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A indispensabilidade da
iniciação à docência para
alunos (as) de licenciaturas: o
PROCEEM como estratégia
para a formação integral
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Resumo
Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o trabalho
desenvolvido pela equipe de língua portuguesa do Programa Complementar
de Estudos para Estudantes do Ensino Médio (PROCEEM) como forma
de extensão das atividades curriculares adquiridas e executadas em
salas de aula da graduação em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas.
O objetivo do trabalho foi apresentar os resultados do processo de ensinoaprendizagem desenvolvido pelos (as) membros da equipe, para ressaltar
a importância de programas que fomentem a prática docente. A equipe de
língua portuguesa é composta por quatro estudantes de licenciatura em
Letras – Língua Portuguesa e Literaturas, e os resultados são provenientes
das aulas assistidas e ministradas no período de março a outubro de 2016.
Após diálogos, comparações e levantamentos bibliográficos, como Freire
(1996), Cosson (2006) e outros (as), constatou-se a indispensabilidade
de projetos de iniciação à docência para alunos de licenciaturas, pois o
desafio de aliar teoria e prática apresentou-se menos problemático para
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os licenciandos que têm, atualmente, a possibilidade de
exercer diversas fases do processo educacional, como:
planejamento, seleção de material, desenvolvimento e
análises pedagógicas, compreensão das organizações
institucionais escolares etc. Percebeu-se, ainda, a
extrema relevância de uma formação específica para
professores, uma vez que suas práticas serão baseadas
em conhecimentos e teorias apreendidas nas salas de
aulas da graduação em um curso de licenciatura.
Palavras-chave: Iniciação à docência. Ensino de
literatura. PROCEEM. Enem.

Formação e reconstrução de saberes de
licenciandos: reflexões a respeito do ensino da literatura na contemporaneidade ou
considerações iniciais
Das muitas inquietações suscitadas por Todorov em
A literatura em perigo, uma que particularmente ilustra
a situação do ensino de literatura na contemporaneidade
está contida no seguinte excerto:
Como aconteceu de o ensino de literatura na
escola ter-se tornado o que é atualmente?
Pode-se, inicialmente, dar a essa questão uma
resposta simples: trata-se do reflexo de uma
mutação ocorrida no ensino superior. Se os
professores de literatura, em sua grande maioria,
adotaram essa nova ótica na escola, é porque os
estudos literários evoluíram da mesma maneira
na universidade: antes de serem professores,
eles foram estudantes (TODOROV, 2010, p. 35).
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O referido trecho é o início de um capítulo intitulado “Além da escola”,
cujas pretensões ensaísticas se voltam às mudanças ocorridas no ensino
de literatura, na França, em escolas e universidades. Em A literatura em
perigo, há uma discussão pertinente sobre o risco de os professores
lidarem com a literatura, unicamente, por meio de fatores externos ao texto,
a exemplo do contexto sócio-histórico, da crítica e da política. Ainda que
esses aspectos possuam relevância significativa (não lhes é tirado mérito),
o autor levanta a problemática, por exemplo, de que o foco das aulas do
ensino médio deve ser a literatura, e não os estudos literários.
Também ficam claras, nesse fragmento, as relações sociais instituídas
no contexto universitário, que não raras vezes tolhem o processo de
reconstrução do saber. Os professores responsáveis por lecionar literatura
no ensino básico passaram, em determinado momento, pelo contexto
científico-acadêmico e constituem-se em parte pelas mudanças de
perspectiva e pelas novas abordagens lá vislumbradas. A crise e o “perigo”
de que o autor trata relacionam-se à manutenção de um ciclo, da academia
à escola, em que se tem esquecido o real objeto dos estudos literários:
o próprio texto no qual as discussões se materializam.
Não seria, pois, absurdo fazer um paralelo entre a crítica todoroviana
ao modo como a literatura foi institucionalizada, no contexto francês,
e as práticas de ensino-aprendizagem a esse campo relativas, no contexto
brasileiro. Nesse último, o ensino de língua portuguesa tem mantido
arraigadas concepções de língua(gem) que não consideram a perspectiva
do aluno ou consideram-na parcialmente, tal como as visões de língua(gem)
como expressão do pensamento e como instrumento de comunicação
(GERALDI, 1984). Está claro que, sem considerar os alunos agentes sociais
– sob a visão de língua(gem) como inter-relação –, que (se) constroem por
meio do diálogo/do processo de interlocução, o ensino de língua materna
está fadado ao fracasso, por não tornar evidente a multiplicidade do signo
linguístico. Em outras palavras, não conseguirão os alunos compreender
situações não escolarizadas, com fundo prático, mesmo que a literatura
seja estímulo e reflexo da própria vida.
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Em consonância com as perspectivas de Wanderley
Geraldi a respeito das concepções de língua(gem), estão
as de Paulo Freire – embora não haja na obra deste uma
menção explícita à concepção bakhtiniana, seria injusto
não reconhecer, em sua obra, o papel de destaque que
recebem as inter-relações sociais. A abordagem didática
freiriana prima pela percepção do contexto dos alunos, que
devem estar inseridos em uma pedagogia emancipadora.
Aberto às leituras de mundo dos discentes, o professor
necessita compreender o ângulo dos alunos frente
aos textos e às situações vivenciadas, pois importa
sobremaneira a libertação dos corpos (FREIRE, 2005).
Longe de estimular um contexto de negação, é preciso
criar um espaço de atuação com os oprimidos, não
apenas para eles (BRIGHENTE; MESQUIDA, 2016). Nesse
sentido, o estudo dos textos literários, ao considerar a
perspectiva do outro, requer, antes da leitura da palavra,
a recuperação das experiências, das angústias, das
expectativas e da sensibilidade dele.
Também válidas são as ponderações de Zilberman
(2008) sobre a importância da literatura nas escolas. Mais
que o foco no entendimento e na compreensão do texto
ficcional, a autora ressalta ser imprescindível a fruição da
obra, muitas vezes relegada a segundo plano ou de todo
esquecida. A fim de se atingir o prazer do texto, têm de
ser consideradas juntas do intelecto a imaginação e a
inventividade, fatores essenciais para uma boa relação
com os escritos abordados. Sem a presença da fantasia,
não se pode verdadeiramente compreender atividades
artísticas de criação. Por fim, surgem as discussões e a
metodologia propostas por Cosson (2006) para abordagem
do texto literário – que serão, à frente, detalhadas. Importa,
agora, saber que o teórico busca uma compreensão efetiva
dos textos estudados por parte do aluno. Utilizando-se do
conceito de letramento literário, propõe o desenvolvimento
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de uma sequência básica para o tratamento com o texto literário, objetivando,
fundamentalmente, a sua análise com vistas à construção de sentido.
Embasado nas reflexões dos autores anteriormente mencionados, este
trabalho justifica-se pela necessidade de que sejam discutidas experiências
de licenciandos, inseridos em um projeto de iniciação à docência, com
o ensino de literatura. A compreensão das vivências de quatro bolsistas,
à frente relatadas, tem como eixo norteador as propostas do PROCEEM
(Programa Complementar para Estudantes do Ensino Médio), cursinho
preparatório para o ENEM sobre o qual a pesquisa incide. Dentro dessas
propostas, o que também se apresenta como uma justificativa, encontramse as seguintes especificidades dos sujeitos de pesquisa: são todos
de escolas públicas (as aulas ofertadas são gratuitas); passam por um
processo seletivo, devido à alta procura por vagas; possuem idades e
interesses distintos.
Explicitados, então, a situação atual do ensino de literatura no contexto
brasileiro, os aportes teóricos e a justificativa, depreendem-se os seguintes
objetivos para este trabalho:
•

apresentar experiências de aulas de literatura brasileira no
PROCEEM - 2016;

•

demonstrar a importância de um projeto de iniciação à docência
para estudantes de cursos de licenciatura;

•

abordar a obrigatoriedade de atividades específicas para alunos
de licenciaturas.

Metodologia
Para a fundamentação de argumentos expostos no trabalho,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica e realizou-se a investigação de
publicações científicas com abordagem dos temas “literatura brasileira”,
“ensino” e “iniciação à docência”. A partir disso, serão descritos os
métodos que foram utilizados como base para esta pesquisa.
224

A indispensabilidade da iniciação à docência para alunos (as) de licenciaturas:
o PROCEEM como estratégia para a formação integral

Na contemporaneidade, o ensino da literatura, na maioria
das escolas brasileiras de ensino básico, tem como objetivo,
simplesmente, de situar o aluno no contexto histórico
das escolas literárias, identificar os principais autores e
obras de determinado período, além das características
predominantes deste e realizar análises estruturais, muitas
vezes, baseadas, apenas, em fragmentos das obras
literárias. Não se diz, portanto, que a abordagem desses
conteúdos é dispensável e que podem não se configurar
como o principal objeto do ensino de literatura. Tzvetan
Todorov, em A literatura em perigo, afirma:
É verdade que o sentido da obra não se
resume ao juízo puramente subjetivo do aluno,
mas diz respeito a um trabalho de conhecimento.
Portanto, para trilhar esse caminho, pode ser
útil ao aluno aprender os fatos da história
literária ou alguns princípios resultantes da
análise estrutural. Entretanto, em nenhum
caso, o estudo desses meios de acesso pode
substituir o sentido da obra, que é o seu fim.
Para erguer um prédio é necessária a montagem
de andaimes, mas não se deve substituir o
primeiro pelos segundos: uma vez construído
o prédio, os andaimes são destinados ao
desaparecimento. (TODOROV, 2010, p. 31).

Esse trecho está presente no capítulo “A literatura
reduzida ao absurdo”, em que o autor discorre sobre o
objeto de ensino da literatura nas escolas. Nota-se que
este não é descartado, contudo não pode sobrepor-se à
essência da obra literária em si, ou seja, os estudantes
precisam ler integralmente as obras para encontrar nelas
sentidos que lhe permitam a melhor compreensão do
homem, do mundo e de si mesmo (TODOROV, 2009).
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A partir das reflexões de Todorov acerca do ensino literário nas
escolas, procuraram-se, então, métodos de ensino de textos literários que
atendessem à necessidade do estudo dos sentidos destes como o principal
objetivo de se estudar literatura. Rildo Cosson, em Letramento literário:
teoria e prática, aborda o estudo da narrativa literária em um método que
chama de sequência básica e que tem como objetivo um novo caminho
para o ensino dos textos literários em sala de aula.
A sequência básica do letramento literário na escola, a qual propõe
Cosson, é formada por quatro partes: motivação, introdução, leitura e
interpretação, assim denominadas pelo autor. A motivação é a preparação
do aluno, organizada pelo professor, para adentrar na leitura do texto
literário. Segundo Cosson (2006), o sucesso inicial do encontro do leitor
com a obra depende de uma boa motivação. Esta sempre será relacionada
com o tema da obra, a fim de introduzi-la, o que leva o futuro leitor da obra
à segunda parte: a introdução.
A introdução é a apresentação da obra e do seu autor. Aqui, o professor
pode apresentar o título do livro, as informações presentes nas orelhas, na
contracapa e no prefácio. De acordo com Cosson (2006, p. 61):
O professor pode aproveitar o tom positivo desses textos para
explicitar aos alunos as qualidades que levaram a selecionar tal
obra. Eles também podem ser usados para mostrar os caminhos
de leitura previstos pelo autor/editor. Deve-se, todavia, ter o cuidado
de não tomá-los como a direção de leitura da obra, mas sim como
uma leitura entre outras.

Ainda segundo o autor, a motivação e a introdução devem ser breves,
pois o objetivo delas é que o aluno receba a obra de uma maneira positiva.
A terceira parte da sequência é a leitura da obra em si. Essa
leitura é feita de forma integral, pois, na sequência básica, não se
trabalha com fragmentos de textos. Aqui, o professor determina
o tempo para leitura de acordo com o perfil de sua turma. Dentro
desse tempo, são realizados os chamados intervalos de leitura,
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que consistem em atividades para constatar se os alunos
realmente estão lendo a obra. A quantidade de intervalos
irá depender do tamanho da obra. Por último, tem-se a
interpretação, em que o aluno pode escrever as suas
compreensões sobre a obra.
Além de Tzvetan Todorov e Rildo Cosson, as experiências
relatadas foram baseadas em trabalhos de outros autores,
como Cândido (2004), Zilberman (2008), Freire (1996;
2005) e Wanderley Geraldi (1984), a fim de se refletir,
respectivamente, a respeito do poder humanizador da
literatura, do prazer provocado pelo texto literário, de uma
pedagogia cujo enfoque recaia na emancipação/libertação
do aluno e da concepção dialógica da língua(gem).

Resultados
O novo leitor de obras literárias surge mediante
incentivos que devem ocorrer por meio de professores,
amigos, familiares. Dito isso, importa observar a
necessidade de uma abordagem da literatura de forma
que seu poder humanizador defendido por Cândido (2004)
seja percebido por aquele que se deseja introduzir no
mundo das leituras de valores estético e humano.
A redução deste alcance humanizador da literatura por
intermédio daqueles que devem explicitá-lo é uma constante
nas academias de letras e, como resultado, nas salas de
aulas das escolas secundárias. Em um efeito cascata, temos
professores dos níveis básicos de ensino que reproduzem
um protecionismo – como se fosse necessário – das obras
canônicas, entregando ao aluno uma enorme quantidade de
conhecimento da fortuna crítica, com um escasso acesso
aos textos analisados pelos críticos.
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As tentativas de didatizar algo complexo como a literatura têm gerado
estudantes que não gostam de ler, ou que pouco o fazem, porque, em algum
momento de seu processo de formação, esta arte lhe foi apresentada,
apenas, com seus traços históricos em uma sequência diacrônica que
pouco sentindo faz e não tenta estabelecer ligação alguma com a realidade
atual. Aliado a este contexto, encontra-se ainda o desprezo dado às aulas de
literatura dentro do cronograma dos dias letivos escolares. Perrone-Moisés
(2006, p. 27) observa que “a literatura é uma disciplina ameaçada”, uma
vez que sua capacidade de formação crítica do indivíduo incomoda a todo
e qualquer regime de poder. O aluno que tem acesso a obras de qualidade
incontestável e universal tende a questionar os poderes instituídos. Isso
não interessa aos poderosos.
Com essa perspectiva, este relato de experiências apresenta-se exitoso
quanto ao cumprimento dos objetivos inicialmente estabelecidos, pois
conseguiu, por meio das referidas metodologias, despertar nos inúmeros
estudantes que são, historicamente, colocados à margem do acesso à
literatura, o interesse por obras literárias.
O interesse mencionado surgiu, de forma primitiva, mediante aulas
expositivo-dialogadas ministradas, por exemplo, em ambientes externos à
sala de aula, que tivessem alguma relação com o tema abordado pelas obras
literárias a serem estudadas. Ademais, o reconhecimento da realidade dos
discentes, conforme indica Freire (1996), foi indispensável para os bons
resultados das aulas de literatura. Entender, por exemplo, as dificuldades
em acessar os livros fez com que os escreventes deste relato adotassem
estratégias, a exemplo da utilização de textos disponíveis em plataformas
digitais que mantinham o valor estético e humano próprio do texto literário.
Neste processo, a ativa participação dos alunos que podiam, em
determinados momentos (sempre acompanhados pelo professor), sugerir,
opinar e votar em quais textos seriam lidos, viu-se como indispensável a
utilização da sequência básica de Cosson (2006), em que momentos como
o da motivação e introdução eram feitos com recursos que dialogassem com
a realidade do alunado (vídeos, notícias, músicas etc.).
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Não obstante, percebe-se mais um êxito atingido
pelas experiências descritas: a conclusão que intitula
este relato. Conforme o já excessivamente exposto até
aqui, o ciclo do trato inadequado dado à literatura nas
salas de aula do ensino básico inicia-se, principalmente,
na academia de letras. É durante o processo de formação
do licenciando que se faz indispensável a iniciação à
docência, para que não ocorra a reprodução ipsis litteris
daquilo apreendido na universidade. Ressalta-se que o
aluno de ensino básico deve observar a literatura e ver nela
oportunidades de leituras e não obrigações estudantis,
uma vez que, não necessariamente, será a profissão
da docência da língua(gem) materna a sua escolha.
É, portanto, indispensável que o professor em formação
tenha, ainda em sua fase estudantil, a oportunidade de
ter contato com as salas de aulas em oportunidades
que ultrapassem os limites das disciplinas de estágios
supervisionados (disciplina que tem sua importância
reconhecida, mas sua execução fortemente criticada
pelos escreventes deste relato) e permitam a vivência real
de diversas circunstâncias docentes.
Sob essa perspectiva, acrescenta-se a extrema
relevância de programas como o cursinho já referido
para a formação inicial de professores de língua materna.
No PROCEEM, como já exposto anteriormente em
breves linhas, os bolsistas ministrantes têm o ambiente
propício para o exercício do planejamento, da execução
e da reflexão da prática docente – etapas consideradas
por nós fundamentais para o êxito da profissão docente.
Dessa forma, a manutenção de programas como esse
é vista por nós como a perpetuação de importantes
espaços que asseguram, de modo satisfatório, o
engajamento responsável na docência e a formação
integral do licenciando.
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Com relação ao impacto do trabalho feito pelos bolsistas ministrantes com
os textos literários nos estudantes atendidos pelo PROCEEM, destacam-se
dois degraus: o interesse pelas obras literárias e a sua consequente leitura.
As aulas de literatura são planejadas de modo a despertarem nos alunos
a vontade de adentrarem nos universos dos textos literários selecionados
para serem objetos centrais dos encontros. Para isso, os bolsistas
valem-se desde a exibição de filmes e de músicas até a leitura propriamente
dita de determinados trechos das obras. Essas estratégias mostramse eficazes na “sedução” do alunado, que, a partir do texto, conhece as
características do movimento literário a que a obra é afiliada ou traços
fundamentais da produção artística do seu autor.
Falando desse modo, corre-se o risco de a prática aqui relatada
assemelhar-se a outra enorme quantidade de usos “pré-textuais” de textos
literários, contudo, a diferença da atuação do programa está no segundo
degrau da experiência: a leitura efetiva. Em se tratando, principalmente, de
poemas, contos e crônicas, a leitura dos textos dá-se em sala, mediada
pelos bolsistas ministrantes e, a partir dela, são feitas as discussões que
os textos permitem e estimulam. É preferível que a leitura sempre seja feita
em voz alta, estimulando, assim, o desenvolvimento e/ou o aprimoramento
da oralidade dos estudantes com relação aos textos literários.
Com essas práticas, é evidente que se estimula a leitura e contribui-se
para a formação de leitores – o que deve ser uma das grandes preocupações
dos professores de língua materna durante a didatização da literatura.
Assim, favorecendo a formação de leitores, amplia-se a visão de mundo dos
alunos que compõem o público-alvo do PROCEEM e esse é um resultado
imaterial, mas valioso que colabora não apenas para a conquista de uma
vaga em uma instituição de ensino superior federal – o objetivo primeiro
almejado pelos alunos –, mas também favorece o crescimento humano,
a ampliação de horizontes, a viagem por outros mundos, benefícios tão
próprios frutos do contato com o texto literário.
A partir dessas colocações, fica claro que, para os bolsistas ministrantes
do PROCEEM, as relações em sala de aula com a língua portuguesa devem
orbitar – se aqui nos cabe esse trocadilho – uma personagem principal:
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o texto literário. Esse sustentáculo da aula de Literatura
é o elo entre as relações professor-aluno; é em torno
dele que as ações devem ser pensadas para o bom
andamento da aula. Partindo desse entendimento, são
também exitosas as aulas do programa, uma vez que, em
todos os encontros em que se tematiza Literatura, esse
entendimento é norteador das atividades.
Vale ressaltar que, com essa postura adotada pelos
bolsistas ministrantes, os estudantes atendidos pelo
programa também mudam a compreensão acerca do
que é uma aula de Literatura e mostram-se ansiosos
para desvendarem os textos levados a cada encontro.
Além disso, os estudantes sempre perguntam quais
serão os textos selecionados para a aula seguinte e,
melhor, sugerem outros que podem ser abordados em
sala para discussão. Essa é mais uma consequência
positiva deste trabalho.

À guisa de conclusão
Os estudantes têm o direito ao acesso a obras literárias
e, mesmo com as dificuldades do pouco tempo destinado
às aulas de literatura, ou poucas unidades de livros
disponíveis nas bibliotecas escolares, metodologias devem
ser traçadas pelo docente que teve, em sua formação, esse
acesso. Faz-se indispensável ter em mente o fato de que
o novo leitor não é um leitor profissional e que o material
crítico deve ser utilizado como apoio para as interpretações
das obras e não como substitutivo. Nada pode substituir
as obras literárias. Considera-se como reflexão constante
para o professor formador de novos leitores o fato de que
toda obra tem um contexto em que foi produzida e ele
precisa ser considerado pelo novo leitor na expectativa de
entender melhor o mundo ao seu redor.
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As limitações encontradas para o ensino da literatura não podem, sob
hipótese alguma, reduzi-la àquilo que Todorov (2010) chamou de “absurdo”,
pois o produto desse processo será um estudante não leitor; sobre isso,
o autor fala-nos que “o caminho tomado atualmente pelo ensino literário
[...] arrisca-se a nos conduzir a um impasse - sem falar que dificilmente
poderá ter como consequência o amor pela literatura” (p. 33). Portanto,
permanecer com o ensino da literatura como tem sido abordado leva-nos
ao afastamento entre leitor e obra, gerando, como consequência, um ser
humano limitado ao senso comum.
Nesse sentido, é salutar destacar que a oportunidade do exercício
docente que os autores deste relato, bolsistas ministrantes de língua
materna no PROCEEM, têm durante a atuação no referido programa é
basilar para a carreira de professor para a qual se preparam. De modo mais
detido, ao observar o espaço de atuação dos bolsistas – a sala de aula de
um cursinho pré-ENEM –, com todas as suas características específicas,
destacam-se, como fundamentais para a formação integral do licenciando
em Letras, o dinamismo e as situações diversas com que irão se deparar
durante o cotidiano docente.
Essas dinâmicas e situações várias contribuem, sobretudo, para o
confronto do licenciando com situações adversas, tão próprias à docência.
Sob essa perspectiva, a atuação no PROCEEM é uma atividade que supre
muitas lacunas deixadas pelos cursos de licenciatura no que diz respeito à
mediação entre saberes teóricos e situações concretas de ação. Ou, dito
com outras palavras, é exitoso o trabalho destes bolsistas ministrantes do
cursinho referido, uma vez que se colocam em prática os conhecimentos
construídos ao longo da trajetória acadêmica. Para reforçar esse êxito,
acrescenta-se que a prática é supervisionada e coordenada por uma
equipe formada por outros bolsistas graduandos de cursos diversos e por
uma docente da UFRN. Desse modo, o trabalho com língua materna e,
sobretudo, com literatura em Língua portuguesa não se faz “às cegas” ou
de modo desorientado ao sabor da aventura de iniciantes; ao contrário, a
prática aqui relatada é fruto, principalmente, de extremo planejamento e de
larga ancoragem teórica nas mais recentes pesquisas sobre educação.
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