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O projeto de Extensão da FaE/UFMG Contribuições para a leitura literária de 
educadores do Ensino Fundamental, realizado a partir de 2008, tem como objetivo 
levar textos literários a educadores das séries iniciais da Educação Básica de 
escolas públicas de Belo Horizonte e da região metropolitana. Em 2008, 
especialistas em literatura e formação de leitores, professores, pesquisadores, 
alunos de pós–graduação e de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais 
fizeram um trabalho de seleção, reapresentação/recriação de contos de Machado de 
Assis, extraídos do site Domínio Público, criado pelo governo federal, que se 
transformaram no livro Machado Presente. Esse livro foi editado por equipe, 
publicado com financiamento da Pró–Reitoria de Extensão da UFMG e distribuído 
gratuitamente a educadores com o objetivo de contribuir para a formação literária 
desses agentes. O projeto tem ainda o propósito de realizar questionários e 
entrevistas com os educadores–leitores para avaliar a aceitação dos contos lidos, 
no sentido de acompanhar o processo de letramento literário em desenvolvimento. 
Em 2009, devem ocorrer visitas às escolas para conversar sobre a leitura da obra 
Machado Presente e verificar as dificuldades (de leitura) e impressões de caráter 
emocional e estético, de modo a ampliar a compreensão do livro. Além disso, o 
projeto segue com novas publicações ainda este ano, quando se pretende recuperar 
textos de autoria de Julia Lopes de Almeida levando–os aos professores.  
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Descrição: O projeto é caracterizado pela edição/publicação de textos literários 
destinada à leitura de educadores de crianças. Também pode ser enquadrado na 
definição “produção de objetos culturais”.  

A profa. Graça Paulino (2004), defende os saberes literários como parte daqueles 
saberes docentes necessários a sua atuação profissional. Em artigo publicado sobre 
o tema ela afirma que “

1. Apresentação  

a literatura nos ensina que os espaços são múltiplos, que a 
par do geográfico existem o cultural, o mítico, o psíquico [...], a conviver com 
diferentes vozes sociais [...] a conviver com medos, com clímax e desfechos 
surpreendentes.” 

Assim, também defendemos nesse projeto de extensão proposto e coordenado por 
essa mesma pesquisadora, Profa. Graça Paulino, que tem na equipe um grupo de 
pesquisadores, professores e alunos de pós-graduação, integrantes do Grupo de 
Pesquisas em Letramento Literário do Centro de Alfabetização Leitura e Escrita - 
Ceale (FAE/UFMG). O projeto justifica-se levando em conta que ninguém ensina o 
que não sabe, e saber ler literariamente textos de nossa literatura é um passo 
decisivo para que os educadores se tornem efetivamente formadores de leitores. 
Tem o propósito de lidar com uma produção que possa envolver educadores das 
séries iniciais sem formação literária satisfatória e vem ampliar o trabalho de 
pesquisa e extensão, estreitando os laços entre a Universidade e a Educação 

(PAULINO, 2004:61).  



Básica, através do respeito ao direito dos educadores a um lazer literário de 
qualidade, com a consequente ampliação de seus horizontes culturais. 

Por um lado, consideramos que, o prazer da leitura dos educadores fará a 
diferença, já que o letramento literário se tornará parte de um processo de 
disseminação cultural e não de imposição ou utilização da literatura apenas como 
mero pretexto para exercícios de outra natureza. Frisamos, como nos argumenta 
Walty (2001), que o importante é valorizar a obra;   

não é a escola que mata a literatura, mas o excesso de didatismo, a burocracia do 
ensino acoplado a regras preestabelecidas, a normas rígidas e controladoras. Em 
sumo, o uso inadequado do texto literário, fragmentado, deslocado, manipulado, 
levaria à sua subordinação ao jugo escolar. (p. 51-52)   

Só um educador-leitor com um repertório textual rico e diversificado, envolvido 
verdadeiramente com o universo da literatura, pode formar leitores sem usar 
estratégias autoritárias, sem fechar-se no espaço escolar e sem desvincular-se da 
vida social. Nesse sentido levamos em conta a afirmação de Ziberman (1987), para 
saber avaliar as obras ao alcance de seus alunos os educadores devem ter tido eles 
mesmos a oportunidade de aprender a selecioná-las, de modo que  

 é necessário que o valor por excelência a guiar esta seleção se relaciona à 
qualidade estética. Porque a literatura infantil atinge o estatuto de arte literária e se 
distancia de sua origem comprometida com a pedagogia quando apresenta textos 
de valor artístico a seus pequenos leitores. E não é porque ainda não alcançaram o 
status adulto que merecem uma produção literária menor (p. 23). 

Por outro lado, sabemos que a iniciação de adultos à literatura não tem sido 
facilitada no Brasil, tanto pelo alto preço do livro quanto pelo tipo de texto que 
transita entre o erudito, legitimado pela academia, exigindo competências 
sofisticadas, e a chamada literatura de massa, a qual, na verdade, já conta com um 
público cativo, com seus jargões e gêneros típicos, especialmente os esotéricos, os 
de auto-ajuda e os de caráter religioso. Os best-sellers de ficção exigem também 
certa fidelidade e tempo livre a seu público-leitor, pelo número elevado de páginas 
que os caracteriza.  

De qualquer modo, a entrada no mundo da comunicação de massa não define o 
mesmo procedimento típico do novo leitor que inicia sua formação na literatura 
como patrimônio cultural do ocidente moderno. Os educadores públicos da 
Educação Básica costumam passar ao longe da produção literária que circula pelo 
Brasil também pelo fato de que não frequentam livrarias, raras no País e ausentes 
de seus bairros de origem, assim como só têm geralmente acesso à biblioteca 
escolar, cujo acervo se dirige aos alunos-leitores. Quando o governo investe na 
chamada “Biblioteca do Professor”, de preferência adquire livros para a formação 
continuada, considerando as obras literárias supérfluas, quando comparadas às de 
utilidade para a formação profissional. Trata-se, no entanto, de uma visão restrita 
das funções da literatura, pois esta pode ser ainda mais útil que um manual 
formativo no desempenho cotidiano de um educador às voltas com situações 
inesperadas, heterogeneidades socioculturais e identidades em mudança. Nesse 
ponto é interessante observar a afirmação de Leal (2001): 

É preciso buscar estratégias que possibilitem ler, no processo de compreender a 
vida, para poder atribuir sentido à existência, uma vez que estamos envolvidos, 
como co-autores, na multiplicidade de textos que circulam. Compreendê-los é 
poder resgatar a nós mesmos e a nossa história, reconhecendo-nos e recriando-nos 
novamente. (p. 267) 



Assim, em todos os níveis de ensino há uma maioria de educadores que está fora 
do processo de letramento literário e mereceriam inserir-se nessa prática 
sociocultural. Entretanto, o caso dos educadores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental se apresenta como mais grave por serem eles os responsáveis pelos 
primeiros contatos das crianças e jovens com as obras literárias. Não tendo o gosto 
da leitura nem se apresentando como amantes de livros junto a seus alunos, esses 
educadores precisam de oportunidades para mudar esse comportamento, assim 
beneficiando seus alunos e também melhorando sua própria inserção cultural 
através do prazer intelectualizado da leitura literária. Como afirma Tardif (2002) “o 
saber dos professores é um saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com sua experiência de vida e com a sua história profissional”. 
(TARDIF, 2002:11) 

Consideramos, portanto, que a responsabilidade pela formação literária escolar das 
séries iniciais é atribuída a professores que não têm formação superior ou são 
egressos de cursos de Pedagogia. Em ambos os casos, esses educadores, em sua 
maioria, não tiveram formação literária suficiente para serem caracterizados como 
cidadãos letrados literariamente. Em geral, esses professores não têm acesso a 
textos literários de sua preferência, lendo apenas literatura infanto-juvenil para fins 
profissionais e não para sua própria vida cultural. Estranhos ao universo literário, 
esses educadores não têm facilidade de se apresentarem como modelos de leitores 
para seus alunos, o que constitui um dos agravantes do baixo nível de motivação 
para a inserção desses alunos no mundo da escrita, seja ela literária ou não.  

O projeto defende que um cidadão literariamente letrado pode apresentar maior 
facilidade para resolver problemas inesperados, por conviver com textos que são 
criativos e estranhos, quando comparados aos textos instrucionais ou expositivos. 
Pode tornar-se também um cidadão crítico, ao desenvolver sua sensibilidade para a 
apreciação de textos que apresentam tramas complexas, ligadas à vida 
reconstruída pela linguagem. E nesta, apresenta maior desembaraço, pois está em 
convivência com textos que ultrapassam os padrões. Conforme a profa. Graça 
Paulino (2004) explica: 

Nesse sentido, o saber literário, que já mostramos estar necessariamente presente 
na formação humana de professores numa sociedade como a nossa, não só pode 
ser visto como inevitável. Deve também ser reavaliado em sua extrema adequação, 
pois reavaliá-lo significaria reservar-lhe espaço com legitimação acadêmica nas 
diversas licenciaturas. (p. 61) 

Aproveitamos, portanto, a oportunidade criada pela Governo Federal, ao  abrir aos 
cidadãos um site de domínio público no qual podem ser capturados livremente 
textos da literatura brasileira cujos autores faleceram há mais de 75 anos. Acontece 
que tais obras estão escritas para leitores de outra época e sua listagem não guia 
de fato um leitor sem traquejo, que continua perdido diante de uma literatura 
desconhecida e inacessível sem outras referências. Torna-se necessário, portanto, 
um trabalho de seleção e de reapresentação/recriação desse material, para 
adequá-lo à recepção contemporânea de leitores iniciantes. Acreditando que os 
educadores dos anos iniciais necessitam duplamente dessa contribuição da 
Universidade, pois se trata ao mesmo tempo de uma deficiência oculta na formação 
profissional e na vida pessoal, tal trabalho deve ser feito por especialistas da 
Universidade que conheçam literatura e formação de leitores, além de estarem 
voltados para o exercício em função de demandas sociais de suas habilidades e 
conhecimentos científicos. As versões dos livros publicadas na época passada 
podem compor publicações novas, atraentes para leitores iniciantes, como é o caso 
dos educadores em questão. 



Confiar que eles já teriam acesso às obras por elas estarem disponíveis na Internet 
significa ignorar as dificuldades de acesso à rede. As diferenças entre ler na tela do 
computador e num livro impresso, as necessidades de um leitor iniciante de formar 
sua biblioteca pessoal, com seus textos preferidos disponíveis para leituras que não 
exigem equipamentos dispendiosos, atualizações constantes, pagamentos de 
quantias mensais para telefonia ou provedores de banda larga, energia elétrica etc. 
O livro eletrônico ainda não é um objeto de consumo no Brasil, embora surja na 
mídia como promessa cara.  

Por isso também este projeto encontra-se em sintonia com o tema e os objetivos 
deste 17º Cole :  

É preciso imaginação para conhecer melhor os problemas ligados à leitura em 
nossa contemporaneidade. Trata-se de um desafio para a conquista de uma 
sociedade leitora, em que as pessoas, indistintamente, exerçam as práticas de 
leitura enquanto um direito de cidadania e, dessa forma, possam usufruir dos bens 
culturais produzidos em sociedade. Possam democraticamente participar do mundo 
da escrita. (Apresentação 17º COLE, www.alb.com.br) 

O trabalho pelos participantes do Projeto na UFMG é executado em quatro 
fases/dimensões, em tempos sequenciais: 

2. Metodologia 

1.Seleção de forma coletiva no site www.dominiopublico.gov.br textos literários que 
potencialmente sejam do interesse de leitura por educadores das séries iniciais que 
não tiveram formação literária satisfatória; 
2. Discussão e realização do que precisa ser trabalhado nestes textos para que 
sejam apresentados nas escolas, apreciados e entendidos pelos educadores, 
precedendo a versão original, também publicada junto da versão recriada; 
3. Acompanhamento e revisão dos trâmites de trabalho gráfico para garantir preço 
reduzido sem perda de qualidade visual e legibilidade; 
4. Distribuição dos livros nas escolas públicas de Educação Básica para entregá-los 
aos educadores, acompanhando seus primeiros contatos com o texto para garantir 
a iniciação à leitura literária. 

Em 2008 foi lançado o livro 

3. RESULTADOS 

Machado presente

Em abril de 2009 foi realizado um questionário com 65 professores, cursistas do 
Projeto Veredas, que receberam o livro, com o intuito de averiguar sua recepção. 
Destes, 60 o consideraram ótimo, todos consideraram também ótimo tê-lo recebido 
como presente, havendo diversos elogios e incentivos à continuação do Projeto, 

 (ANEXO 1), um livro de 84 páginas, 
que foi levado gratuitamente, como um presente da UFMG para o Dia do Professor, 
para algumas escolas da rede pública com o objetivo de subsidiar leituras pessoais 
e coletivas no sentido de que os educadores se tornem leitores autônomos e 
tenham repertório textual suficiente para guiar suas escolhas futuras. A publicação 
teve tiragem de 1.000 exemplares, e nesse âmbito, foram atendidas escolas de 
Belo Horizonte e sua região metropolitana. A distribuição na rede municipal de Belo 
Horizonte foi realizada com o auxílio das formadoras do CAPE-SMED/PBH.  Na FaE, 
as educadoras do Curso Normal Superior Veredas receberam também o livro em 
evento no dia 04.10.2008.  Além destes, foram contemplados ainda os educandos 
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, educadores de escolas dos 
assentamentos em formação em serviço na área de Linguagem na FaE-UFMG e 
educandos da Pedagogia a distancia pela UAB (Universidade Aberta do Brasil).  



com a publicação de outros livros e de outros autores. Foram ainda feitas perguntas 
para verificar a adequação do número de páginas, do projeto gráfico, das 
ilustrações e das orientações e explicações que tentaram facilitar a leitura. As 
respostas indicaram que as estratégias do projeto estavam adequadas e que devem 
ser mantidas em publicações futuras. Frise-se a natureza dessa segunda etapa de 
avaliação como necessária para que a ação sociocultural e educativa proporcionada 
pelo projeto tenha um caráter de continuidade, até que ao final dos trabalhos possa 
ser assegurada a validade da produção desenvolvida junto à comunidade. Nesse 
sentido, a equipe de trabalho já tem a pretensão de fazer a nova publicação com 
tiragem de 5.000 exemplares, visto que a tiragem anterior foi insuficiente para 
alcançar a grande parcela de educadores/professores, nosso público-alvo.  

No momento, a equipe está envolvida na leitura e discussão dos contos da autora 
Júlia Lopes de Almeida. Essa escritora, embora esquecida pela crítica literária, 
interessa-nos por sua atuação no final do século XIX e início do século XX, tanto 
pela qualidade de seus textos quanto pelo alcance de suas atuações na imprensa da 
época em defesa da abolição da escravatura, da proclamação da República e do 
trabalho feminino. 

LEAL, Leiva de Figueiredo Viana. Literatura e formação de professores. In: 
EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et al. 
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