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Introdução 
 
Este artigo objetiva apresentar a proposta do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) Interdisciplinar Ler e Ser, da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (doravante UFVJM) – Campus de Diamantina/MG que iniciou suas 
atividades no corrente ano, envolvendo as áreas de Pedagogia; Letras e Educação Física da 
UFVJM. Possui 53 bolsistas, sendo três coordenadoras, oito supervisoras e 42 graduandos.  

Este texto se estrutura da seguinte forma: apresentaremos a proposta do Ler e Ser, 
relacionando-o com sua gênese na UFVJM e expondo suas ações e modos de intervenções na 
formação de leitores de literatura e, logo, embasaremos teoricamente algumas escolhas do 
PIBID, a partir da possibilidade de um elo interdisciplinar entre a literatura e outras 
linguagens, especialmente a corporal. 

 
O PIBID Interdisciplinar Ler e Ser 

 
O PIBID é um programa do governo federal que intenciona “o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica” 
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid) que concede bolsas a alunos de 
licenciaturas e professores da educação básica e superior, a partir de uma parceria entre 
universidades e escolas da rede pública de ensino. Tem como objetivos: incentivar a formação 
de docentes em nível superior para atuação na educação básica; contribuir para a valorização 
do magistério; elevar a qualidade da formação continuada de professores que já atuam nas 
escolas, etc.. 

Desde 2008, a UFVJM possui projetos vinculados ao PIBID, pois o considera como um 
“excelente meio de interferir positivamente na qualidade do ensino básico nas regiões dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri” (http://www.ufvjm.edu.br/prograd/pibid.html). Em sua 
primeira edição 2008-2010, o PIBID na UFVJM contava com quatro cursos de licenciatura: 
Química, Biologia, Educação Física e Matemática. Em 2009, o curso de História passa a 
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compor o quadro e em 2012 os subprojetos relacionados às áreas de Letras Português/Inglês, 
Letras Português/Espanhol e Pedagogia foram incluídos. Nesta ocasião nasceu o PIBID Ler e 
Ser que, em sua primeira versão, (http://www.ufvjm.edu.br/site/pibidlereser/pibid-ler-e-ser-
2012/), estava vinculado apenas ao curso de Letras Português/Espanhol e objetivava a 
formação do leitor de literatura em liberdade na educação básica. 

Atualmente o PIBID da UFVJM possui 14 subprojetos, sendo 12 deles do Campus JK 
(Diamantina/MG) e dois do Campus Mucuri (Teófilo Otoni/MG), sendo 408 bolsistas de 
iniciação à docência, nas modalidades presencial e a distância, 76 supervisores nas escolas 
públicas das regiões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 29 coordenadores de área, quatro 
coordenadores de gestão dos processos educacionais e um coordenador institucional, 
perfazendo um total de 518 bolsistas e 39 escolas parceiras.  

Por meio do Edital 61/2014, foi possível a ampliação do Ler e Ser, que passou a ser 
interdisciplinar, representando o Campus JK da UFVJM e envolvendo as licenciaturas em 
Educação Física, Letras Português/Espanhol, Letras Português/Inglês e Pedagogia com um 
objetivo comum: a formação do leitor de literatura. A Pedagogia compõe o subprojeto com 
ênfase na renovação e reestruturação dos processos didático-pedagógicos e metodologias de 
ensino e a Educação Física possibilitando o trabalho com a linguagem corporal em interação 
com outras linguagens, visando potencializar a experiência com o literário. 

A proposta interdisciplinar é nova tanto para a CAPES quanto para a UFVJM, mas 
acreditamos nela para a formação do leitor literário, pois defendemos que tal formação é 
compromisso de todas as áreas do conhecimento que se justifica, entre outras coisas, pelas 
“regiões de grande pobreza e precários níveis de leitura e acesso a bens culturais” (PEREIRA, 
2006, p. 76) que há no Brasil, especialmente na região do Vale do Jequitinhonha. 

Para a execução deste subprojeto, algumas ações foram planejadas e parte delas 
começou a ser realizada. A organização do Ler e Ser ocorre em diversos momentos, a saber: 
no planejamento e realização de atividades e projetos nas três escolas de educação básica 
envolvidas; na participação das discussões teóricas promovidas pelo grupo de pesquisa 
NELAS/UFVJM/CNPq (Núcleo de Estudos em Literatura, Artes e Saberes); no envolvimento 
nas ações teórico-práticas fomentadas pelo GEPG (Grupo de Estudos e Práticas das 
Ginásticas) e na presença em diferentes reuniões administrativas. 

 
A formação do leitor de literatura no PIBID Ler e Ser 

 
Em razão de uma espécie de secundarização da literatura em relação aos estudos 

linguísticos e gramaticais na escola, o Ler e Ser deseja, com suas ações, desde a educação 
infantil até o ensino médio, fomentar o gosto pela leitura literária.  

Tanto na educação infantil como nas séries iniciais do ensino fundamental, a literatura 
muitas vezes é utilizada como instrumento de transmissão de valores. No ensino médio, quase 
sempre é encarada como meio para aprovação no ENEM ou em vestibulares. Esse utilitarismo 
em torno do literário reduz sua importância a um mero objeto de consumo, o que interliga seu 
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interesse por ele mais a uma necessidade contingencial do que a um exercício vital para a 
experiência humana: o da fabulação. 

Atacar, nesse sentido, o que Paulo Leminski chamou de “condicionantes sociais do 
consumo da literatura” (1999, p.72) é também papel das instituições de ensino. Um esforço 
para superação desse quadro que o Ler e Ser poderá perpetrar, na medida em que o trabalho 
com o literário se der visando modificar os modos de perceber, entender, (re)ler e até 
desconstruir o mundo. Mais ou menos o que Todorov defende nesse fragmento: 

 
Mais densa e eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, 
a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras 
de concebê-lo e organizá-lo. (...) a literatura abre ao infinito essa 
possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece 
infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o 
mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um 
simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela 
permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano 
(2012, p.23-24, grifo nosso). 

 
Sendo assim, como poderiam se estruturar as ações de incentivo à leitura literária no 

contexto escolar para que tangenciemos, ao menos parcialmente, os objetivos que temos 
muitos de nós: formar leitores que realmente leiam e gostem de fazê-lo? “Daí a necessidade 
de uma prática da leitura literária na escola que fosse favorecedora de fluxos exotópicos 
contínuos, envolvendo leitores, textos/obras literárias, outros saberes e linguagens que 
circulam em variados meios.” (LEAL, 2014, p.94). Neste sentido é que buscamos relacionar a 
linguagem literária com a linguagem corporal nas ações do Ler e Ser, de forma que haja uma 
transformação e ressignificação de movimentos corporais e de textos literários lidos, 
potencializados pela exposição da subjetividade do indivíduo no diálogo com eles, e 
(re)materializados em outros textos e movimentos a partir da fala, da (re)escrita ou da 
expressão corporal do leitor. 

Dentre as ações de formação do leitor literário, destacamos algumas: o trabalho por 
meio de projetos vinculados ao perfil e à realidade da comunidade escolar na qual a escola se 
insere, a partir da articulação de distintas áreas do conhecimento, visando incluí-la como 
protagonista dessas ações; o incentivo dos bolsistas para a prática da realização de leituras 
para os alunos, pois, ao ouvirem textos literários, eles poderão considerar a leitura como algo 
familiar; resgate dos valores culturais da comunidade escolar envolvida a fim de eleger, a 
partir das experiências individuais dos sujeutos, os temas utilizados como base para 
exploração da linguagem corporal e literária. 

A articulação das ações realizadas nas escolas (essas apontadas acima e outras elencadas 
na proposta do Ler e Ser) em conjunto com as ações realizadas na universidade (participação 
nos grupos de pesquisa, de ginástica) será construída ao longo do processo e pretende ser 
inovadora para a efetivação da formação do sujeito leitor. 
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Considerações finais 
 
Consideramos que, a só um tempo, o PIBID Ler e Ser atua na formação do leitor 

literário, tanto dos alunos das escolas parceiras, das professoras (coordenadoras do subprojeto 
e professoras-supervisoras), quanto dos discentes-bolsistas que, no futuro, serão também, 
professores. Ao refletir teoricamente, pesquisar e atuar nas escolas a partir desses 
pressupostos intencionamos trabalhar a formação de leitores de literatura articulados com os 
propósitos de uma educação, segundo Rancière, mais emancipatória e menos embrutecedora. 
(2010, p.12, 33). 
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