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Resumen: Pesquisas na área de biblioteca escolar e políticas públicas  
apontam que este espaço é esquecido dentro da escola e poderia ser 
potencializado se utilizado em sua dimensão educativa. A proposta 
educativa de êxito de leitura compartilhada da palavra: tertúlia literária 
dialógica foi investigada enquanto possibilidade de reorganização deste 
espaço enquanto potencializador das interações e aprendizagens. Os 
resultados analisados por meio das observações e relatos comunicativos 
demonstraram como elementos transformadores a reorganização da 
prática da professora; a melhora no quesito instrumental e convivência 
respeitosa entre discentes; ampliação no diálogo com a gestão escolar. Os 
elementos exclusores referem-se à falta de reconhecimento da atividade 
por parte das demais docentes e a falta de exemplares clássicos para a 
realização da atividade.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 
O objetivo da presente investição aqui descrita foi a organização de formação 
continuada na Universidade e na escola para que fossem apresentadas as bases 
teóricas da aprendizagem dialógica para as professoras que atuavam no espaço da 
biblioteca e que estivessem interessadas em conhecer e aplicar a prática da tertúlia 
literária dialógica. Concomitantemente, realizamos no espaço de uma biblioteca 
escolar da rede municipal a atividade de tertúlia literária dialógica.1 

2. Marco teórico:  

 
As pesquisas atuais tem nos indicado que a biblioteca escolar é, ainda hoje, 

considerada como um “apêndice” da escola (Maroto, 2012), ou seja, um lugar 
sombrio, usado muitas vezes para punição e reforço escolar, local em que não se 
pode fazer nada além de silêncio e empréstimo de livros (Silva, 1993).  

                                                        
1 Em consonância com a opção metodológica por nós adotada (Metodologia Comunicativa de 
Investigação) apresentamos a proposta de formação e prática da tertúlia literária dialógica para 
todas as professoras de biblioteca da cidade inevestigada e realizamos a formação e a prática com 
aquela que apresentou interesse, neste caso, somente uma professora. 
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Identificamos, também, por meio de uma revisão bibliográfica aprofundada, 
que a biblioteca escolar quando utilizada em sua face pedagógica tem um grande 
potencial para auxiliar o trabalho do(a) professor(a) regente bem como contribuir 
para a aprendizagem dos(as) estudantes (Silva, 1999; Milanesi, 2013). No Brasil, 
apesar de algumas leis e parâmetros orientarem a utilização do espaço da 
biblioteca escolar, cabe a cada Estado delegar sobre suas funções. Dessa forma, no 
Estado de Minas Gerais2, foco de nossa investigação, a orientação é para quecada 
escola possua em seu quadro de funcionários(as) um(a) professor(a) responsável 
pela biblioteca. Esse(a) profissional, além da organização do espaço e empréstimo 
de obras, teria como função a elaboração de ações conjuntas com os(as) 
professores(as) das salas de aulas de forma a contribuir, principalmente, com a 
melhora da leitura e escrita dos(as) alunos(as). 
  Apesar de tais indicações apontarem para possíveis alternativas, o que 
temos encontrado, de acordo com Vianna, Carvalho e Silva (2002), são bibliotecas 
escolares ainda como um espaço desorganizado de empréstimo de livros, um lugar 
para onde se mandam os(as) alunos(as) que estão de castigo, longe de funcionar 
como um centro ativo de aprendizagem. Segundo os autores, muito disso se deve 
ao despreparo do profissional que atua neste espaço e ao não reconhecimento 
social e histórico da biblioteca escolar como sendo um local de ensino, 
aprendizagem e interação, uma vez que por um longo período – e até mesmo nos 
dias atuais – a biblioteca configurou-se como um espaço culturalmente 
reconhecido pelo lugar de silêncio, castigo e comportamento introvertido. 
Diferentemente do esperado, a maioria dos profissionais que estão atualmente 
nesta função são professores(as) em final de carreira, em reajuste de função, 
licença médica ou algum(a) professor(a) que por algum motivo merecia o “prêmio” 
de ficar na biblioteca (Maroto, 2012), ou seja, muitos professores(as) “brigam” 
para trabalhar na biblioteca por acreditarem que ali teriam o “sossego que a sala 
de aula não proporciona. Sendo assim, alguns profissionais que assumem o espaço 
da biblioteca criam estratégias que o autor chama de “anti-usuário” (Silva, 1999, 
p.63). Criam regras duras quanto ao silêncio e ao comportamento, evitam 
empréstimo de livros, não criam meios para que os(as) leitores freqüentem esse 
biblioteca, evitam projetos, não buscam a interação com os(as) demais docentes da 
escola e impõem excessiva sistematização do acervo. Esses dados, nos apontam, 
para além do problema da formação inicial e continuada, o esgotamento dos(as) 
professores(as), que sobrecarregados(as) por inúmeras tarefas demandadas pelo 
sistema procuram meios para, de alguma forma, descansar ou até mesmo 
mostrarem a insatisfação profissional. 

Dessa forma, entendemos que o profissional que atua neste espaço precisa ter 
uma formação adequada que o ajude na realização das atribuições que o cargo 

                                                        
2 Importante salientar que desde o ano de 2010 as aulas de Biblioteca foram instauradas no Estado   
  de Minas Gerais/Brasil como estratégias de melhoria da leitura e da escrita e, desde então, são  
  designados e ou contratados professores para atuarem neste espaço. Apresentam-se, também,  
  como meio para alcançar as metas do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 
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compete, de forma a contribuir para a melhoria do espaço, bem como para o 
auxílio aos profissionais e, em especial na aprendizagem das crianças. Entendendo 
que a organização da biblioteca escolar como foi sendo realizada no percurso 
histórico desde sua criação e implantação, nem sempre contribui para alcançar os 
objetivos expostos anteriormente. Nesse sentido, é que apresentamos uma 
atividade educativa de êxito (Valls, Padrós e Aguilera, 2014) 2, denominada 
tertúlia literária dialógica que é orientada pelos princípios da Aprendizagem 
Dialógica (diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, dimensão 
instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade das diferenças) que só 
funcionam se, na prática, forem uma unidade (Aubert, Flecha, García, Flecha, & 
Racionero, 2008; Flecha 1997), no sentido de contribuir para pensar a 
reorganização desse espaço e das práticas que ali acontecem.  

De acordo com Flecha (1997), a atividade de tertúlia literária dialógica vem 
apresentando resultados positivos em âmbito internacional na esfera da 
aprendizagem e da melhoria das interações sociais, uma vez que, orientada pela 
vertente dialógica de leitura (Soler, 2003), amplia o processo de ler e engloba uma 
trajetória ampla de socialização da leitura, contribuindo para ir além da 
capacidade de decodificar os sinais gráficos. Nesta forma de leitura compartilhada 
dos clássicos universais (Calvino, 2007), considera-se que a leitura do mundo ao 
preceder a leitura da palavra (Freire e Macedo, 1990) amplia o sentido sobre o que 
está escrito e enriquece as interações. Por conta de todo esse potencial 
possibilitado pelas tertúlias literárias dialógicas, prática estudada em bases 
científicas de maior impacto em âmbito internacional 3  entendemos que a 
implantação dessa atividade no espaço das aulas de biblioteca escolar em uma 
escola municipal do interior de Minas Gerais/Brasil contribuiriam para a 
reorganização do espaço da biblioteca, bem como na prática da docente que ali 
atua e, em especial auxiliaria também na socialização das crianças e na ampliação 
do aspecto instrumental dos(as) discentes. Sendo assim, entendemos que 
atenderia, também, as demandas dos documentos oficiais em torno da função das 
aulas de biblioteca escolar e das discussões teóricas mais atuais sobre essa 
temática. 

3. Metodología:  

 
A investigação foi realizada durante todo o ano de 2015, seguindo os 

pressupostos da Metodologia Comunicativa de Investigação (Gómez, Latorre, 
Sánchez & Flecha, 2006; Flecha, Vargas & Dávila, 2004; Gómez, Racionero e Sordé, 
2010). Assim, primeiramente foi preciso compreender quais eram as práticas que 
aconteciam na biblioteca da escola e qual era o papel exercido pela professora 
neste espaço, por conta disso, acompanhamos o trabalho desenvolvido na 
biblioteca por um período de um semestre, antes de iniciarmos a coleta dos dados. 
Posteriormente, por meio dos relatos comunicativos de vida (gravados em áudio) e 

                                                        
3 Para maiores informações consultar a página do CREA: http://crea.ub.edu/index/ 
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das observações comunicativa, realizamos a coleta dos dados tendo como foco os 
elementos transformadores e os exclusores, ou seja, aqueles que possibilitaram o 
alcance do objetivo e aqueles que impediram. Importante destacar que a coleta de 
dados foi realizada sempre com consentimento e participação ativa da professora 
de biblioteca e com a concordância dos demais sujeitos envolvidos (crianças e 
equipe escolar) naquele espaço. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
As informações coletadas nessa investigação nos permitiram identificar, por 

meio dos diferentes instrumentos utilizados no processo, a mudança tanto na 
prática da professora de biblioteca, na ampliação de seus conhecimentos e 
formação quanto na aprendizagem das crianças. Assim, na tentativa de fazer uma 
conexão direta com os princípios da aprendizagem dialógica verificamos que as 
crianças passaram a ser mais ouvidas e, após a gestão escolar constatar os 
benefícios que a atividade vinha proporcionando, estabeleceu-se um diálogo 
igualitário entre professora de biblioteca e equipe escolar, sendo que as 
reivindicações e ideias da professora de biblioteca passaram a serem consideradas 
e a atividade teve alcance em todas as salas. Durante o período de um ano em que 
estivemos na escola acompanhando o processo de implementação, coleta e análise 
de dados, percebemos a criação de sentido em todos os envolvidos na prática da 
tertúlia literária dialógica. Percebemos que, após a reorganização da biblioteca em 
um ambiente mais acolhedor – com mobiliários mais adequados, paredes limpas e 
livros condizentes com a faixa etária dos(as) alunos(as)– as crianças passaram a 
frequentar mais o lugar (mesmo em horários que não estavam préestabelecidos 
pela direção, por exemplo no recreio); a professora de biblioteca afirmou que, 
depois de anos, via sua função tomando “forma”, sendo respeitada dentro da 
escola. As demais docentes da escola também reconheceram os benefícios que a 
regularidade da leitura compartilhada de clássicos forneceu em suas aulas e 
disseram que os(as) alunos(as) estavam mais solidários uns com os outros, 
respeitando mais as regras, sabendo melhor argumentar. Situações que nós – 
pesquisadoras e professora participante - também havíamos percebido no 
decorrer da implementação da atividade. 

 Constatamos que a transformação das aulas de biblioteca – que antes se 
resumiam a responder ficha literárias – em tertúlias literárias dialógicas, 
contribuíram com a dimensão instrumental tanto dos(as) alunos(as) que 
participavam da atividade – já que as crianças aprenderam novas palavras, 
melhoraram a fluência leitora - quanto ampliaram os conhecimentos da professora 
participante, que, ao longo dos meses, estudou o referencial da aprendizagem 
dialógica bem como atualizou-se sobre na temática de biblioteca escolar.  

Houve também, durante o tempo da pesquisa, o entendimento que todos(as) 
possuímos uma inteligência cultural, uma vez que nós, pesquisadoras, a professora 
de biblioteca e os(as) alunos(as) participantes compreendemos que poderíamos 
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sempre aprender e ensinar algo, desde que fossemos ouvidos e respeitados e que 
para isso não precisaríamos sermos conduzidos por uma atitude ríspida e 
autoritária. Contudo, entendemos, também, que apenas o reconhecimento de que 
há saberes diferentes por si só não resulta em situações de mais igualdade. Nesse 
sentido, identificamos o princípio da igualdade das diferenças quando os sujeitos 
envolvidos puderam comentar e expor suas ideias e pensamentos durante a 
realização da tertúlia literária dialógica, contribuindo para a ampliação da 
confiança e do respeito. 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
A breve retomada dos princípios da aprendizagem dialógica nos faz entender 

que apesar de serem princípios individuais, eles são potencializados quando 
interligados na prática, ou seja, eles foram pouco a pouco aparecendo e tomando 
forma na medida em que a atividade acontecia, desmistificando preconceitos e 
revelando a eficácia na aprendizagem das crianças e na importância da 
reorganização do espaço da biblioteca escolar a partir da realização de uma 
atividade educativa de êxito, chamada tertúlia literária dialógica. Por fim, longe de 
se apresentar como a solução para todos os problemas educacionais enfrentados 
em nossa sociedade, em especial no campo pesquisado (biblioteca escolar) os 
conceitos dessa vertente tem se mostrado, por meio de evidências científicas, 
eficaz no processo de acesso à leitura de boa qualidade historicamente produzida 
pela humanidade (os clássicos universais), além disso, tal atividade ao realizar-se 
de forma intersubjetiva entre os diferentes sujeitos amplia os processos de 
compreensão do texto lido e o aprender de forma solidária. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
A conclusão deste trabalho nos leva a afirmar que avançamos na busca por uma 

melhora na competência leitora dos(as) estudantes e que é possível fazer com que 
a formação docente continuada seja realizada tendo em consonância o desejo da 
profissional, a pesquisa acadêmica e os benefícios para os(as) alunos(as). Também 
identificamos a ampliação com a parceria da Secretaria de Educação do Município 
que, desde 2016 nos tem convidado para formações sobre a Tertúlia Literária 
Dialógica nas escolas públicas do Município.  

De certa forma, podemos resumir as contribuições científicas desse trabalho a 
partir dos impactos desta atividade gerados na escola e no entorno onde foi 
desenvolvida: interesse por parte da gestão em continuar com a atividade no ano 
seguinte; melhoria nas relações entre as crianças, entre equipe gestora e 
professora de biblioteca; ampliação no interesse da professora participante em 
estar sempre se atualizando (em seu relato ela apontou o desejo de cursar o 
mestrado em educação da Universidade nesta temática); produção científica em 
temática da tertúlia literária dialógica; aproximação entre comunidade escolar e 
Universidade. 
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