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RESUMO 

 

 

Este trabalho de pesquisa é proveniente de nossas preocupações com a maneira 

como os textos escritos são apresentados e trabalhados nas aulas de língua 

portuguesa do ensino básico. Buscamos entender porque o aluno, no percurso do 

ensino fundamental, perde o prazer pelos livros literários e qual a responsabilidade 

das diferentes instituições formadoras na constituição de um leitor crítico. Dessa 

maneira, voltamos nosso olhar para o principal incentivador e mediador da leitura na 

sala de aula, o professor. Reconhecendo a importância de sua intervenção na 

formação do leitor, desde a seleção do material utilizado, a escolha das estratégias 

de ensino, até o favorecimento de um ambiente propício para a discussão e reflexão 

de todos os alunos. Por tudo isso, refletimos sobre a maneira como esse professor 

tem sido preparado nos cursos de graduação, para atuar como transformador social, 

a partir da sala de aula. Desta forma, com o objetivo de discutir alguns dos principais 

fundamentos teóricos sobre leitura, verificar como esta é trabalhada nas salas de 

aula e apontar elementos que possam atuar como auxiliares no processo de 

motivação do professor, esta pesquisa qualitativa valeu-se do recurso da entrevista 

semiestruturada, destinada aos alunos do ensino fundamental, aos professores em 

atuação e aos graduandos em Letras. Com este trabalho, foi possível evidenciar que 

os livros paradidáticos, indicados pelos professores aos alunos do segundo 

segmento da educação básica, nem sempre são adequados para essa faixa etária; a 

maneira como esses textos são apresentados e trabalhados, afasta o aluno do 

prazer pela leitura; os cursos de formação inicial de professores, quando trabalham 

o ensino da leitura, ainda se prendem, apenas, aos aspectos teóricos desse estudo, 

sem aplicá-lo ao trabalho na sala de aula, e, por fim, percebemos que as 

competências, as habilidades e as estratégias são apenas termos que se perdem 

durante a formação do professor, sem maiores consequências para sua futura 

atuação em sala de aula. 

 

Palavras-chaves: Formação do leitor crítico; ensino da leitura; formação de 

professores. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research arises from our concern about the way textbooks are presented and 

used in Portuguese language classes in elementary school. We seek to understand 

why students lose the enjoyment of literature during the basic education and what 

responsibility different educational institutions, at different degrees, bear in the 

development of a critical reader. Thus, we focus the prime motivator and mediator of 

reading in the classroom, the teacher. Recognizing the importance of his intervention 

in the readers‟s development, including the selection of appropriate material, choice 

of teaching strategies, and encouragement of discussion and reflection by their 

students. For this, we analyze how the teacher has been prepared in his graduation 

course, to act as a social transformer, within the classroom. In order to asses some 

of the major theoretical foundations of reading, see how reading is taught in the 

classroom and point out elements that can act as auxiliaries in the process of teacher 

motivation, our qualitative research used semi-structured questions, asked of 

elementary school students, teachers in action and language students. With this 

study, we show that the reading books, given to elementary students are not always 

appropriate for this age group, and that the way that these material are presented 

and used, can turn student's way from the enjoyment of reading; teacher graduate 

courses in reading instruction, only discuss the theoretical aspects of reading 

instruction, without application in the classroom work. We also observed the skills  

and strategies taught in graduate instruction are just term lost during the teacher‟s 

training, without major consequences for their future performance in the classroom. 

Keywords: Critical reader development; reading education; teacher‟s training. 
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Os livros não mudam o mundo, quem muda o 
mundo são as pessoas. Os livros mudam as 
pessoas. 

Mário Quintana 
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Durante nossa prática como professora tanto de Língua estrangeira para o 

ensino fundamental I (1º ao 5º ano) quanto de Literatura e de Língua Portuguesa 

para ensino fundamental II e Médio foi possível observar com tristeza um fato que 

ocorria com alunos tanto de instituições públicas quanto particulares; os alunos que 

cursavam os últimos anos do ensino fundamental e os alunos do ensino médio não 

apresentavam o mesmo prazer pela leitura que podíamos encontrar nos alunos dos 

primeiros anos da educação básica. Convivemos com algumas dúvidas: o que 

acontecia com os alunos nesse percurso que fazia com que perdessem o gosto pelo 

livro? Como ensinar literatura/leitura de modo que os alunos viessem a gostar de ler, 

sem sofrerem imposição do programa da disciplina curricular? 

Muitos alunos não liam e tinham um rendimento ruim, não só nas disciplinas 

que envolviam a linguagem. Assim, a partir da constatação dessa realidade, 

buscamos embasamento teórico para tentar entender o que representa o ato de ler 

no contexto escolar. De que maneira o professor tem orientado seu aluno a 

desenvolver competências e habilidades leitoras, assim como, que orientações ele 

tem recebido em sua formação para atuar de maneira correta em sala de aula.  

Os fatos acima descritos são reflexos de um cenário nacional; o desempenho 

dos alunos brasileiros em relação à leitura é preocupante. Pesquisas realizadas pela 

Universidade Metodista de Piracicaba (2002) mostram que apenas 30% da 

população brasileira localizam as informações simples em uma frase; 37% localizam 

informações em um texto curto e somente 25% da nossa população alfabetizada 

conseguem estabelecer relações de sentido em textos curtos. 

Ademais, o Brasil é a nação que tem uma das menores médias de leitura de 

livros por ano. De acordo com dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC)1, 

os brasileiros leem, em média, 1,8 livro/ano, diferente dos EUA (cinco livros per 

capita) ou da Europa (entre cinco a oito livros lidos por habitante), dados também 

corroborados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). 

Outros órgãos também apontam para a problemática de o brasileiro ler mas 

não conseguir relacionar as informações obtidas do texto escrito. Um exemplo do 

fato é o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)2, que divulgou, em 2006, que os 

alunos, naquele ano, apresentaram um desempenho abaixo da expectativa no 

                                                             
1 http://www.mec.gov.br 
 
2
 http://www.enem.inep.gov.br 
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exame de verificação de competência e habilidade leitora. Esse exame busca avaliar 

o desempenho em leitura e escrita de alunos ao término da educação básica. O 

resultado indicou que tais alunos apresentaram dificuldades para realmente 

depreenderem o sentido do que lêem. 

Dessa mesma forma, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo (SARESP)3, apresenta semelhante conclusão: os alunos não 

dominam as mínimas habilidades leitora e, portanto, não conseguem extrair 

informações relevantes de um texto. Trata-se de um cenário, como já afirmamos, 

preocupante, uma vez que, por meio da leitura, os indivíduos se tornam capazes de 

reconhecer e adquirir conhecimentos diversos, os quais serão transmitidos e 

resgatados nas diferentes situações de comunicação. 

Em nota divulgada pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos4,o 

PISA, em março de 2008, o Brasil piorou seus resultados obtidos em 2000, 2003 e 

2006. Os dados apresentados retratam a necessidade de um trabalho diversificado e 

criativo com a leitura na escola atual, tendo em vista as crescentes exigências e 

inúmeras transformações da nossa sociedade e do mercado de trabalho quanto à 

capacidade de ler e interpretar textos. 

A maioria dos estudos que vêm sendo realizados sobre leitura aponta para a 

importância da capacidade do leitor extrair informações do texto. Isso tem sido uma 

das habilidades mais importantes na leitura; a capacidade de extrair ideias 

principais, relacionar com o conhecimento de mundo do leitor e saber discutir as 

ideias apresentadas. 

Segundo estudos realizados por Kaufman & Rodrigues (1995), não é possível 

formar leitores tão somente com leituras de materiais escolares, escritos e 

elaborados expressamente para a escola, com a finalidade de cumprir as exigências 

de um programa didático. Para eles, os leitores são formados de maneira 

competente quando tem acesso à leitura de diferentes obras e, por extensão, a 

conteúdos diversos. 

A seleção do material de leitura no contexto escolar geralmente é orientada, 

preponderantemente, pelo programa de ensino que é elaborado pela equipe escolar 

                                                             
3 http://www.saresp.edunet.sp.gov.br 
4A coordenação do exame, no Brasil, fica a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP). Mais informações sobre o exame podem ser consultadas no site www.inep.gov.br/internacional/pisa/ 
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tendo em vista a disponibilidade de livros paradidáticos. Entretanto, esses critérios 

de seleção contrariam a prática cotidiana de leitura individual, que é orientada a 

partir das preferências do leitor. Se pensarmos, por exemplo, no Ensino Médio, a 

leitura dos textos literários é realizada de modo a privilegiar o estudo da história da 

literatura brasileira e às exigências de leituras para o processo seletivo das 

universidades. Os textos, assim selecionados, possuem a finalidade de verificar as 

características de época, tornando-se uma prática de leitura reducionista e que 

desconsidera os demais aspectos levados em conta na seleção pessoal de textos 

literários, como: preferência pessoal, faixa etária e legibilidade do próprio texto. 

Mediante os fatos relatados, percebemos a importância da intervenção do 

professor em todo processo de formação do leitor. A escolha do material, as 

estratégias de ensino e o ambiente de sala de aula, este necessariamente propício 

para que a leitura aconteça de forma agradável e correta, são fatores 

preponderantes para que o aluno desenvolva as competências necessárias para a 

leitura de qualquer gênero textual. Assim, para que a escola cumpra seu papel na 

formação de leitores, o professor deve atuar como mediador entre as teorias 

linguísticas e cognitivas de leitura e as práticas pedagógicas. De início, o professor 

deve estar consciente de seu papel e “desconfiar de determinadas práticas que 

descuidam totalmente do ensino da leitura compreensiva, esperando que os alunos 

aprendam sozinhos o que não lhes é ensinado [...]” (COLL, apud SOLÉ,1998, p.12) 

O professor, formador de leitores, necessita ter ele próprio desenvolvido suas 

estratégias de leitura, necessita ter domínio de teorias linguísticas e cognitivas do 

ato de ler para poder nortear suas atividades didático-pedagógicas. Sem essa visão 

abrangente da complexidade do trabalho com a leitura, não conseguirá “promover 

nos alunos a utilização de estratégias que lhes permitam interpretar e compreender 

autonomamente os textos escritos”. (SOLÉ, 1998, p. 17) 

 Por isso, necessitamos refletir sobre a maneira como o professor tem sido 

preparado nos cursos de graduação, para atuar como transformador social em sala 

de aula. Ao se conceber a educação institucionalizada como fator importante tanto 

para inclusão social quanto para alavancar mudanças sócio-políticas e econômicas 

necessárias para o país, é imprescindível rever os modelos atuais de formação 

docente. É certo que há uma enorme diferença entre o perfil de professor que a 

realidade atual exige e o perfil de professor que até o momento foi formado. Tal 
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circunstância prova a necessidade de uma (re)leitura na formação inicial e 

continuada desse profissional, uma vez que esta tem papel crucial para possibilitar 

que os professores se apropriem de determinados conhecimentos e possam 

experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de 

competências necessárias para atuarem como formadores de leitores. 

E, em vez de reclamarmos da falência do ensino da leitura, que, 

hipoteticamente, arrasta o aluno para níveis de incompetência linguística, o melhor 

seria rever as metodologias de ensino, as rotinas de trabalho, os esquemas 

conceituais, a escolha dos títulos literários e as práticas redundantes do professor de 

Português. Partindo disso, cabe voltarmos nosso olhar para a formação desse 

docente: - Que arcabouço teórico-didático tem recebido os professores no curso de 

Letras, para atuarem como formadores de leitores críticos e com prazer na leitura 

dos livros?  

 Outro fator que também deve ser considerado é que a formação do professor 

de Língua Portuguesa e Literatura deve concentrar esforços no resgate da interação 

entre o aluno e o texto. Por não entender que se trata de uma linguagem 

artisticamente trabalhada e não compreender seu vocabulário, que muitas vezes é 

de outro século, o aluno cria um distanciamento em relação à literatura e, cabe ao 

professor, estreitar essas dificuldades lexicais, considerar a interpretação feita pelo 

aluno dentro das estruturas do texto e, assim, promover o diálogo aluno-texto. 

Para se pensar em incentivo à leitura nas escolas, também não se pode 

deixar de diagnosticar a realidade sociocultural dos alunos e da comunidade em 

volta da escola. Quais são seus gostos? Seus anseios e sonhos? Quais são suas 

experiências de leitura? Reconhecem a importância da leitura e da literatura?  

Segundo Silva (2003, p. 103),  

 

O ensino de leitura sempre pressupõe três fatores: as finalidades, os 
conteúdos (textos) e as pessoas envolvidas no processo, ou seja, as 
características dos alunos e da turma a ser trabalhada. Sem a presença 
desses três fatores, o trabalho com a leitura / literatura corre o risco de 
se tornar vazio ou um “receituário” em que se repetem esquemas já 
prontos. 

 

É, pois, necessário articular a formação docente com as mudanças em curso 

na organização pedagógica e curricular da educação básica brasileira, preparando 

os professores que irão atuar nesse segmento para serem agentes das mudanças 
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que se fazem necessárias nos dias de hoje e na construção de leitores apaixonados 

e, ao mesmo tempo, críticos do que lhes é apresentado. 

Dessa forma, traçamos como objetivos desta pesquisa: 

 apresentar e discutir alguns dos principais fundamentos teóricos sobre leitura, 

assim como, os estudos que tratam do ensino da mesma. 

 verificar como é o processo de ensino de leitura dentro das escolas 

brasileiras, uma vez que o texto escrito deve ser discutido e analisado por 

professores e alunos, numa relação dialógica de trocas e respeito à fala e à 

voz do aluno, bem como às suas leituras anteriores, e 

 apontar elementos que possam agir como auxiliares no processo de 

motivação do professor ao atuar em sua realidade de sala de aula, 

amenizando as dificuldades de leitura dos alunos e sua resistência aos textos 

literários propostos. 

Para que esses objetivos fossem traçados, tomamos por base descrições 

teóricas e discussões sobre leitura e seu ensino, assim como, sobre a construção de 

sentido que essa atividade promove. Buscamos, ainda, explicações sobre diferentes 

estratégias de leitura e as suas prováveis contribuições na formação do sujeito leitor. 

Face ao problema de pesquisa exposto anteriormente, assim como os 

objetivos, levantamos as hipóteses de que  

 os livros paradidáticos indicados pelos professores aos alunos do segundo 

segmento da educação básica nem sempre são adequados para essa faixa 

etária e, consequentemente, não atendem aos interesses dos alunos; 

 a maneira como os textos são apresentados e trabalhados, também afasta do 

aluno o prazer pela leitura; 

 os cursos de formação inicial de professores, quando trabalham o ensino da 

leitura, ainda se prendem apenas aos aspectos teóricos desse estudo, sem 

aplicá-lo ao trabalho na sala de aula, e 

 competência, habilidade e estratégias são apenas componentes do aparato 

terminológico do curso de formação, sem maiores consequências para a 

formação do futuro professor e/ou alteração do ensino da leitura, tendo em 

vista que, durante sua formação, ainda não existe um trabalho específico 

voltado para desenvolvimento de estratégias de ensino e avaliação de leitura 

na escola. 
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Sendo este um estudo de cunho exploratório e de natureza qualitativa, para 

desenvolver as perspectivas anteriormente mencionadas, traçamos alguns caminhos 

para constituir nossa pesquisa: para embasamento teórico, fizemos o levantamento 

e a revisão bibliográfica com o objetivo de questionar, indagar e investigar atitudes 

na formação do docente, assim como, sua prática no cotidiano da sala de aula, 

procurando enxergar para além do senso comum, não apenas como meros 

expectadores, mas como críticos, mediante a realidade dos cursos de Letras e da 

formação do aluno-leitor brasileiro.  

Realizamos entrevistas e aplicamos questionários semi-estruturados, com 

perguntas objetivas e discursivas que envolviam, desde informações pessoais, até 

dados relativos ao ensino-aprendizagem da Literatura, aplicados a graduandos em 

Letras, a professores formados há mais de dez anos e a alunos do Ensino 

Fundamental II. Assim, com base nas reflexões de diferentes autores e sondagens 

nas escolas, fizemos um estudo comparativo de diferentes metodologias de ensino 

de leitura; e a partir dos dados obtidos, sugerimos estratégias que podem colaborar 

para a melhoria da qualidade do trabalho com leitura, nas turmas de segundo 

segmento do ensino fundamental. 

Visando uma melhor compreensão do que se pretende evidenciar nesta 

dissertação, o texto foi dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo, explicitamos 

nosso entendimento do que seja um leitor crítico, destacando os principais 

mediadores na formação desse leitor. 

No segundo capítulo, apresentamos os fundamentos teóricos sobre o ensino 

da leitura na escola, as discussões e apontamentos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, assim como, a atribuição das políticas públicas e do professor no 

contexto escolar. 

No terceiro capítulo, abordamos o trabalho que se desenvolve nas instituições 

de ensino superior, visando à instrumentalização do professor de Letras. Tal 

abordagem foi feita levando em conta o Parecer CNE/CP 9/2001, a deliberação CEE 

Nº 78/08, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases (1996), principalmente no que 

tange a formação de profissionais que trabalham com a construção de leitores. 

No capítulo seguinte, com base nos pressupostos de análise qualitativa, 

discutimos os dados coletados na pesquisa de campo feita com graduandos de 

Letras, alunos e professores da educação básica, a fim de corroborar, ou não, os 
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apontamentos teóricos feitos neste trabalho sobre a formação do leitor e o ensino da 

leitura. Nesse capítulo, nossa tentativa foi vincular os conceitos levantados na 

revisão bibliográfica, com o real contexto educacional brasileiro. 

O penúltimo capítulo teve como foco tratar da utilização de estratégias de 

leitura, mostrando ao professor que, através delas, é possível proporcionar uma 

leitura mais clara e significativa, além de promover a motivação para esse processo 

Dessa forma, sugerimos algumas atividades de leitura e alguns critérios para 

seleção do livro paradidático, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho 

do professor. 

Por último, apresentamos as considerações finais deste estudo a partir do que 

foi observado nas entrevistas, retomando algumas ideias centrais de todo estudo e 

apontando possíveis caminhos para as maneiras de abordar a leitura na sala de 

aula. 

Não podemos deixar de registrar que a proposta de se fazer este estudo, que 

venha a fornecer contribuições para o ensino de leitura, para formação do aluno-

leitor e para uma melhor atuação do professor em sala de aula, sempre se justifica. 

Há constante necessidade de se buscar melhorias para o ensino, investindo-se na 

séria formação do professor para dar-lhe instrumentos para formar o leitor e na 

verificação de como está sendo realizado tal processo. 

Afirma-se, segundo os PCN (Brasil, 2000), que a ampliação e promoção dos 

conhecimentos cabem à escola. Para isso, entre outros fatores, ela deve promover, 

em aulas de leitura, ao longo das séries escolares do ensino fundamental e médio, 

atividades que capacitem o aluno a interpretar criticamente e produzir os diferentes 

escritos com os quais o educando mantém contato, na grande circulação social dos 

textos.  
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CAPÍTULO II 

________________ 

 

2. A CONSTRUÇÃO DO LEITOR 

 

Ler é, em última instância, não só uma ponte 

para a tomada de consciência, mas também 

um modo de existir no qual o indivíduo 

compreende e interpreta a expressão 

registrada pela escrita e passa a 

compreender o mundo.  

Ezequiel Theodoro 
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 Não podemos abordar o trabalho com textos literários e da formação de 

leitores, sem explicitarmos o nosso entendimento do que seja o leitor ou, melhor 

ainda, um leitor crítico. Para iniciarmos a abordagem desse tema, torna-se 

necessário distinguir a diferença entre um ledor e um leitor (Perrotti, 1999) e realizar 

uma reflexão sobre as concepções de leitura que permeiam o processo de 

construção de um leitor crítico.  

 

 

2.1  ADEUS LEDORES... 

 

 

 De acordo com Perrotti (1999), é necessária a distinção entre os sujeitos que 

se relacionam apenas mecanicamente com a linguagem, não se preocupando em 

atuar efetivamente sobre as significações que um texto lhes proporciona e, na 

medida do possível, recriá-las ou refutá-las, daqueles sujeitos que, ao contrário, 

seriam seres em permanente busca dos sentidos5 e saberes que um texto lhes 

possibilita encontrar e explorar, já que reconhecem a linguagem como possibilidade 

e precariedade, como presença e ausência ao mesmo tempo. Os primeiros são os 

ledores, que consideram o texto uma tábula rasa, sua leitura é superficial e sem 

criticidade, já os segundos, são os leitores, que buscam nas entrelinhas do texto o 

conhecimento e a reflexão que aquela leitura pode lhes proporcionar. É no estudo e 

na construção do leitor que se debruça o presente trabalho, o qual chamaremos 

mais especificamente de um leitor crítico de textos. 

Com o aparecimento, em diferentes campos teóricos, de discussões sobre o 

ato de ler, tem-se hoje quase que o consenso de que ler é atribuir sentidos: trata-se 

de uma atividade complexa em que o leitor é muito mais que um receptor passivo. O 

ato de ler extrapola os limites do que está impresso e penetra um mundo de um 

sem-limite de conhecimentos que a todo instante estão disponíveis, mesmo longe do 

alcance de nossa capacidade intencional de busca de informações desejadas, no 

momento desejado. Para isso, é preciso viver o texto. Umberto Eco (1994) afirma 

que, é o leitor que dá sentido ao texto escrito, recriando o mundo trazido por ele a 

sua maneira, preenchendo toda uma série de lacunas deixadas pelo autor – “todo 

                                                             
5 Sentidos do texto são as relações significativas estabelecidas de forma lógica pelos saberes do indivíduo, pela 
estrutura do texto e pela intenção do autor. (Koch & Elias, 2006) 
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texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte do seu 

trabalho”. (p. 09). 

 O sentido de um texto constrói-se, pois, a partir da capacidade que o leitor 

tem de compor ideias, de criar novos sentidos, de imaginar e até de fazer ligações 

inimagináveis, e que fluem como reação de busca e de produção de imagens. “Ler é 

dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos sentidos 

produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido desejado pelo autor [...] Ler 

é, portanto, constituir e não reconstruir sentido” (GOULEMONT, 2000, p. 107).  

Assim, não basta decodificar as representações indiciadas por sinais e 

signos; o leitor que assume a postura de compreensão do texto, porta-se 

transformando-se e transformando-o. Essa atividade crítica de revelação de sentidos 

é descrita por Safady (1968), quando afirma que o leitor crítico é um curioso e 

interessado que está em constante conflito com o texto, conflito representado por 

uma ânsia incontida de compreender, de concordar, de discordar do discurso do 

outro, ainda que este não se faça presente ali. O único fato concreto que o leitor tem 

diante dos olhos é o documento impresso, o que lhe exige habilidades de 

compreensão bastante diferentes do falar-ouvir.  

 Mas o que significa assumir que os sentidos não estão prontos, ao contrário, 

são construídos na interação entre leitor e autor via texto? Certamente não é 

desconsiderar a superfície textual, os elementos linguísticos que constituem os 

textos, mas assumir que esses não são suficientes para a sua compreensão. Sendo 

assim, é necessário levar em conta outros aspectos, como por exemplo; a bagagem 

de leituras prévias do leitor, seu conhecimento e sua percepção de mundo, suas 

expectativas ao debruçar-se sobre o texto, os fatores que o constituíram como leitor, 

entre outros. Solé (1998, p.23) aponta-nos algumas características que fazem da 

leitura mais do que uma tarefa sem compromisso ou de simples valorização dos 

elementos formais do texto: 

  
Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as 
habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, 
idéias6 e experiências prévias; precisamos nos envolver em um 
processo de previsão e inferência contínua, que se apóia na 
informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e 

                                                             
6 As citações neste trabalho serão apresentadas conforme o original, não adaptado as novas regras de 
ortografia. 
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em um processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as 
previsões e inferências antes mencionadas. 
 

 A ativação da “bagagem”, ou seja, do conhecimento de mundo do leitor é 

extremamente relevante para que haja compreensão do texto lido. Para haver tal 

entendimento, durante a leitura, aquela parte do nosso conhecimento de mundo que 

é relevante para a leitura do texto deve ser ativada, isto é, deve estar num nível 

ciente, e não perdida no fundo da memória. Essa questão retoma as palavras de 

Freire (1988, p.11) ao destacar que  

 
a compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação 
pura da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência 
do mundo. [...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 
 
 

Mesmo ao ingressar na escola, a criança já possui uma bagagem de mundo 

que é refletida em seu comportamento, em suas escolhas, em suas preferências. 

Dessa maneira, a leitura da palavra não pode deixar de considerar o conhecimento 

de mundo que cada leitor possui, adquirido em seu contexto, suas vivências, enfim, 

em sua realidade. Linguagem e realidade prendem-se dinamicamente para 

evidenciar que a compreensão do texto, de modo crítico, implica as relações entre 

texto e contexto. Assim, reitera Cerdeira;  

 
Nenhum leitor, qualquer que seja, nós o sabemos bem, chega 
virginalmente a um texto. Ao contrário disso, ele chega sempre com 
sua bagagem de informações – histórico-culturais, para o caso -, mas 
também com a sua própria experiência, com a sua forma de ler a 
história dos homens e a história das afetividades, que aproximam ou 
distanciam esses homens, com os medos, os preconceitos, a carga 
ideológica do senso comum. (2008, p.53) 
 
 

Durante muito tempo, a leitura esteve associada a uma concepção 

estruturalista em que era vista como mera decodificação de fonemas, ao mesmo 

tempo em que a escrita era apenas a transcrição dos símbolos gráficos dos mesmos 

fonemas. Por isso, o que se escrevia deveria ter apenas um sentido, o sentido que 

queria dizer o autor. Até algumas décadas atrás, a leitura consistia no simples 

reconhecimento de letras, sílabas e palavras. As pessoas se preocupavam com uma 

boa pronúncia ao ler, bloqueando, muitas vezes, seu entendimento sobre o 

conteúdo adquirido, ou seja, não saindo da primeira etapa do processo de leitura, 
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não iam muito além do domínio de pronúncia. Não havia espaço para o dialogismo, 

para um processo de interação, como proposto por Bakhtin (1990). Os trabalhos 

desse autor voltam-se para a construção do discurso que se elabora a partir do 

outro.  Ou seja, a forma como o discurso do eu está perpassado, atravessado e 

condicionado pelo discurso do outro. Em um dos seus mais valiosos estudos, o autor 

afirma que 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 
discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em 
todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso 
se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, 
com ele, de uma interação viva e tensa. (BAKHTIN, 1988, p. 88) 

 
 

Nesse sentido, Brait (1994, p.11) ainda ressalta que “a natureza dialógica da 

linguagem é um conceito que desempenha papel fundamental no estudo do 

discurso, funcionando como célula geradora dos diversos aspectos que singularizam 

e mantêm vivo o pensamento de Mikhail Bakhtin”. As reflexões de Bakhtin acerca da 

linguagem humana como promotora da interação social e expressão ideológica 

exercem influência em inúmeros trabalhos nas últimas décadas e, com o início dos 

estudos dialéticos, a leitura passa a ser vista como um suporte propício para o 

dialogismo entre autor e leitor, revelando uma nova visão extremamente rica, 

abrindo espaço para a subjetividade, para a expansão da criatividade, incentivando 

a leitura coletiva e, consequentemente, a interação entre os homens. Com os 

trabalhos desse produtivo autor, “o ouvido do leitor é sempre provocado por um 

conjunto de vozes, nem sempre harmoniosas, que apontam insistentemente para a 

natureza constitutivamente dialógica da linguagem.” (BRAIT, 2005, p. 97) 

A partir disto, quanto mais experiências viver o leitor e quanto mais gêneros 

lingüísticos ele conhecer, mais poderá usufruir da leitura. Está correta Lajolo (1991, 

p. 56), quando diz: 

 
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um 
texto. É a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, 
conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para 
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o autor pretendia e, 
dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se 
contra ela, propondo outra não prevista. 
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De fato, o propósito básico de qualquer leitura é a apreensão dos significados 

mediatizados ou fixados pelo discurso escrito, ou seja, a compreensão dos 

horizontes inscritos por um determinado autor, numa determinada obra. O 

compreender deve ser visto como uma forma de ser, emergindo através das atitudes 

do leitor diante do texto, assim como através do conteúdo, ou seja, ter-se o texto 

como uma percepção ou panorama dentro do qual os significados são atribuídos. 

(SILVA, 1996) 

Ter conhecimento prévio é, pois, fator de grande importância para uma boa 

compreensão leitora. É o lançar mão de conhecimentos já adquiridos sobre 

determinado assunto que permitirá ao leitor fazer as inferências necessárias para 

relacionar as partes discretas de um texto em um todo coerente. Em outras palavras, 

pode-se dizer que conhecimentos prévios são conhecimentos armazenados na 

memória do leitor e que são recuperados durante o processo de compreensão de 

um texto, via inferenciação, e, em seguida, adicionados à informação textual.  

 
Sendo a informação dos diversos níveis apenas em parte explicitada 
no texto, ficando a maior parte implícita, as inferências constituem 
estratégias cognitivas por meio das quais o ouvinte ou leitor, partindo 
da informação veiculada pelo texto e levando em conta o contexto 
(em sentido amplo), constrói novas representações mentais e/ou 
estabelece uma ponte entre segmentos textuais, ou entre informação 
explícita e informação não explicitada no texto. (KOCH, 2000, p. 29-
30). 
 
 

Devido ao próprio funcionamento da linguagem, os textos são repletos de 

vazios, espaços em branco que devem ser preenchidos. Pode ocorrer que boa parte 

do que se encontra no nível do implícito não seja recuperado, isto é, interpretado 

pelo leitor, ou mesmo que tal preenchimento seja “inadequado”. Em ambos os 

casos, pode-se dizer que a leitura realizada não é razoável por não dar conta de 

construir sentidos cruciais para o texto. Ressalte-se que não se trata de um 

julgamento, de uma valoração no sentido de pensar que haveria leituras melhores 

ou leitores mais competentes que outros, mas de constatar que existem leituras que 

não apreendem elementos importantes, ou mesmo que vão por caminhos que não 

os indiciados pelo texto.  

Dessa impossibilidade ou descompasso, decorrem problemas como não ter 

condições de apreciar e/ou descobrir determinados autores e textos (como gostar de 

Clarice Lispector se não se pode estabelecer a mínima interação/diálogo com o texto 
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clariciano?) ou mesmo não perceber críticas ou posicionamentos do autor do texto. 

Isso sem falar nos casos, talvez os mais graves, em que o leitor não consegue 

sequer atribuir coerência a produções que circulam em seu cotidiano, textos 

necessários para o exercício de sua cidadania.  

Retomando as ideias de Bakhtin (1990), é importante chamar a atenção 

também para o ato de ler como um processo abrangente e complexo de 

compreensão e intelecção do mundo, que envolve uma característica essencial e 

singular ao homem: a sua capacidade de interagir com o outro pela manifestação da 

palavra. Isso quer dizer que ler não é unicamente decodificar os símbolos gráficos, é 

também interpretar o mundo. Quando o leitor lê, logo associa as informações lidas à 

grande bagagem de conhecimentos que traz armazenada em si, por isso é capaz de 

interpretar, imaginar, sonhar, (re)criar e ainda achar solução para seus 

questionamentos. 

Esse processo tem fim? Em tese não, porque a leitura desperta 

conhecimentos num contínuo movimento: 

 

LEITURA 

 

                               TEXTO                                         CONHECIMENTO 

 

LEITURA 

 

O fato de esse processo ser quase infindável reforça a ideia de que formar o 

leitor não é perda de tempo, posto que faz parte de um processo que não se esgota 

na leitura. Cada conhecimento adquirido conduz, por sua vez, a novas leituras, 

dentro de um círculo virtuoso. Portanto, uma preocupação que se deve ter é a de 

não formar apenas ledores, mas leitores críticos, fornecendo ao aluno conhecimento 

que o faça um produtor de significados, capaz de lidar com todos os gêneros 

textuais, não só na escola, mas também na sociedade em que este está inserido. 

Silva (1996, p.81) ainda acrescenta que:  

 
A leitura crítica sempre leva à produção ou construção de um outro 
texto: o texto do próprio leitor. Em outras palavras, a leitura crítica 

sempre gera expressão: o desvelamento do SER leitor. Assim, este 
tipo de leitura é muito mais do que um simples processo de 
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apropriamento de significado; a leitura crítica deve ser caracterizada 
como um PROJETO, pois concretiza-se numa proposta pensada 

pelo ser-no-mundo, dirigido ao outro. (grifo do autor) 
 
 

Sendo assim, a leitura crítica permite um leitor mais consciente de sua 

participação política, cultural e social. A leitura crítica é, também, condição para a 

educação libertadora7, é condição para a verdadeira ação cultural que deve ser 

implementada pela escola. Silva (1983, p. 23) defende: “Dominar o que os 

dominantes dominam é condição de libertação”. Sabe-se que a população mais 

pobre fica mais vulnerável se não conhece os signos da elite.  

Assim, para propiciar mudança, a leitura não pode ser mecânica e 

automatizada, deve ser feita de maneira crítica, confrontando o que se lê com a 

realidade. Silva (1996), também acrescenta que a leitura crítica só pode ser 

alcançada se trabalharmos três momentos com os leitores no processo da leitura: 

constatar, cotejar e transformar. Ao interagir com um texto, o leitor deve 

primeiramente constatar, decodificar o texto que leu para, em seguida, refletir sobre 

o significado. Esses movimentos de consciência do leitor trarão uma transformação 

dos significados apreendidos. Assim pode-se dizer que o leitor vai produzir um novo 

texto, pois com a transformação ele vai gerar mais sentidos para o texto lido, 

modificando também o seu próprio pensamento. Bamberger mostra, por isso, que a 

leitura é uma forma exemplar de aprendizagem. 

 
Estudos psicológicos revelaram que o aprimoramento da capacidade 
de ler também redunda no da capacidade de aprender como um 
todo, indo muito além da mera recepção. A boa leitura é uma 
confrontação crítica com o texto e as idéias do autor. Num nível mais 
elevado e com textos mais longos, tornam-se mais significativas a 
compreensão das relações, da construção ou da estrutura e a 
interpretação do contexto. Quando se estabelece a relação entre o 
novo texto e as concepções já existentes, a leitura crítica tende a 
evoluir para a criativa e a síntese conduzirá a resultados 
completamente novos. (BAMBERGER, 2008, p. 70) 

 
 

Antes de continuar é bom explicitar aqui uma questão: o nosso 

encaminhamento até agora poderá levar a crer que não pode fazer parte do hábito 

                                                             
7
 Educação libertadora, entendida aqui, segundo o educador Paulo Freire, que percebe o homem social em 

constante transformação e crescimento e assim se faz atuar. Educação que cumpre um papel especificamente 
humano e, para tanto, é necessário que o educador reconheça a natureza humana de seus alunos, suas 
necessidades, manifestações, sentimentos. Envolve a formação do educando em um ser crítico, que pensante, 
agente e interveniente no mundo, sente-se capaz de transformá-lo. (VASCONCELOS e BRITO, 2006)  



30 
 

 
 

de um leitor, aquela leitura relaxante, gostosa, que fazemos na sala de espera do 

dentista ou do aeroporto, na praia, no ônibus, que esta estaria incluída no rol apenas 

da leitura extensiva de ledores, ou seja, de uma leitura superficial e sem criticidade. 

Não é disso que estamos tratando. O leitor pode sim ter atos relaxantes de leitura, 

afinal, ao adquirir o gosto pela leitura, nos interessamos por vários tipos de textos, 

inclusive aquele que podemos ler nos momentos de lazer e descanso. A questão 

está em outra parte.  

Ser ledor quando se é leitor é condição completamente distinta de ser ledor 

por falta de opções. Ser apenas ledor, pois não desenvolvemos as habilidades de 

interpretação e não manejamos os instrumentos necessários para compreender e 

discutir textos escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objetivos. O 

leitor pode fazer leituras com diferentes objetivos, pois, a partir do momento em que 

ele passa a dominar as habilidades e competência8 para fazer uma leitura 

adequada, esse leitor saberá selecionar o texto que atende às suas necessidades e 

jamais o lerá sem um olhar crítico. Ao deparar-se com qualquer tipo de texto, o leitor 

estará apreendendo, comparando e inferindo dados desse texto. Ao contrário do 

ledor, que só decodifica os sinais gráficos e tem dificuldade para relacionar o escrito 

à realidade e resgatar, nas entrelinhas do texto, os valores e críticas ali implícitas. 

Por isso, é tão importante se preocupar com a formação de leitores críticos. Formar 

leitores que gostem de ler, que leiam para estudar e adquirir conhecimentos ou para 

obter informações para as mais diversas finalidades é formar as bases para que as 

pessoas continuem a aprender durante a vida toda. 

Por isso, o leitor não deve demonstrar conformismo com a trivialidade e a 

previsibilidade que há na mensagem, características de textos que se preocupam 

com informação, porque a leitura é porta de acesso ao universo social. Ele não deve 

ler apenas para situar-se no mundo ou saber portar-se diante das situações. Nem 

contentar-se com o texto, sem dizer nada além do que o texto diz. O tipo de leitor 

que aqui pontuamos é competente para ler propaganda, rótulo de embalagens, 

jornais, romances, poesia, enfim, qualquer leitura que exija do leitor níveis de 

habilidades e de competências específicas e/ou diferenciadas. 

                                                             
8
 Tomamos nessa pesquisa os conceitos de Perrenoud (1999) acerca de competência de leitura como a 

capacidade que o leitor tem para localizar no texto a informação procurada, interrogar e encontrar as 
respostas no texto, sendo algo que se constrói com a prática, por meio de um engajamento pessoal e seguidos 
intercâmbios, além de um forte desejo de entender e fazer-se entender.  
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2.2 LEITORES E LITERATURA 

 

 

De acordo com Solé (1998), poder ler, isto é, compreender e interpretar textos 

escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objetivos contribui de forma 

decisiva para autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento 

necessário para que nos afirmemos com certas garantias em uma sociedade 

letrada. Uma leitura que abarque todos os aspectos de um texto, seja 

estruturalmente ou interpretativamente, é imprescindível para que, ao se deparar 

com um texto literário, por exemplo, o leitor possua a maturidade necessária para 

compreendê-lo e analisá-lo.  

É essencial compreender a função de um texto para atribuir ao literário não o 

status de manifestação privilegiada, que só pode ser lido ou entendido por poucos, 

mas considerá-lo capaz de fazer o leitor mirar-se e refletir, também, através desse 

tipo de texto, sobre o seu papel enquanto cidadão do mundo na construção de sua 

história e da história da humanidade. Dessa forma, assim como outras 

manifestações, a Literatura também promove o aprimoramento da intelectualidade, o 

desenvolvimento de um sentido ético e um olhar mais aguçado sobre a realidade – 

seja a que cerca o leitor, seja a conhecida por meio dos livros. 

 
Assim, a melhor forma de escapar às armadilhas da alienação e  
à padronização do mundo contemporâneo, a melhor maneira de 
manter a consciência das injustiças e da necessidade de combatê-
las é a leitura constante de obras da Grande Literatura, pois elas 
forçam a uma reflexão sobre a realidade e permitem que o leitor 
enxergue melhor o mundo em que vive, incorporando a experiência 
vivida no contato com o texto às suas próprias experiências. 
(ABREU, 2006, p.82) 
 
 

Não são os ledores que interessam ao campo da literatura. É preciso que o 

leitor não só se ache no texto, mas que a partir dessa leitura estabeleça diversas 

conexões em direções que partam dele ou desemboquem nele. O leitor que 

queremos deve ter consciência de que quanto mais original e imprevisível for a 

organização da mensagem, tanto maior será a significação que esta proporciona. É 

um leitor com a capacidade de extrapolar a escritura e dar vida e múltiplos 
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significados ao texto. Esse ideal inspirou o teórico Umberto Eco (2003) a afirmar 

que: 

não seria idealista a ponto de pensar que às imensas multidões, às 
quais faltam pão e remédios, a literatura poderia trazer alívio. Mas 
uma observação eu gostaria de fazer: aqueles desgraçados que, 
reunidos em bandos sem objetivos, matam jogando pedras dos 
viadutos ou ateando fogo a uma menina, sejam eles quem forem 
afinal, não se transformaram no que são porque foram corrompidos 
pelo newspeak do computador (nem ao computador eles tem 

acesso), mas porque restam excluídos do universo do livro e dos 
lugares onde, através da educação e da discussão, poderiam chegar 
até eles os ecos de um mundo de valores que chega de e remete a 
livros. (p.12). 

 
 

Dessa maneira, Eco (2003) aponta a importância do papel da educação e do 

próprio ato de ler enquanto prática ativa, reflexiva e dialógica e que o texto literário é 

também campo ideal para a formação do leitor e do cidadão que se almeja. Assim, 

também, ressalta Cosson (2007, p. 17): 

 
A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a 
expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura 
é uma experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a 
ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia 
da minha própria identidade. 
 
 

Ressaltamos que, para a formação desse leitor que consegue por em prática 

sua criticidade, é necessário que haja um estímulo contínuo para o contato entre o 

indivíduo e o livro. Portanto, é determinante que reflitamos sobre os meios de formar 

um leitor que esteja dotado de todos os instrumentos para uma verdadeira 

compreensão leitora.  

 

 

2.3 FAMÍLIA: BERÇÁRIO DE LEITORES 

 

 

Acreditamos que a formação do leitor é determinada por dois fatores 

essenciais na vida da criança e do jovem, a atmosfera literária e linguística reinante 

tanto em casa, proporcionada pela família, quanto em sala de aula, proporcionada 

pelo professor.  
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Em termos ideais, os pais, se letrados, com suas leituras e conversas com os 

professores de seus filhos, aprendem a reconhecer que o ensino da leitura começa 

no primeiro ano de vida da criança. Uma das primeiras coisas que as crianças 

devem pegar e ver são os livros de gravuras. Antes mesmo que a criança seja 

realmente capaz de compreender o texto, os pais devem estimulá-las a descobrir o 

universo dos livros, devem ler em voz alta e falar-lhe sobre o livro, contemplando 

com ela as gravuras e nomeando as coisas que nelas se vêem.  

Dessa maneira, a linguagem da criança se desenvolve juntamente com seu 

interesse pelos livros. Se os pais mostrarem as palavras que explicam os livros de 

gravuras, também despertarão o interesse pela leitura e, assim, a criança fará as 

primeiras associações entre o objeto e a palavra, o que já é uma boa preparação 

para a leitura. Dessa maneira, esses estarão favorecendo o desenvolvimento do 

vocabulário e a desenvoltura para a leitura, primeiros passos para uma leitura crítica. 

A criança será bem sucedida e a experiência do êxito é a melhor motivação para 

desenvolver o gosto e o interesse pelos livros. Silva (1996, p. 40) alerta para a 

importância do incentivo à leitura na fase pré-escolar dizendo: 

 
Um educando que inicia suas atividades de leitura em seus primeiros 
anos de vida, certamente, estará inserido na sociedade de forma a 
exercer conscientemente sua função social; ele terá um 
relacionamento crítico e reflexivo com o outro e saberá desfrutar das 
oportunidades que poderão surgir ao longo da sua vida. Ele usará a 
linguagem em benefício próprio como fator de questionamento, 
posicionamento e, acima de tudo, como crescimento social; terá 
possibilidade de ir além do pensamento, por meio da sua capacidade 
racional, criando novas idéias. 
 
 

 A ajuda dos pais continua a ser necessária mesmo depois que a criança  

tenha aprendido a ler. Ela deve ser capaz de sentir o interesse dos pais pelo que 

está lendo, mas nunca em forma de interrogatórios e testes a respeito daquilo que 

leram. Bamberger (2008, p.71) ainda aconselha que “formar uma biblioteca para a 

criança, com livros presenteados ou comprados com seu próprio dinheiro, é um dos 

melhores meios de promover o desenvolvimento da leitura.” E acrescenta que “quem 

ama os livros deseja possuí-los; quem os possui acaba por amá-los.” 

Estudos sobre o incentivo à leitura em família tem causado impacto sobre as 

práticas educativas, especialmente nos Estados Unidos, e tem gerado a organização 

de ações mais abrangentes, que incluem a divulgação de programas de parceria 
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entre as escolas e famílias. Tais ações vêm apresentando resultados bastante 

promissores, que, comprovam múltiplos benefícios, tanto para a escola como para a 

família. Pesquisadores americanos tem-se preocupado em pesquisar e desenvolver 

programas para serem realizados com as famílias, visando a aquisição de 

competência em habilidades de leitura pelas crianças através de atividades que 

possam ser realizadas entre pais e filhos em sua rotina diária. (SANTOS e JOLY, 

1996) 

Os estudos tem demonstrado que nos lares onde há leitura frequente tanto 

dos pais quanto das crianças, diálogo, acesso fácil e rotineiro a materiais de leitura e 

escrita e as crianças são reforçadas positivamente sobre o seu desempenho em 

atividades de letramento, observam-se efeitos positivos nas habilidades específicas 

de leitura e escrita.  

No Brasil, a segunda edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil9 

desenvolvida em 2008, pelo Centro Regional de Fomento ao Livro na América Latina 

e no Caribe (Cerlalc), da Unesco, e pela Organização dos Estados Ibero-americanos 

(OEI), retrata o comportamento  leitor da população brasileira, especialmente com 

relação aos livros. As informações obtidas na pesquisa configuram um ambiente em 

que a leitura não é socialmente valorizada, em que o livro não tem um lugar 

assegurado. 

 
As alegações para a ausência de leitura no ano anterior à pesquisa 
evidenciam problemas de várias ordens: falta de tempo: 54%, outras 
preferências: 34%, desinteresse: 19%, falta de dinheiro:  18%, falta 
de bibliotecas: 15%. Assim, 33% das alegações dizem respeito à 
falta de acesso real ao livro e 53% dizem respeito ao desinteresse 
pela leitura.  Se considerarmos a falta de tempo uma questão de 
opção na organização da agenda pessoal, o índice de desinteresse 
pela leitura cresce muito. (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 
2008, p.13) 
 
 

A pesquisa revela ainda que 86% dos não-leitores nunca foram presenteados 

com livros na infância, enquanto no universo dos considerados leitores esse índice 

cai para 48%. Outra informação importante diz respeito às práticas familiares de 

leitura. Nos lares dos não-leitores, 55% nunca viram os pais lendo. Os dados da 

pesquisa confirmam a necessária e estreita relação entre leitura e educação e, esse 

vínculo natural torna-se imperativo num país com desigualdades sociais nos níveis 

                                                             
9
 http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf. Acessado em 15 de março de 2010. 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf
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existentes no nosso, onde a família não exerce o papel de primeira e mais 

importante definidora do valor da leitura.  

Acreditamos, no entanto, que o incentivo à leitura realizado a partir de hábitos 

domésticos é apenas o primeiro passo para o desenvolvimento da compreensão 

leitora. A família não deve se abster desse compromisso mas ela não é a única 

instituição que levará uma criança a se tornar um leitor crítico. 

 

 

2.4 FORMAÇÃO DO LEITOR: PAPEL DA ESCOLA 

 

 

 Como já afirmamos, na escola encontramos alunos oriundos de ambientes 

familiares muito desiguais: pais leitores que tem poder aquisitivo para oferecer a 

criança uma gama de materiais de leitura e incentivam essa prática, pais que não 

gostam de ler, não tem tempo ou interesse e, por isso, não estimulam na criança o 

contato com o livro, e pais que são apenas ledores. Os pais leitores representam 

uma parcela pequena da população e essa é uma dificuldade com a qual a escola 

tem que lidar. Isso não invalida que ela favoreça o acesso das famílias à leitura, que 

disponibilize materiais para o aluno folhear, levar para casa e compartilhar com os 

pais e irmãos, estimulando, assim, um ambiente de leitura também em casa. 

Sendo a escola uma das entidades responsáveis pelo ensino da leitura, cabe 

a ela refletir e redirecionar sua postura diante dessa prática que pode, dependendo 

de como for conduzida, transformar o aluno em leitor ou distanciá-lo de qualquer 

leitura. A escola tem que saber que não pode contar apenas com a família para o 

desenvolvimento dessa competência. O professor precisa perguntar a si mesmo por 

que alguns alunos se tornam leitores graças aos esforços da escola e porque outros 

permanecem não-leitores para todas as finalidades práticas. Os professores que 

ministram aos alunos pequenas doses da importância da leitura todos os dias – em 

seu encontro com a literatura, com o apoio ao trabalho escolar e aos interesses 

pessoais do aluno em todos os assuntos escolares -, os professores que procuram 

dar eficácia a essas pequenas doses de hábito nas atividades diárias das horas de 

lazer e como tarefa durante todo percurso escolar do aluno, sem forçar, mas com 
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naturalidade, terão acostumado, de tal maneira, a maioria dos alunos a trabalhar 

com livros que eles não desistirão ou perderão o gosto mais tarde.  

Os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2008), que mencionamos 

anteriormente, apontam também para a necessidade da escola assumir 

verdadeiramente seu papel de formadora de leitores, intensificando sua ação em 

todas as direções que se relacionam com o gosto pela leitura. E ainda afirma que a 

escola não tem formado leitores para a vida inteira, talvez por práticas pouco 

sedutoras e obrigatórias, das quais o não estudante procura se livrar assim que 

ultrapassa os limites da escola. Parecem necessárias ações de promoção da leitura 

que a liguem verdadeiramente à vida e tornem os materiais de leitura mais próximos 

dos alunos. Para tanto, ultrapassar os muros da escola, visitar de forma planejada, e 

prazerosa ambientes onde se criam jornais, revistas e livros, conversas com os 

atores de cada uma das cadeias de criação e produção desses materiais, conhecer 

sites que enfocam a leitura, ir a feiras de livros parecem ações que ajudam a inserir 

a leitura no universo dos sujeitos, sobretudo dos mais novos.  

Por tudo que foi apresentado, no capítulo a seguir, será abordado o ensino de 

leitura na escola com o intuito de perceber e discutir como essa instituição tem 

tratado e incentivado a formação de leitores críticos. 
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CAPÍTULO III 

________________ 

 

3.  A ESCOLA: LOCUS DE FORMAÇÃO DO LEITOR  

 

 

Ler é um direito fundamental do cidadão e 
principal via de acesso ao conhecimento e à 
cultura.  

Programa Pazer em Ler 
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No capítulo anterior, foram apresentados e discutidos a concepção de leitura 

e os pressupostos para formação de um leitor. É importante, agora, apresentar os 

fundamentos teóricos sobre o ensino da leitura e discutir como se dá o ensino dessa 

atividade na escola; a postura do professor diante da tarefa de formar leitores, a 

visão dos PCN sobre essa prática. Além disso, refletimos também sobre a 

responsabilidade das políticas públicas na criação e acompanhamento de 

programas que visem o incentivo à leitura e facilitem o papel do professor nesse 

processo. 

 

 

3.1. QUAIS PARÂMETROS TEM A LEITURA? 

 

 

Desde o início da década de 1980, muito se discute as formas de ensinar a 

leitura no ambiente escolar. Tais discussões surgem da necessidade de modificar o 

ensino e os objetivos da leitura em sala de aula. Antes, a “boa leitura” consistia em 

apenas ler em voz alta, e todas as estratégias de ensino eram voltadas para a 

entonação da voz, as pausas corretas dos pontos e vírgulas e a interpretação 

correta de outros sinais de pontuação. Da segunda metade do século XX em diante, 

as modificações se deveram às diferentes reformas de ensino implantadas na 

década de 1960, como a Lei de Diretrizes e Bases, e na década de 1970, que 

alteraram o desenho do ensino básico. Os livros didáticos tiveram de responder às 

novas exigências: ao aluno, deveria ser ensinadas formas de interpretação e 

discussão do texto escrito. (ZILBERMAN, 1996) Com o mesmo intuito de nortear e 

melhorar a qualidade do ensino no país, surgiram os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, material desenvolvido pelo governo federal, em 1998, com o intuito de 

auxiliar o trabalho docente e que abrange todas as áreas do ensino. O propósito do 

Ministério da Educação e do Desporto, ao consolidar os Parâmetros, foi apontar 

metas de qualidade para a educação que ajudassem o aluno a enfrentar o mundo 

atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor dos seus direitos 

e deveres. Dessa forma, nada mais importante do que possuir a habilidade leitora 

para ser capaz de tornar-se tal cidadão. 
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 Os PCN trazem orientações para o ensino de Língua Portuguesa. Esse 

documento discute questões a respeito da produção e compreensão de textos e visa 

a expansão das possibilidades de uso da linguagem, relacionadas a quatro 

habilidades: falar, escutar, ler e escrever. Assim, os parâmetros rompem com a ideia 

de que a leitura é um ato mecânico, homogêneo, abstrato. Para os Parâmetros, ler 

resulta de diferentes competências e habilidades (decodificação, seleção, 

antecipação, inferência, verificação, confirmação de hipóteses etc) e de diferentes 

práticas de leitura: ler para informar, ler para copiar um trecho, ler para distrair. Ler 

com o outro, para o outro, em voz alta ou silenciosamente, em diferentes lugares e 

momentos. Ler em diferentes suportes materiais de texto: jornal, livro, panfleto, 

cd_ROM. Todas e qualquer uma dessas práticas de leitura socialmente construídas, 

são e devem ser aprendidas e exercitadas na escola. Além disso, o ensino de língua 

materna não se resume em capacitar o aluno com informações, mas sim 

desenvolver nele as habilidades necessárias que o levem às competências para 

transformar informações em conhecimento, ampliando sua rede de relações de 

leitura, estabelecendo o diálogo consigo mesmo e com seus pares, numa verdadeira 

interação social, assim apontam os objetivos quanto ao ensino de Língua 

Portuguesa descritos nos PCN. 

 Nos Parâmetros, a leitura possui uma função de extrema importância no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, uma vez que a partir do 

desenvolvimento da sua competência leitora esse aluno poderá tornar-se proficiente 

em todas as disciplinas. Essa competência, por sua vez, será construída pelas 

práticas de leitura presentes dentro da sala de aula, com a finalidade de formar 

leitores de textos aptos para o manejo claro e definido de diversos gêneros textuais. 

Segundo suas orientações, um leitor crítico é: 

 
Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que 
podem atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar 
estratégias de leitura adequada para abordá-los de formas a atender 
a essa necessidade. (BRASIL, 1998, p. 15). 
 
 

O documento está embasado em dois eixos básicos de estudo da Língua 

Portuguesa: o uso da língua oral e escrita e a reflexão sobre a língua e linguagem e 

traz como justificativa a seguinte informação: 
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O ensino de Língua Portuguesa deve se dar num espaço em que as 
práticas de uso da linguagem sejam compreendidas em sua 
dimensão histórica e em que a necessidade de análise e 
sistematização teórica dos conhecimentos lingüísticos decorra 
dessas mesmas práticas. [...] Em decorrência disso, os conteúdos de 
Língua Portuguesa articulam-se em torno de dois eixos básicos: o 
uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a 
linguagem. (BRASIL, 1998, p. 34) 

 
 

Segundo os PCN (1998/2000) aprender a ler constitui um aprendizado de 

conhecimentos de natureza conceitual que envolve compreender tanto a escrita 

quanto a forma gráfica representada pela linguagem. Ler implica o domínio da 

língua, pois é por meio dela que se estabelece a relação social direta entre o 

homem, a comunicação e o acesso às informações. 

O trabalho com a leitura conforme descrevem os PCN, tem como finalidade a 

formação de leitores competentes e, por conseguinte, a formação de pessoas 

capazes de escrever com eficácia, além de relacionar toda sua bagagem de mundo 

ao escrito, fazendo assim, uma leitura crítica do texto.  

 
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de 
seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 
sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, 
decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência 
e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso 
desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, 
permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 
avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições 
feitas. (BRASIL, 1998, p. 71) 

 
  

O papel da escola é fundamental na formação ativa do leitor, pois cabe a ela 

e aos seus professores a função de ensinar o aluno a interpretar os variados textos 

que circulam na nossa sociedade, como também ensiná-lo a trabalhar com os textos 

das diferentes disciplinas, com as quais o educando mantém contato no seu 

cotidiano escolar. Segundo os PCN, é necessário mostrar ao leitor que a leitura não 

é simplesmente uma disciplina da sua grade curricular escolar. Em outras palavras, 

o leitor deverá perceber que a leitura está presente em todas as esferas sociais e 

que a leitura como prática social corresponde a um objetivo delimitado. Portanto, a 

leitura não deve e nem pode ficar restrita a uma atividade presa à esfera escolar, 

mas sim como catalisadora de suas relações sociais. Os Parâmetros ainda 
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ressaltam que os textos favorecem ao aluno a reflexão crítica e imaginativa, o 

exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, as mais vitais para 

a plena participação numa sociedade letrada. Assim, a escola também tem que 

assumir sua responsabilidade na formação do leitor, pois: 

 
Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da 
cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 
capacidade de uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades 
pessoais – que podem estar relacionadas às ações efetivas do 
cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao exercício da 
reflexão. (BRASIL, 1998, p. 23) 

 
 

 As atividades escolares de leitura devem permitir aos alunos tanto a 

construção do conhecimento sobre diferentes textos em diferentes gêneros, quanto 

o uso de procedimentos adequados para lê-los. Para que esse trabalho ocorra, é 

necessário que a escola e seu corpo docente tenham ciência dos conteúdos e dos 

objetivos pertinentes a essa prática. Os PCN afirmam ser necessário oferecer aos 

alunos oportunidades diversas em aula, para que eles aprendam a ler, assim como 

oferecer diversos meios, para que eles façam uso de procedimentos e estratégias 

que tornem o texto significativo e interpretável. Formar leitores impõe à escola a 

responsabilidade de organizar-se em torno de um projeto educativo com a 

intermediação da passagem do leitor de textos facilitados (infantis ou infanto-juvenis) 

para textos de complexidade real, tal como circulam socialmente na literatura e nos 

jornais. Em razão disso, se declara: 

 
Formar um leitor competente, supõe formar alguém que compreenda 
o que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 
identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 
texto que lê e outros já lidos; que saiba que vários sentidos podem 
ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar sua leitura, 
a partir da localização de elementos discursivos. (BRASIL, 1998, p. 
70) 

 
 

Sendo assim, para formar um leitor competente faz-se necessário 

compreender o que se lê e que cada leitor saiba posicionar-se na busca de 

informações implícitas, que se ancoram nos dados não fornecidos pelo autor. Para 

isso, esse leitor precisa de práticas constantes de leitura de textos diversos que 

circulam socialmente. 
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Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos 

com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo para que 

experimentem e aprendam isso na escola. Principalmente, quando os alunos não 

tem contato sistemático com bons materiais de leitura e com adultos leitores, como 

mencionamos no capítulo anterior. Quando os alunos não participam de práticas 

onde ler é indispensável, a escola deve oferecer materiais de qualidade, modelos de 

leitores proficientes e práticas de leitura eficazes. Essa pode ser a única 

oportunidade desses alunos interagirem significativamente com textos cuja 

finalidade não seja apenas a resolução de pequenos problemas do cotidiano. 

 
É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo; não se 
formam bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas 
durante as atividades na sala de aula, apenas no livro didático, 
apenas porque o professor pede. Eis a primeira e talvez a mais 
importante estratégia didática para a prática de leitura: o trabalho 
com a diversidade textual. Sem ela pode-se até ensinar a ler, mas 
certamente não se formarão leitores competentes. (BRASIL, 1998, p. 
55) 

 
 

Formar leitores é algo que requer, portanto, condições favoráveis para a 

prática de leitura – que não se restringem apenas aos recursos materiais 

disponíveis, pois, na verdade, o uso que se faz dos livros e demais materiais 

impressos é o mais determinante para o desenvolvimento da prática e do gosto pela 

leitura. Assim, os PCN sugerem algumas ações e condições necessárias para o 

aprendizado e estímulo da leitura. Eis algumas delas: 

• Dispor de uma boa biblioteca na escola e possibilitar aos alunos o 

empréstimo de livros; 

• Dispor de um acervo de classe com livros e outros materiais de leitura; 

• Organizar momentos de leitura livre em que o professor também leia. Ver 

alguém seduzido pelo que faz pode despertar o desejo de fazer também; 

• Planejar as atividades diárias garantindo que as de leitura tenham a mesma 

importância que as demais; 

• Possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras; 

• Não importunar os alunos durante os momentos de leitura com perguntas 

sobre o que estão achando, se estão entendendo e outras questões; 
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• Construir na escola uma política de formação de leitores na qual todos 

possam contribuir com sugestões para desenvolver uma prática constante de leitura 

que envolva o conjunto da unidade escolar. (BRASIL, 1998) 

Somente uma prática ampla de leitura promoverá um resultado eficiente, pelo 

contato constante com os mais diversos textos, que facilitarão o processo de ensino-

aprendizagem, e para que o leitor não se trave na leitura de materiais didáticos que 

não o levem à interação com o texto. No contexto escolar, a interação com outros 

leitores criará a oportunidade de vivenciar outros pontos de vista em relação ao 

mesmo tema lido. 

A troca com outros leitores experientes promoverá o contato, de fato, com 

momentos válidos de leitura, propiciando a interação com a diversidade textual. 

Cabe ao professor mediar essa interação entre os leitores, podendo também 

constituir-se como “modelo”. Um professor competente e apaixonado pela leitura é 

capaz de tornar seu aluno um leitor que sabe construir ativamente o significado de 

um texto, de acordo com o objetivo da sua leitura. Para isso, o material selecionado 

deve ser adequado ao leitor, tornando a aula de leitura um momento de troca e de 

contato prazeroso com a linguagem, uma vez que o professor apaixonado é também 

criativo. Por isso, encontramos nos Parâmetros que: “[...] essa atividade só poderá 

ser realizada com a intervenção do professor, que deverá colocar-se na situação de 

principal parceiro, agrupar seus alunos de forma a favorecer a circulação de 

informações entre eles.” (BRASIL, 1998, p. 56) 

Enfim, formar leitores é uma tarefa árdua, mas necessária para que o leitor 

competente possa construir sentidos e estabelecer relações com os mais diversos 

tipos de texto. Somente práticas de leitura favoráveis consolidarão essa tarefa. 

Assim, buscamos observar, também, de que maneira as políticas públicas tem 

estimulado e favorecido práticas pedagógicas que facilitem o professor na formação 

de leitores críticos. 
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3.2. BIBLIOTECAS TRANCADAS!! LIBERTEM OS LIVROS!! 

 

 

Considerando-se que as crianças, na maioria das vezes, não escolhem os 

livros a que terão acesso, mas quem o faz são os pais ou os professores, orientados 

pelos programas de livros das escolas, entendemos ser necessário trazer à tona e 

discutir o que, atualmente, é um dos principais programas de acervo de livros e 

incentivo à leitura em escolas públicas: o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE).  Programa que julgamos importante traçar sua configuração, sua 

implantação e uso nas escolas, bem como os critérios de seleção de livros para o 

trabalho nas instituições públicas brasileiras.  

 O Ministério da Educação e do Desporto (MEC), tendo em vista a promoção 

da leitura e a difusão do conhecimento entre os alunos, professores e comunidade, 

assinou a Portaria Ministerial nº 584, de 28 de abril de 199710. Essa portaria declarou 

a necessidade de oferecer às escolas um conjunto de obras literárias e textos sobre 

a formação histórica, econômica e cultural do Brasil, bem como obras de referência. 

Tais acervos são compostos por obras dos mais variados temas e dos mais diversos 

gêneros textuais, entre eles poesia, história em quadrinhos, crônica, romance, texto 

científico e outros. Para que os objetivos dessa portaria pudessem ser 

concretizados, instituiu em seu art. 1º, o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE)11.  

Tendo em vista a formação de leitores, o PNBE, desde sua criação, 

modificou-se e adequou-se à realidade e às necessidades educacionais e, em 2004, 

o programa distribuiu os livros mediante seis ações de incentivo à leitura: 

1ª) Literatura em Minha Casa – 5º ano de Ensino Fundamental; 

2ª) Literatura em Minha Casa – 9º ano de Ensino Fundamental; 

3ª) Palavra de gente – Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

4ª) Biblioteca Escolar; 

5ª) Biblioteca do Professor; 

6ª) Casa de Leitura. 

Segundo o MEC, com a implantação o PNBE, pretendeu-se despertar em 

todos os brasileiros o desejo pela leitura literária, bem como propiciar o contato com 

                                                             
10 Anexo A 
11

 Anexo B 
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o livro de literatura. Com essa atitude, objetivou-se incentivar alunos, professores e a 

comunidade em geral ao hábito de ler. Dessa forma, o PNBE, ao longo dos anos, 

vem defendendo a importância da presença da leitura na escola e na família para 

formação intelectual da criança e do jovem. Um dado muito interessante e presente 

desde o relatório de 199812 é a informação de que o acervo também é aberto à 

comunidade, criando a oportunidade de que todos tenham acesso ao material e, 

consequentemente, ao conhecimento. Entretanto, a realidade é que, em boa parte 

das escolas contempladas, por vários fatores, nem mesmo os professores e alunos 

tem informação a respeito da existência do acervo. 

A pesquisa realizada por Copes (2007) apontou, pelo conteúdo informativo de 

entrevistas realizadas com alunos, comunidade, professores e gestores escolares, 

que a maioria desconhece programas, projetos e campanhas de incentivo à leitura 

emanadas do Governo Federal nos últimos anos, que tem a escola como foco de 

atenção. Essa situação de desconhecimento abre espaço para uma série de 

reflexões em torno das políticas públicas de promoção à leitura. É possível afirmar 

que as políticas públicas, nessa área, encontram-se, em grande parte, somente nos 

documentos oficiais. 

A escola, que deveria ser a primeira instância a ter conhecimento sobre a 

implantação e implementação dos programas e dos seus objetivos para poder 

acompanhá-los e aplicá-los na prática, tem ficado à margem das informações. Isso 

acaba dificultando o processo de execução e acompanhamento das ações, tornando 

essas políticas ineficazes e ineficientes tanto na escola como fora dela. 

O distanciamento entre os profissionais da educação e essas políticas está 

fortemente marcado nos depoimentos dos diretores das escolas estaduais 

pesquisadas por Copes (2007), que, aos serem inquiridos sobre os programas, 

projetos e campanhas de incentivo à leitura emanados do Governo Federal, 

estranharam as perguntas e revelaram desconhecer as ações do governo no tocante 

às políticas de incentivo à leitura. 

Esse desconhecimento parece ser resultado da falta de acompanhamento 

das instâncias superiores no momento de implementação de políticas públicas seja 

em qualquer área. Silva (2004, p.1 apud COPES, 2007, p.94) afirma que: 

 

                                                             
12 BRASIL, MEC/FNDE. Relatório de atividades do Programa Nacional Biblioteca da Escola PNBE/98. Brasília, 
julho, 1998. 
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No Brasil, a leitura vai mal porque a escola está muito mal, vivendo 
carências ambientais e pedagógicas há bastante tempo. Tais 
carências, por sinal, já reveladas e amplamente conhecidas, não vêm 
sendo enfrentadas com o devido grau de responsabilidade pelo 
governo; o resultado agora é um critério desolador, cuja 
transformação depende de volumosos investimentos no sentido de 
recuperar o „tempo perdido‟. Sabe-se, por exemplo, que a biblioteca 
escolar é uma estrutura imprescindível para a produção da leitura e a 
formação do leitor; entretanto, a sua viabilização concreta sempre 
fica para depois, fazendo com o „provisório‟ ou, pior, o „inexistente‟ 
seja reproduzido ao longo dos anos. As boas intenções e as grandes 
metas, visíveis em todas as políticas de leitura de início de governo, 
terminam em pizza e aumentam o tamanho do desafio na corrente da 
história. 
 
 

Podemos questionar como pode um programa de abrangência nacional como 

o PNBE, instituído em 1997, não ser conhecido ou lembrado pelos gestores 

escolares. Esse estranhamento mostra que as iniciativas, embora sejam cheias de 

boas intenções, precisam de planejamento que atendam a todos os setores, 

principalmente a escola. Caso contrário, elas estarão condenadas a morrer 

precocemente por falta de investimentos no material humano, isto é, profissionais 

capacitados para torná-las funcionais nos diferentes ambientes onde ela se 

dissemina – escola, família, comunidades, universidades.  

Outro ponto a ser destacado, é que uma das prioridades de programas como 

o PNBE, deveria ser investir na capacitação do professor, principal mediador entre o 

livro e o leitor na escola. A partir das investigações de Copes (2007) e Fernandes 

(2003), aqui analisadas, foi possível constatar a dificuldade dos professores para 

trabalhar com os livros distribuídos, a ausência quase total de formação que lhes 

permitisse refletir sobre sua prática pedagógica e discutir diferentes concepções de 

linguagem, leitura e escrita, os limites no aproveitamento do material disponível e a 

angústia pela falta de tempo para exercitar a própria leitura. 

Uma saída prática apontada por Fernandes (2003) talvez fosse diminuir o 

número cada vez maior de livros para garantir a verba para a capacitação. 

Entretanto, continua-se distribuindo um número cada vez maior de livros, que 

acabam não tendo o uso desejável. Outra sugestão razoável para o funcionamento 

mais democrático e eficaz da política de leitura seria o envolvimento de toda a 

comunidade escolar no processo de seleção dos títulos, mas a Secretaria de Ensino 

Fundamental julga tal medida inviável.  
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Podemos afirmar que os programas de incentivo à leitura emanados dos 

órgãos federias tem sido implementados nas escolas sem visar a sua eficácia. Isso 

significa dizer que o futuro da leitura precisa ser decidido onde ela é praticada e 

consolidada. Portanto, entendemos que as políticas públicas voltadas à questão da 

leitura e que atendam à realidade escolar brasileira precisam ser mais consistentes 

e melhor divulgadas. Concordando com esse pensamento, Marques (2007) afirma 

que o MEC, ao elaborar a política de implantação do PNBE, pecou ao desconsiderar 

as instituições escolares como mediadoras do projeto. Por isso, a escola vem, 

simplesmente, estocando o material recebido ainda envolto em plástico ou 

priorizando a prática de conservação dos livros longe do manuseio dos alunos e 

funcionários, por não entender os objetivos do projeto e, dessa forma, invertendo o 

caminho dos livros: das mãos dos alunos para as estantes das bibliotecas escolares. 

Marques apontou que, apesar da boa vontade e dos altos investimentos do 

governo federal, os objetivos traçados por esse projeto de promoção de livros e da 

leitura são frustrados em sua essência – formação de leitores e consolidação do 

hábito de leitura. Nesse mesmo sentido, também ponderam Paiva e Peremblum 

(2009) em sua avaliação do PNBE 

 
Para os usuários entrevistados a nomenclatura das coleções era 
geralmente ignorada, prevalecendo outra lógica: a dos “livros da 
biblioteca”. O sentido de pertencimento precário foi também 
fortemente observado e simbolizado pela chave que mantém fechada 

grande parte das bibliotecas escolares. O livro, como objeto, todavia 
parecer ter o sentido sagrado que lhe deveria garantir perenidade, 
impossibilitando, dessa forma, a intimidade com o leitor e 
demonstrando uma concepção de apropriação como posse e 
pertencimento do objeto. (PAIVA e PEREMBLUM, 2009, p. 12, grifo 
dos autores) 

 
 

Como podemos perceber, o cotidiano das escolas pesquisadas, as condições 

sociais em que estão inseridas definem o PNBE como uma ação cultural  de baixo 

impacto nas políticas de formação do leitor de textos. 

Freire (2004) diz que a propaganda oculta a verdade. Pode-se dizer que as 

campanhas de incentivo à leitura oriundas do Governo Federal tem sido utilizadas 

para propagar a ideia de que o Estado tem investido na formação de leitores. A 

intenção era fazer com que o povo acreditasse que se estava investindo na 

educação; com isso, justificava-se a aplicação dos investimentos na área. As 
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campanhas de incentivo à leitura mostraram e tem mostrado uma política que não 

tem atendido as necessidades reais da escola. Esse fato reafirma o caráter 

ideológico da propaganda. 

Conforme considera Copes (2007), a leitura entra nos discursos dos 

idealizadores das políticas públicas para o livro e para a leitura como um fetiche por 

atribuir a ela, de maneira generalizada, a capacidade de salvar a escola de todas as 

mazelas, legitimando as ações dos representantes de órgãos oficiais. Em um país 

como o Brasil, onde o livro não faz parte do cotidiano da maioria da população, a 

realização de um projeto de incentivo à leitura como o PNBE é algo que merece todo 

respeito, admiração por parte da sociedade e do governo. Britto (2003, p.114), 

afirma que: 

 
Se o que se quer valorizar é a leitura como um bem público, como 
possibilidade de cidadania, tem-se que abandonar visões ingênuas 
de leitura, fortemente ideológicas, e investir no conhecimento objetivo 
das práticas de leitura e num movimento pelo direito de poder ler. O 
excluído da leitura não é o sujeito que sabe ler e que não gosta de 
romance, mas o mesmo sujeito que, no Brasil hoje, não tem terra, 
não tem emprego, não tem habitação. A questão do letramento na 
sociedade contemporânea é uma questão político-social e não só de 
gosto ou prazer! 
 
 

O mesmo autor salienta que compreender a dimensão política da leitura é 

entender que esse fenômeno pode levar o sujeito a elaborar um conhecimento de 

mundo que permite a ele próprio, enquanto ser social, criticar a sociedade em que 

está inserido, bem como avaliar a sua própria condição de vida. Como já discutimos 

anteriormente, podemos, nesse sentido, entender a leitura como um ato social capaz 

de desvendar a ideologia dominante, “que nas sociedades classistas implica a 

submissão dos trabalhadores aos interesses do capital” (BRITTO, 2003, p. 114) 

 Faz-se mister reconhecer que o enfraquecimento da criação, da difusão e o 

do acesso à produção literária tem originado uma incapacidade crítica e seletiva do 

público leitor. Portanto, é preciso que o poder público compreenda e assuma sua 

responsabilidade de incentivar as iniciativas culturais e garantir o acesso a elas. 

Nessas se incluem o acesso ao livro e as atitudes de promoção da leitura. Se 

analisarmos criticamente os resultados do PISA, por exemplo, podemos perceber 

que o tipo de trabalho realizado com a leitura nas salas de aula das escolas 
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brasileiras é completamente diferente do requerido em provas de avaliação. Paiva e 

Peremblum(2009) alertam que  

 
Os dados recolhidos a partir do trabalho de campo da Avaliação 
Diagnóstica do PNBE necessariamente impõem reflexões sobre 

essas competências de leitura, porque, como se pôde constatar, o 
trabalho escolar se baseia principalmente em livros didáticos, e é 
pouco freqüente o desenvolvimento de atividades com outros tipos 
de texto. (PAIVA E PEREMBLUM, 2009, p.9, grifos dos autores) 
 

 

A simples distribuição de livros nas escolas não mudará, portanto, as práticas 

pedagógicas em relação ao uso de livros de literatura nem à apropriação e 

construção de novos sentidos a partir da leitura. 

Frente ao exposto, podemos afirmar que não basta o governo apenas criar 

programas, projetos e fazer campanhas televisivas; é necessário que haja 

acompanhamento da execução do programa ou projeto nas escolas, pois é no 

interior do espaço escolar que ocorre a efetivação das políticas públicas voltadas 

para a educação, nesse caso, as de leitura. Por mais interessante que seja a 

propaganda do material distribuído pelos órgãos oficiais, os programas e os projetos 

só irão ter sucesso se forem efetivados, atendendo de fato a demanda escolar e o 

preconizado nos documentos oficiais que norteiam tais ações, deixando, assim, de 

se constituírem apenas engodos. 

Cabe-nos, portanto, agora, voltarmos nosso olhar para o que pode ser feito 

pela escola, instituição formadora, e pelo professor, mediador da leitura. 

 

 

3.3 DESPERTANDO LEITORES NA SALA DE AULA 

 

 

Após o reconhecimento de alguns aspectos que envolvem a leitura e sua 

aprendizagem abordados no capítulo anterior, a questão que será discutida aqui é 

se as práticas escolares tem contribuído com o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem significativa da leitura. 

Conforme afirma Lajolo (2008), ninguém nasce sabendo ler. Esse é um 

aprendizado que deve ser desenvolvido e aprimorado na escola, para que o 

educando aprenda estratégias e desenvolva habilidades adequadas para processar 
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as informações que lê do texto e se torne um leitor. Ler implica o domínio da língua, 

pois é por meio dela que se estabelece uma relação social direta. 

As funções da leitura na escola, segundo Solé (1998), estão associadas ao 

processo de aprendizagem, com o fim na informação para construção do 

conhecimento. Por isso, no período de escolaridade, é importante que o aluno 

aprenda de modo significativo, a utilizar a leitura como meio para adquirir e elevar 

seus níveis de informação. Cabe-nos, então, refletir sobre a maneira como “andam” 

as leituras nas escolas brasileiras dos dias de hoje. 

Na obra A produção da leitura na escola: pesquisas e propostas, Silva (2005) 

trata de questões referentes ao trabalho com a leitura. Utilizando analogias entre 

diferentes tipos de passos (passo de ganso, passo de cágado, passo incerto, passos 

largos) e o ensino da leitura em sala de aula, o autor focaliza uma postura 

pedagógica desafiadora, distanciada de práticas de leitura fragmentadas ou 

descontextualizadas. 

Silva (op.cit.), assim ilustra: o passo de ganso é o retrato típico do ensino da 

leitura mecanizado e sincronizado, executado da mesma forma todos os anos, onde 

atores fingem que lêem para contentar a instituição. O passo de cágado reproduz a 

lentidão com que se instalam as condutas resultantes da leitura: a imitação, a 

contemplação passiva, a solidão, a cópia e a resposta ao questionário. A passo de 

cágado o leitor fornece passivamente resposta a estímulos a fim de contentar as 

exigências das avaliações e questionários. O passo incerto aponta para o fato de 

que o professor lê muito menos do que os alunos, ou parou no tempo por falta de 

condições de atualização, por isso, ele se apóia em muletas, como livro didático, 

“gramatiquices”, fichas de leitura, ou seja, protocolos autoritários de leitura escolar. 

Os passos largos são aqueles que levam o aluno a ler melhor o mundo,  

 
parar de ler para vomitar matéria ou apenas imitar, na base da 
osmose, os cânones clássicos e, a passos largos, começa a ler para 
nos compreendermos criticamente dentro dela, [...] começar a ler 
para descobrir os porquês dos diferentes aspectos da vida” (SILVA, 
2005, p.13). 
 
 

A que passos, afinal, encontram-se as leituras nas salas de aula? 
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3.3.1. A leitura a passos largos 

 

 

Por que as famílias enviam os seus filhos à escola? Para muitos propósitos 

diríamos, dentre os quais o aprender a ler e, em função desse trabalho, o ler para 

aprender. Em outras palavras, para que seus filhos consigam uma capacitação para 

compreender os diferentes tipos de texto que existem em sociedade e, assim, 

possam participar da dinâmica que é própria do mundo da leitura e da escrita. Essa 

expectativa social deve ser assumida e cumprida pela escola, através das ações 

docentes e das práticas curriculares, tendo os professores de observar criticamente 

o que ocorre em sociedade.  

Entendemos, aqui, como papel da escola que quer dar passos largos pela 

prática de leitura, a formação de um cidadão ativo e pensante que, não só de textos, 

mas também de mundo, seja capaz de se desenvolver e tornar-se um ser crítico. A 

proficiência em leitura é um caminho para atingir este ponto, mas faz-se necessário 

transpor o leitor para um papel ativo. Contudo, o tratamento escolar dado à leitura, 

na maioria das instituições, simplesmente utiliza o texto como um veículo de 

informação e avaliação de elementos gramaticais. Dessa forma, a concepção de 

texto e de leitura tem sido levada para a pedagogia da fragmentação. Assim adverte-

nos Silva (2008, p. 39): 

 
A escola não pode limitar-se ao ensino de uma leitura ingênua; ela é 
principal responsável pela (re)produção dos valores, contribuindo 
para a transformação da sociedade. Daí a importância da leitura em 
diferentes temas, como saúde, ética, meio ambiente; o respeito às 
diferenças; os direitos do consumidor, trabalhados com os alunos, 
levando-os a uma visão do todo, deixando de lado a visão 
fragmentada da realidade.  

 
 

A observação crítica, pela escola, do que ocorre em sociedade é de 

fundamental importância ao trabalho de delineamento de objetivos para as práticas 

de leitura – práticas estas que, no seu conjunto, tem em mira a educação de um tipo 

específico de leitor. A escola tem a função de passar um conhecimento que 

transporta o indivíduo do senso comum para a obtenção do conhecimento científico, 

conduzindo-o ao exercício da cidadania, em que o indivíduo adquira um maior e 
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melhor conhecimento de mundo, de forma progressiva, por meio do exercício de 

leitura. (Silva, 2008)  

E, tudo isso, deve estar ancorado numa concepção de leitura que a considere 

enquanto um processo dinamizador da produção de sentidos por um grupo de 

pessoas, enquanto troca e interação entre leitor e diferentes tipos texto. “A passos 

largos, é preciso que se saiba traduzir essa concepção da leitura em programas 

significativos de ensino, que resultem na transformação, na emancipação, na 

libertação dos leitores.” (SILVA, 2005, p.13) 

Podemos afirmar que, todos nós desejamos formar leitores questionadores, 

capazes de se situar conscientemente no contexto social e, ao mesmo tempo, 

capazes de acionar processos de leitura, praticados e aprendidos na escola, no 

sentido de participar da conquista de uma convivência social mais feliz e menos 

injusta para todos. Em princípio, então, queremos educar e promover um tipo de 

leitor que não se adapte ou se ajuste inocentemente à realidade que está aí, mas 

que, pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação social.  

Verificamos que a questão das finalidades é essencial à construção de uma 

nova pedagogia da leitura, ou seja, uma pedagogia que, além de levar em conta as 

preferências da turma, considerando sua faixa etária, também avalie o que foi lido 

em momentos de troca e debates frutíferos. E essa questão, vale dizer, é 

fundamentalmente política na medida em que o trabalho pedagógico também pode 

ser acionado para o cumprimento de determinados propósitos e interesses sociais.  

Assim, ao afirmar que queremos leitores conscientes, críticos e criativos, 

durante e após a sua trajetória acadêmica, estamos pressupondo que a consciência, 

a criticidade e a criatividade desses sujeitos-leitores vão ser constantemente 

dinamizadas nas diferentes práticas de leitura escolar, levando-os a se inserir na luta 

pela superação das contradições da vida social. Mais especificamente, aquilo que a 

escola chama de espírito crítico não deve ficar embotado dentro do indivíduo, mas 

deve dirigir-se à compreensão profunda da razão de ser dos fatos sociais, gerando 

reflexão, posicionamento e ação transformadora. E, assim como defende Paulo 

Freire (2008), esteja no mundo de forma ativa, crítica e consciente de seu papel 

como cidadão, não apenas imerso e adaptado ao meio que o cerca, mas sabendo-

se participante e apto para intervir no momento histórico em que vive. Através da 
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leitura, a escola precisa munir o aluno-leitor de argumentos para que este venha a 

assumir-se como um ser comprometido e para isso, 

 
É preciso que [o leitor] seja capaz de, estando no mundo, saber-se 
nele. Saber que, se a forma pela qual está no mundo condiciona a 
sua consciência deste estar, é capaz, sem dúvida, de ter consciência 
desta consciência condicionada. (FREIRE, 2008, p.16) 

  
 

Para isso, precisamos dar passos largos e, imediatamente, pensar em um ato 

pedagógico que construa uma atmosfera de interlocução na sala de aula, para que 

atividades de leitura, não ofusquem as atividades de falar, refletir, discutir, contar, 

ouvir, escrever. 

 

 

3.3.2  Ensino de leitura: passo de ganso, passo de cágado, passo incerto. 

 

 

A leitura, como atividade a ser ensinada na escola, deve estar embasada em 

aspectos cognitivos direcionados ao aluno. Tais aspectos funcionam como elo entre 

a linguagem escrita, a compreensão, a memória, a inferência e o pensamento, como 

nos apresenta Solé: 

 
Aprender a ler não é muito diferente de aprender outros 
procedimentos [...] Exige que a criança possa dar sentido àquilo que 
se pede que ela faça, que disponha de instrumentos cognitivos para 
fazê-lo e que tenha ao seu alcance a ajuda insubstituível do seu 
professor, que pode transformar em um desafio apaixonante o que 
para muitos é um caminho duro e cheio de obstáculos. (1998, p. 65) 

 
 

Isso significa que o aluno, quando devidamente estimulado para a 

descoberta, pode desenvolver a competência leitora que lhe dará subsídios para 

realizar a leitura de um texto, seja com o objetivo que for, como elucida Solé (1998): 

 

 Ler para: 

 obter informação precisa ou para localizar algum dado interessante; 

 seguir instruções; 

 obter uma informação de caráter geral como, por exemplo, saber do 

que trata o texto, ou se interessa ou não a continuidade da leitura; 
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 aprender, ampliar conhecimentos; 

 revisar um escrito próprio, e 

 obter prazer. 

 

Notamos, porém, que, muitas vezes, a passos de ganso, a escola apresenta a 

prática de leitura como um ato de simples identificação de símbolos gráficos da 

escrita, sem estar preocupada em discutir o sentido do que está sendo lido. De 

acordo com Kleiman (2004), essa atitude provém de concepções erradas que o 

universo escolar tem do texto e, consequentemente, da leitura. 

É comum a escola apresentar o texto didático como um fim em si mesmo, não 

passível de interpretação ou discussões, uma vez que as respostas para as 

perguntas sobre o texto lido devem conter exatamente as ideias e palavras dos 

autores que aparecem nos manuais didáticos. 

De acordo a autora, tanto a escola quanto os autores dos livros didáticos, de 

modo geral, vêem o texto como um conjunto de elementos gramaticais, 

considerando apenas os aspectos de estrutura, atribuindo-lhe entidades pequenas 

com significado e função independentes do contexto e da situação comunicativa em 

que ele – texto – está inserido. 

Essa visão leva os professores a utilizar os textos apenas para ensinar 

atividades gramaticais. Quando há leitura, ela ocorre para simples estudo 

gramatical, subdividido em conjunto de classes e funções sintáticas inseridas e 

explicitadas no texto, como substantivos, verbos, sujeitos, adjuntos, entre outros. 

Assim, a passo de cágado, e na tortura da redundância, os estudantes passam a 

detestar qualquer tipo de leitura. 

Kleiman (2004) destaca, ainda, que a escola também vê a leitura como uma 

atividade mecânica, pois prioriza exercícios que se apóiam em atividades de 

identificação de palavras do texto. Consequentemente, essas atividades pouco 

contribuem para o desenvolvimento de habilidades leitoras do aluno. Ele percebe 

somente as ideias que já estão claras e prontas no texto, e não consegue se 

aprimorar, efetivamente, para a atividade de interpretação. Com a ausência de 

atividades que visem à compreensão, não é possível verificar o progresso do aluno 

no processo da leitura, uma vez que se ensina a reproduzir as informações do texto 

e não a construí-las. 
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Cabe notar aqui que o contexto escolar não favorece a delineação de 
objetivos específicos em relação a essa atividade. Nele a atividade 
de leitura é difusa e confusa, muitas vezes se constituindo apenas 
em um pretexto para cópias, resumos, análise sintática, e outras 
tarefas do ensino de língua. Assim, encontramos o paradoxo que, 
enquanto fora da escola o estudante é perfeitamente capaz de 
planejar as ações que o levarão a um objetivo pré-determinado (por 
exemplo, elogiar alguém para conseguir um favor), quando se trata 
de leitura, de interação à distância através do texto, na maioria das 
vezes, esse estudante começa a ler sem ter idéia de onde chegar, e, 
portanto, a questão de como irá chegar lá (isto é, das estratégias de 
leitura) nem sequer se põe. (KLEIMAN, 1999, p. 30) 

 
 

Outra prática comum nas escolas, que também contribui para a defasagem do 

ensino, é a leitura como atividade avaliatória. Para Kleiman (2004), essa prática 

avaliativa inibe a formação de leitores, pois exige perfeição na capacidade de leitura 

em voz alta, com pronúncia padrão dos vocábulos decodificados. Nessa situação, a 

criança, desde os primeiros anos escolares, preocupa-se mais com a forma correta 

de transpor o escrito para o oral do que com o verdadeiro significado do que está 

sendo lido.  

Além disso, a autora critica o fato de, nas séries intermediárias, a leitura ser 

cobrada e avaliada por meio de resumos, relatórios e preenchimento de fichas. 

Nessas atividades, os alunos são ensinados – e, muitas vezes, estimulados – a 

meramente reproduzir a opinião ou dizeres do autor do texto, e não a criar e 

expressar as próprias ideias ou os sentidos que constrói a partir do texto. Importa 

mais o aluno saber em que ordem os fatos ocorrem na história do livro do que 

levantar questionamentos sobre o comportamento ou a situação em que está 

inserido cada personagem. Passos incertos, cegos e ignorantes, resultado de uma 

leitura escolar entre o nada e coisa nenhuma, que não produz reflexão e, 

consequentemente, não forma leitores.  

Em razão, portanto, do que tem ocorrido na escola, em relação à leitura, que 

aqui foi apresentado, sabemos que é preciso haver mudanças profundas para que o 

ensino da leitura seja eficaz e coerente com as necessidades dos alunos, tanto nos 

aspectos cognitivos13 relacionados à compreensão do texto, quanto na sua 

aplicabilidade em sala de aula. 

                                                             
13 Os conceitos de cognição e metacognição, segundo Solé (1998), serão desenvolvidos no capítulo de 
Estratégias de Ensino. 
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Como se viu, é comum o ensino da atividade leitora restringir-se à reprodução 

das vozes de outros leitores mais experientes que o aluno, tais como a voz do 

professor ou do autor do livro didático ou paradidático. 

A escola e seus professores, portanto, devem fazer com que a leitura em sala 

de aula seja uma atividade de busca contínua de informações significativas para 

que, desse modo, o aluno possa, por meio de associações, construir o sentido do 

texto e transformá-lo em elemento de realização, de interação e de necessidade 

comunicativa. 

É possível concluir, pois, que a leitura, por ser uma atividade interacional, 

deve ser ensinada de uma tal maneira que leve o leitor a realizar o exercício de 

constante construção do significado do texto, por meio do estabelecimento de 

objetivos de leitura e de ativação de conhecimento prévio sobre o assunto e sobre o 

autor. 

 
A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 
utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele 

já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante 
a interação de diversos níveis de conhecimento de mundo, que o 
leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza 
justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, 
a leitura é considerada um processo interativo. Pode-se dizer com 
segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor 
não haverá compreensão. (KLEIMAN, 1999, p.13, grifo do autor) 

 
 

Trata-se de compreender a leitura como uma prática que não busca 

simplesmente extrair informação do texto, decodificando-se letra por letra, palavra 

por palavra, ou seja, uma atividade que implica aprendizagem e desenvolvimento da 

compreensão, na qual os sentidos inferidos sobre o conteúdo do texto são 

construídos gradativamente pelo aluno-leitor. 

Isso justifica defender que o ensino de leitura não pode mais estar centrado 

na antiga errônea visão de que ler é tão somente decodificar e converter letras em 

sons, sendo a compreensão conseqüência natural dessa prática decodificadora. 

(BRASIL, 1998) 

Por conta da realização apenas dessa prática redutora de leitura, a escola 

produziu – e vem produzindo – grande quantidade de leitores decodificadores ou 

ledores, como apontamos no capítulo anterior; os alunos apenas identificam as 
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letras, unem sílabas, mas não conseguem captar e nem construir o sentido do que 

acabaram de ler. 

É o que se tem observado nos resultados de avaliações estaduais e federais 

acerca das competências do ato de ler, como as apresentadas na introdução desta 

dissertação. Tais avaliações mostram que o desempenho do aluno brasileiro quanto 

à habilidade de leitura se encontra abaixo da média, em que 30% da população 

brasileira localizam as informações em uma frase simples e apenas 25% dos 

brasileiros alfabetizados conseguem estabelecer relações de informes em textos 

longos. 

De acordo com Bezerra (2003), esse problema se deve ao fato de que, das 

décadas finais do século XIX até meados do século XX, a escola era destinada a 

crianças e jovens da alta sociedade, e o ensino da Língua Portuguesa tinha como 

objetivo levar ao conhecimento desses alunos as regras gramaticais e o 

funcionamento da variante de prestígio. 

Segundo a autora, até meados dos anos 50, o Português era ensinado e 

estudado por meio de manuais de gramática clássica, com fragmentos e antologias 

literárias em que se apreciava a construção perfeita da língua portuguesa, pois o 

público que tinha acesso à escola falava o português tido como padrão, um modelo 

a ser seguido. 

 Além disso, a classe social mais abastada, a elite, tinha práticas de leitura e 

escrita em suas famílias, sendo a frequência à escola destinada para o estudo da 

língua. Nesse contexto, o estudo das regras gramaticais se dava sem muitas 

dificuldades, uma vez que os alunos dominavam o registro linguístico adotado nos 

manuais. 

 Ademais, o professor, também usuário da norma padrão e pertencente as 

classes média e alta, apresentava um nível elevado de letramento (domínio da 

leitura e da escrita), assim como excelentes condições intelectuais para a 

preparação das aulas. Não lhe fazia necessário buscar livros e exercícios ou 

atividades didáticas. 

 A partir dessa década (anos 50), algumas transformações passaram a ocorrer 

nas condições de ensino e aprendizagem do Português. Como afirma Bezerra 

(2003), por pressão das classes populares, a escola passou a receber alunos de 

outras camadas sociais, os quais, ou não apresentavam práticas de leitura e escrita, 
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ou essas eram muito diferentes daquelas conhecidas e reforçadas pela instituição 

escolar. 

 Com o aumento da população escolar, aumentou também o número de 

professores. Segundo a pesquisadora, esses mestres não mais pertenciam à classe 

de prestígio, nem tampouco apresentavam formação humanística ampla. Além 

disso, o conhecimento sobre a língua também se encontrava em nível superficial. 

Porém, as propostas de ensino mantiveram-se as mesmas: análise gramatical e 

estudo superficial de textos. 

 Segundo Geraldi (1991) a proposta de construção do livro didático veio para 

facilitar a tarefa do professor, diminuindo, assim, a responsabilidade desse 

profissional na escolha do conteúdo a ser ensinado. O livro didático permitiu elevar a 

carga horária semestral do professor, pois ele não mais disporia de tempo para 

preparação das aulas. Isso colaborou para que a remuneração desse profissional 

também diminuísse. O resultado foi a desvalorização da profissão, diminuição da 

procura pela carreira do magistério e formação acadêmica precária para as áreas da 

educação, fatores que vêm se agravando a cada ano em nossa sociedade. 

 

 

3.4 PROFESSOR: O MEDIADOR DO PROCESSO OU O SUJEITO 

INEXISTENTE 

 

 

A prática escolar, vigente há muito tempo no Brasil, delega ao professor de 

Língua Portuguesa a função de ensinar a ler. Sendo assim, todas as dificuldades de 

interpretação textual em outras disciplinas recaem sobre ele. A falta de informação 

ou o desconhecimento das concepções de leitura e dos processos sócio-cognitivos 

intrínsecos a ela fazem com que as pessoas elaborem um conceito restrito dessa 

ação da linguagem e, devido a isso, a noção de proficiência do aluno fica 

comprometida. Dessa forma, o ensino de leitura torna-se pouco produtivo e a escola 

não cumpre eficientemente o seu papel. 

O professor de Língua Portuguesa, mais que professores de outras áreas, 

tem uma responsabilidade maior nessa formação, já que suas aulas são um espaço 

privilegiado para o trabalho com textos, a leitura e a escrita. Isso, no entanto, não 
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quer dizer que práticas de leitura devam ser exclusivas, restritas às aulas de Língua 

Portuguesa. Uma das constatações que se pode fazer nesse início de século é a 

necessidade, de leitores sofisticados e exigentes nas diferentes áreas de 

conhecimento. Por isso, encontramos nos PCN a responsabilidade do professor 

mediante a interação aluno/leitor e texto escrito: 

 
Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades 
didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço 
de ação e reflexão do aluno, procurando garantir aprendizagem 
efetiva. Cabe também assumir o papel de informante e de 
interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos prioritários em função 
das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de 
aprendizagem. (BRASIL, 1998, p.12) 

 
 

Infelizmente, como constatamos anteriormente, em nosso país ainda são 

muitas as crianças que tem seu primeiro contato com o universo dos livros na 

escola. O papel de formar leitores acaba não sendo cumprido, por várias e 

diferentes razões, incluindo as péssimas condições em que atuam os mestres ou 

mesmo a precária formação que costumam receber. Tais situações resultam em 

práticas de leitura desmotivadoras e inibidoras da formação do leitor, o que faz com 

que os alunos recebam (inconscientemente) concepções errôneas de texto e de 

leitura e, consequentemente, de língua. Todo esse processo decorre das práticas 

limitadas e incoerentes do ensino de Língua Portuguesa, mas essas práticas “são 

perpetuadas não só dentro da escola, o que seria de se esperar, mas também 

funcionam como um mecanismo mais poderoso para exclusão fora da escola” 

(KLEIMAN, 1999, p.17), pois espera-se que o aluno que frequente regularmente a 

escola desenvolva as habilidades de leitura e produção de texto e ainda domine a 

língua padrão. Esse objetivo, muitas vezes, não é alcançado, como já citado 

anteriormente, pela deficiência das práticas pedagógicas do ensino de Língua 

Portuguesa.  

Solé (1998) postula que o problema do ensino de leitura nas instituições 

escolares está associado à conceituação de leitura por parte da escola e dos 

docentes, ao papel que essa atividade ocupa no Projeto Político Pedagógico, aos 

meios com os quais os professores utilizam para viabilizá-la e, sobretudo, às 

propostas metodológicas que são utilizadas para ensiná-la. Por isso, acredita-se que 

é imprescindível priorizar “a formação teórica do professor na área de leitura”. 
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(KLEIMAN, 1999, p.17). Dessa mesma forma, a professora Jauranice Cavalcanti 

(2007, p. 8), ainda afirma: 

 
É necessário investir na formação de um professor de Língua 
Portuguesa cujo olhar sobre os textos não seja o de guardião da 
língua, mas um olhar curioso, capaz de desvelar aspectos relevantes 
para a construção de sentidos dos textos. Para isso, os cursos de 
graduação/formação de professores devem desencadear reflexões 
alicerçadas em teorias de texto e de discurso. Essa formação 
permitiria que o professor desenvolvesse práticas significativas de 
leitura com seus alunos.  
 
 

 Theodoro [s/d] ainda acrescenta que a lei do "faça como eu faço" ou do "leia 

porque eu leio” é condição básica em qualquer pedagogia de leitura. O autor afirma 

que as práticas de leitura escolar, não nascem do acaso e nem do autoritarismo em 

nível da tarefa, mas sim de uma programação envolvente e devidamente planejada, 

que incorpore, no seu trajeto de execução, as necessidades, as inquietações e os 

desejos dos alunos-leitores. Simplesmente "mandar o aluno ler” é bem diferente do 

que envolvê-lo significativa e democraticamente nas situações de leitura, a partir de 

temas culminantes. 

Se à escola foi dado o objetivo de formar leitores, o professor é o principal 

executor desse projeto, dele será o dever de apresentar o mundo da leitura ao 

aluno. A maneira como o professor vai realizar essa tarefa será decisiva para 

despertar ou não o interesse pela leitura. Segundo Vygotsky (1987), as pessoas vão 

aprender primeiramente pela imitação, ao ver outros desempenhando alguma 

atividade. Daí a importância do professor demonstrar o seu amor pela leitura dentro 

da sala de aula. Sua desenvoltura, entusiasmo, conhecimento literário, domínio da 

matéria são características fundamentais para o professor que pretenda ser ativo na 

formação de leitores. Esse pensador russo também nos diz que “para submeter uma 

função ao controle da volição e do intelecto, temos primeiro que nos apropriar dela” 

(Idem, p.78). Suas palavras reforçam a ideia de que, se o professor tiver 

conhecimento das teorias que explicam o ato de ler, com mais facilidade, contribuirá 

para desenvolver nos educandos, suas estratégias de leitura.  

Além disso, o professor deve interessar-se pelo seu aluno, tentar conhecer 

quais os contatos anteriores dele com a leitura, com os diferentes tipos de texto, 

suas diferentes experiências de leitura e conhecimento de gêneros literários, e 

enriquecer essas práticas com outras inovações. Torna-se mais fácil a indicação de 
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livros por parte do professor, no sentido de ampliar o que já era conhecido pelos 

alunos e auxiliá-los em suas próprias escolhas. Não é obrigando o aluno a ler 

determinado livro que ele vai adquirir o hábito de ler. Na verdade, aluno deve ser 

preparado para o que deverá ler; tudo deve ter um objetivo claro, mesmo que este 

seja apenas o da fruição. Como Freire (1998, p. 17) disse tão bem em seus escritos: 

“[...] muito de nossa insistência, enquanto professores e professoras, em que os 

estudantes „leiam‟, num semestre, um sem-número de capítulos de livros, reside na 

compreensão errônea que às vezes temos do ato de ler.”. Esse filósofo da educação 

lembra que cada estudante é um ser único, possuindo uma história de vida diferente, 

com gostos diferentes, cabendo ao professor saber reconhecer essas diferenças e 

contorná-las dentro da sala de aula, muitas vezes superlotada.    

Desta forma, o professor terá a oportunidade de crescer enquanto leitor, em 

uma troca benéfica entre os dois pólos da sala de aula, criando um ambiente em que 

todos possam se expressar e comunicar suas próprias opiniões, sabendo que a 

leitura do professor não é a única certa, mas uma das possibilidades de leitura. 

Nesse momento de interação os dois sujeitos terão como incrementar suas próprias 

leituras ou mesmo mudarem de opinião. Esta é uma estratégia de leitura válida, 

baseada numa perspectiva de cunho construtivista, objetivando uma apreensão de 

conteúdo significativa. Assim, como afirma Solé (1998, p. 71): “estas estratégias são 

as responsáveis pela construção de uma interpretação para o texto e, pelo fato de o 

leitor ser consciente do que entende e do que não entende para poder resolver o 

problema com o qual se depara.”.  

Outro fator de extrema relevância no trabalho com leitura nas escolas 

contemporâneas é a necessidade do professor evitar o preconceito, buscando 

apresentar ao seu aluno uma pluralidade de informações, através da seleção de 

livros e textos que abordem a diversidade religiosa, cultural e étnica tão presente em 

nosso país. Cabe ao professor mostrar e demonstrar que, na sala de aula, 

principalmente, todos os alunos são iguais. Para tanto, o professor tem que ser 

formado para lidar com tais diversidades e saber abordá-las de forma educativa e 

construtiva também através dos livros. 

Em recente pesquisa realizada pela Universidade de Brasília14, entre outros 

questionamentos, foi mostrado que o preconceito e a intolerância fazem parte da 

                                                             
14

 Artigo disponível em http://educacao.com.br. Acessado em 07 de julho de 2010. 

http://educacao/
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lição de casa de milhares de crianças e jovens do ensino fundamental brasileiro, 

pois o professor, por não ser educado para um público discente multifacetado, 

reproduz comportamentos discriminatórios em sala de aula e na escolha do material 

utilizado. Assim, posiciona-se a antropóloga e professora Débora Diniz, participante 

da referida pesquisa: 

 
Claramente os professores têm dificuldades para lidar com isso, mas 
não podemos culpá-los. Eles estão saindo da universidade sem 
estarem preparados para lidar com a diversidade que existe na 
escola. Se a gente não muda isso, temos que estar sempre 
trabalhando na conseqüência.  

 
 

 Certamente, é difícil despir o professor de toda ideologia que, querendo ou 

não, adentra com ele na sala de aula, mas deve-se fazer um exercício profissional 

para que, por meio dos textos selecionados para leitura com crianças e 

adolescentes, todos se sintam envolvidos e respeitados da mesma forma. De modo 

que haja um trabalho de conscientização e aceitação do outro, do diferente do 

padrão dito normal estabelecido socialmente. 

Vemos, portanto, que o professor é, sem dúvida, peça fundamental na 

instituição social escola; ele é responsável pela formação do leitor e, sem sua 

presença ativa, sem seu trabalho competente, a escola dificilmente formará o 

cidadão crítico, livre das amarras do preconceito e capaz de posicionar-se na 

sociedade. Sem essa consciência, não se leva o aluno ao exercício de sua 

cidadania no espaço escolar e fora dele.  

É preciso que ocorra uma profunda reflexão entre os docentes de uma 

instituição de ensino que vise à construção de um conhecimento significativo no 

processo de ensino e aprendizagem, para que sejam repensados os objetivos 

pretendidos na educação, em especial, por meio do trabalho com a leitura. Ter 

consciência de que a realidade escolar hoje é muito diferente das décadas 

anteriores, é condição sine qua non para que ocorra uma mudança significativa no 

curso superior, principalmente nos cursos de licenciatura, que colocam profissionais 

do ensino na escola básica. Por isso, no capítulo seguinte, debruçaremo-nos sobre 

os aspectos que envolvem e direcionam a formação docente, a fim de perceber se a 

temática do ensino de leitura na escola tem recebido o devido reconhecimento 

nessa primeira etapa da formação.  
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CAPÍTULO IV 

________________ 

 

4. A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR: MOMENTO DE VOLTAR OS OLHOS 
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Quem se dispõe a entrar numa sala de aula 
para ensinar tem de saber satisfatoriamente 
aquilo que ensina, tem de dominar os 
conteúdos e suas disciplinas; para orientar a 
leitura, o professor tem de ser leitor, com 
paixão por determinados textos ou autores e 
ódio por outros. O importante é não marcar 
passo, esperando por uma política oficial que 
nunca vem, é não deixar de buscar soluções 
sérias e caseiras, evitando o assassinato do 
potencial de leitura de milhares de crianças e 
jovens.  

Ezequiel Theodoro 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_RFM8EsLNK64/S1B71KVYN-I/AAAAAAAAA1o/dxtnzK-wL_Y/s320/menina_lendo.jpg&imgrefurl=http://izabellecosta.blogspot.com/2010/01/leituras-de-ferias.html&usg=__iIuxdn9Fn-76qgZHZ6u9Hm1r3Qc=&h=299&w=320&sz=36&hl=pt-BR&start=35&zoom=1&tbnid=bijm_r0rs9eHKM:&tbnh=119&tbnw=134&prev=/images?q=lendo&hl=pt-BR&sa=X&rlz=1R2GGIT_pt-BR&biw=1003&bih=542&tbs=isch:1&itbs=1&ei=OoD_TKqoGsWonQeu3-GoCw&iact=rc&dur=968&oei=I4D_TMnsNY2bnAebjP2uBw&esq=3&page=3&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:35&tx=78&ty=68
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 Com foco na formação de professores de letras, este capítulo traz algumas 

reflexões sobre o trabalho que se desenvolve nos cursos de graduação em 

licenciatura, visando à instrumentalização do futuro professor que irá atuar na 

educação básica. Levando em consideração, os trabalhos de Anísio Teixeira, 

Ezequiel Theodoro e Paulo Freire, além da LDB (1996), do Parecer 9/2001 do 

Ministério da Educação e da deliberação Nº 78/08 do Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo, neste momento, voltamos nosso olhar para a importância 

da formação de um profissional com uma postura reflexiva e crítica diante dos 

problemas do cotidiano escolar, a fim de torná-lo capaz de apresentar soluções 

adequadas para a superação dos desafios diários que enfrentará como educador, 

especificamente, como propulsor da leitura. Mas, antes, pensemos uma pouco sobre 

o contexto universitário brasileiro nessas últimas décadas. 

 

4.1. UM BREVE PASSEIO PELA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO SÉCULO XXI 

 

O ensino superior, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, 

continua sendo objeto de estudos e debates. Destes, o que trata de como os 

saberes produzidos no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) podem 

atingir e transformar a sociedade seja, talvez, o mais controverso e também o mais 

discutido. 

Desde os primórdios da criação das universidades, desejou-se ter, em único 

ambiente, pessoas com os mais variados conhecimentos nas diversas áreas da 

ciência. Desta forma, desde a primeira universidade criada, a Universidade de 

Bologna (1088, Itália), o aspecto dialético é visto. Ainda que, muitas vezes, vinculada 

à visão da igreja católica, a universidade passou a ser palco das discussões e 

também das transformações pelas quais a sociedade tanto ansiava. 

Sendo assim, menosprezar o papel crucial que tais instituições possuem é 

relegar a segundo plano os avanços científicos e sociais desses mais de 1000 anos 

de história. Portanto, ainda que com uma trajetória bem mais recente, a universidade 

brasileira caminha também como transformadora de nosso país, como agregadora 

de saberes, como mola propulsora de nosso desenvolvimento, além de ser objeto de 

desejo de muitos filhos de famílias menos favorecidas. 
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Outro aspecto importante é que, no Brasil o papel do Estado na educação 

sempre foi decisivo. De acordo com a sua história e a do projeto político em vigor, a 

educação no Brasil passou por um processo bem heterogêneo e, até hoje, o país 

sofre as consequências por tal diversidade. 

Antes de adentrarmos pelo viés da diversidade, é preciso destacar também 

que, ao contrário de outros países, a trajetória da criação de universidades do Brasil 

seguiu o modelo estatal. Ainda hoje, as maiores instituições de ensino superior são 

públicas, quer federais, estaduais e até municipais (na qualidade de autarquias). São 

nas universidades públicas que ainda estão os melhores centros de pesquisas 

nacionais e também são os alvos dos melhores alunos do ensino médio. 

Por outro lado, as instituições privadas contribuem com o maior número de 

vagas do ensino superior e, em contrapartida, possuem uma demanda muito menor 

de alunos. Essa baixa demanda pode estar relacionada com a cultura arraigada no 

imaginário coletivo da população brasileira que aspira estar nesses centros de 

excelência acadêmica, ou com a impossibilidade de grande parcela da população 

em arcar com os custos necessários para manter-se em uma instituição privada, ou 

ainda, com a realidade da questionável qualidade do ensino que muitas dessas 

instituições privadas oferecem. 

Outro aspecto importante a ser destacado refere-se ao aumento do número 

de egressos da educação básica que buscam o ensino superior, fazendo crescer a 

demanda, principalmente nesta última década. Ainda que muitas vozes questionem 

a qualidade desse novo alunado, proveniente das camadas populares do país, o fato 

é que temos mais alunos para prestar vestibular no fim de cada ano do que 

tínhamos há 10 anos. Os dados abaixo ilustram bem isso: 

Segundo dados do INEP, o número de inscritos no ENEM, na sua primeira 

edição de 1998, era de 157.221 candidatos. Em 2007, este número aumentou 

significativamente para 3.568.592. Um dos motivos para esse crescimento foi o fato 

desse exame ser utilizado como critério para a obtenção da bolsa do PROUNI 

(Programa Universidade para Todos), e em razão de algumas universidades 

adotarem a nota do exame em sua seleção de vestibular. Pesquisa recente do 

INEP15 com internautas e alunos que responderam ao questionário socioeconômico 

do ENEM, revela que a meta de 72, 23% dos participantes é ingressar na educação 

                                                             
15Disponível em: http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/enem/news08_01.htm. Acessado em 14 de agosto 
de 2010. 

http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/enem/news08_01.htm


66 
 

 
 

superior. Desde quando foi apresentada a proposta do PROUNI, diversas opiniões 

permearam o debate sobre o mérito, principalmente, no que se refere à relação do 

Estado com o setor privado da educação 

Para Coelho (2004, p. 36),  

 
O PROUNI é contraditório no que se refere ao anteprojeto de 
Reforma Universitária apresentada pelo governo federal, pois 
privilegia o setor privado e não a expansão do setor público. Os dois 
documentos, o da reforma e do PROUNI, nada tem em comum. São 
contraditórios No estilo, nos interesses que defendem, na visão da 
expansão da Educação Superior e nos critérios de distribuição dos 
recursos públicos. Enquanto o documento da reforma defende o 
conceito republicano de educação como bem público e prioriza o 
investimento do estado nas instituições públicas, o texto do PROUNI 
compra vagas nas instituições privadas em troca de isenção de 
impostos e, de quebra, anistia dívidas. 

 
 

As políticas assistencialistas adotadas pelos governos pós-militares 

facilitaram e favoreceram o acesso de pessoas das classes C, D e E ao ensino 

superior. Nos últimos oito anos, esses programas se intensificaram, aumentando, em 

muito, o número de alunos que entram nas IES, e o programa que mais movimentou 

alunos nesses anos foi o PROUNI. 

O PROUNI é um programa que financia o aluno em IES privadas, com bolsas 

integrais ou parciais durante todo o tempo de seu curso. Com esse programa foi 

possível, de um lado, absorver a demanda de alunos com baixo poder aquisitivo e 

por outro, liberar a oferta reprimida de vagas em IES públicas. As instituições que 

aceitam alunos do PROUNI possuem incentivos fiscais atrativos que, muitas vezes, 

garantem o bom funcionamento institucional. 

Desta situação emergem questionamentos dos papéis das instituições 

públicas e privadas no âmbito da educação brasileira: por que não há incentivo para 

que as universidades públicas abriguem essa demanda de alunos das classes 

menos favorecidas, ampliando suas vagas no período noturno? Por que tais 

instituições, ditas públicas, destinadas, teoricamente, às pessoas com menos poder 

aquisitivo, não absorvem esse novo público que busca a universidade? Por que o 

governo, ao invés de dar dinheiro para a iniciativa privada, não faz com que as 

universidades públicas aumentem seu número de vagas? Não sendo este o escopo 

desta pesquisa, ficam aqui estas indagações não respondidas, como um sinal de 

nossas inquietações.  
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Como conseqüência dessa nova realidade, o ingresso de estudantes das 

classes C, D e E no ensino superior brasileiro tem levado muitas universidades e 

faculdades particulares a investir num modelo econômico de curso, que associa 

mensalidades reduzidas com classes muito numerosas, formadas em geral por mais 

de 100 alunos16. 

A estratégia permite que as instituições fechem seus balanços positivamente, 

mesmo cobrando mensalidades consideradas muito baixas. Com salas maiores, 

caem os gastos com infraestrutura e, principalmente, o investimento em corpo 

docente – quanto maiores são as turmas, menos professores são necessários. 

Podemos claramente deduzir alguns problemas desse contexto como: a 

indisciplina nas aulas, a dificuldade de ouvir os professores, a pouca atenção dada a 

cada aluno e a falta de momentos de troca em grupo, como nas aulas de estágio e 

prática. Dessa forma, é possível concluir que os futuros docentes terminam por ter 

uma formação precária: rasa de conteúdos e debates, assim como, carente de 

prática. Sobre esse assunto, assim se posiciona Silva (2001, p. 24) 

 
Em tais “instituições de ensino”, a rotatividade de professores é 
bastante alta. Nesse motel educacional nenhum professor consciente 
fica, pois não consegue suportar as incoerências do sistema: classes 
superlotadas [...], pseudo-avaliação dos alunos [...], currículo 
desmantelado [...], alunos paraquedistas [...] etc. Em conseqüência, o 
nível de ensino deixa muito a desejar e, o que é muito mais grave, 
empurra para dentro da sociedade profissionais sem nenhuma base 
formativa ou que dirá informativa.  
 
 

Outra questão a ser enfrentada é que o perfil do aluno que hoje chega ao 

ensino superior no Brasil ainda reflete o atraso no enfrentamento da demanda 

reprimida por vagas no ensino superior que o país não foi capaz de atender durante 

alguns anos. O estudante universitário brasileiro é mais velho que a faixa etária ideal 

de 18 a 24 anos, trabalha e tem renda familiar mensal de até dez salários mínimos. 

Segundo dados do Inep, o aumento de 61,9% no número de ingressos entre 2000 e 

2006 se deveu, principalmente, à faixa etária dos 25 aos 29 anos. No ano 2000, eles 

representavam 15,9% dos novos estudantes. Em 2006, eram 18,7% do total. Os 

ingressantes da considerada faixa adulta, acima dos 25 anos, passaram de 35,81% 

no ano 2000 para 39,73% em 2006.  

                                                             
16 Dados do artigo Para reduzir mensalidade, faculdades superlotam classes e laboratórios, do Jornal “Folha de 
São Paulo” – setembro de 2010. 
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Esses dados nos mostram que a maioria dos estudantes, por já estar além da 

faixa etária ideal, já está, muitas vezes, no mercado de trabalho e, por isso, 

trabalham durante o dia e estudam no período noturno. Esse fato leva-nos a uma 

realidade preocupante, o comprometimento da qualidade da aprendizagem e do 

envolvimento desse aluno com o curso, além disso, muitos alunos nessa condição 

não dispõem de tempo para suas leituras acadêmicas, nem para leituras diletantes 

que farão desse professor um exemplo de leitor para seu futuro aluno. 

De maneira nenhuma, somos preconceituosos ou reticentes com esse novo 

público, que busca com todo direito uma formação superior, o que queremos mostrar 

é que ele tem demandas sociais e educacionais diferentes, e por isso a abordagem 

do ensino a ser utilizada deve ser preparada sob medida. Será que as IES estão 

realmente preparadas para recebê-los? Talvez aqui resida o maior desafio: 

remodelar de forma planejada as estruturas financeira, acadêmica e pedagógica das 

IES, que, ao receberem outro perfil de aluno, devem ajustar-se para ofertarem uma 

educação de qualidade. Braga(2005, p. 08) explica que 

 
Primeiro esse aluno chega com maiores deficiências educacionais 
inerentes ao corpo discente que vem do ensino público. Além disso, 
chega à sala de aula um novo contexto socio-econômico que precisa 
de professores que o entendam e saibam lidar com isso. O modelo 
educacional precisa contemplar essas idiossincrasias e, portanto, é 
preciso incremento acadêmico-pedagógico e conhecimento do perfil 
do aluno. 

 
 

Assim, continua e prolifera um paradoxo; as classes A e B, que estudam em 

colégios privados, cursam universidades públicas, e as classes C, D e E, que 

estudam em colégios públicos, buscam depois recursos governamentais para se 

formarem em universidades particulares, muitas delas, inclusive, ofertando cursos de 

qualidade duvidosa.  

Por tudo isso, percebemos que oferecer recursos para o aluno apenas 

quando este busca a graduação, é só uma maneira de tratar superficialmente uma 

ferida social muito mais profunda. Se não tivermos melhorias no ensino público, 

desde a educação infantil, de maneira que todas as etapas da construção do 

conhecimento sejam realizadas de forma adequada, nunca teremos alunos, ao final 

do ensino médio, preparados para enfrentar qualquer vestibular. Se não tivermos, no 

ensino público básico, professores qualificados e comprometidos, melhores 
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condições de infraestrutura, como bibliotecas e laboratórios, como teremos jovens 

aptos a formar-se em licenciatura e serem futuros mediadores da leitura? 

 

 

4.2. AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E A RESPONSABILIDADE DE 

CONSTRUIR UM MEDIADOR DA LEITURA 

 

 

 Pensar na Educação é pensar em um processo de humanização, é pensar na 

inserção do homem no contexto social. Por meio dela, estabelecem-se, também, os 

princípios sociais do processo civilizatório e a vida democrática, tais como a 

solidariedade, a cooperação, a justiça, a igualdade, o direito à dignidade, o respeito 

à alteridade e à pluralidade. A educação é parceira na produção do conhecimento, 

na economia de um país, na geração de riquezas, empregos e na qualidade de vida 

das pessoas, dentre outros fatores. Ela vai além da formação de profissionais para o 

mercado de trabalho, uma vez que adentra na construção do sujeito enquanto ser 

social. (FREIRE, 2008). 

 E, nesse caminho de formação, é indiscutível o papel primordial do professor 

na qualidade da Educação Básica, pois sobre ele está diretamente colocada a 

responsabilidade de construir o conhecimento com seu aluno e de dominar 

estratégias que levem a uma aula significativa e eficaz. É isso o que dele se espera. 

A qualidade do ensino é indispensável para a garantia do papel social e político da 

Educação, e as Instituições de Ensino Superior constituem-se como um elemento de 

referência para o futuro docente.  

E, segundo Delorenzi (2005), uma das possibilidades das IES desenvolverem 

bem o ensino é através da formação de cidadãos aptos a exercerem funções 

especializadas em todas as áreas do conhecimento. Essa formação de cidadãos 

deve caracterizar-se como a preparação de homens pensantes, que buscam 

continuamente novos caminhos, e não de máquinas que sempre repetem 

automaticamente os mesmos movimentos. Portanto, as universidades, além de 

serem instâncias de produção do conhecimento, de cultura e de tecnologia, são 

também as instituições onde se deve formar pessoas, cidadãos e profissionais, ou 

seja, as IES devem estar a serviço do meio político, histórico e social em que estão 
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inseridas, utilizando o saber para atuar de forma crítica nesse contexto. Assim, 

ressalta Vasconcelos (2009, p.21) 

 
[...] a universidade deve ser vista, ao mesmo tempo, como uma 
agência transmissora do saber consagrado, como uma agência 
questionadora desse mesmo saber e, ainda, como uma agência 
criadora de novos saberes; dever ser, também, uma instituição 
instigadora, onde a curiosidade, a ousadia e a iniciativa sejam 
estimuladas. 
 
 

No contexto social, a educação institucionalizada tem grande 

responsabilidade de instrumentalizar o educando com aprendizagens significativas. 

Em Freire (1980, p. 26), encontramos que “é preciso que a educação esteja - em 

seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos - adaptada ao fim que se 

persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, 

transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, 

fazer a cultura e a história." Werneck (1998) corrobora o pensamento de Freire e 

assim se expressa: “A educação é, pois, o processo permanente de correção de 

rumo, no aprimoramento do homem enquanto pessoa”, garantindo-lhe o adequado 

exercício da cidadania.   

Nessa perspectiva, à medida que a realidade solicita que a escola 

participe como alavanca para a transformação do quadro social estabelecido, é 

preciso que ela acompanhe as constantes descobertas científicas e 

tecnológicas e se constitua como locus de onde se propaga e onde se faz a 

transformação por meio dessas descobertas.  Entretanto, para isso, ela requer 

um profissional capaz de construir novos conhecimentos, criar novas 

experiências e vivências dessa mesma realidade. Um profissional que se 

coloque em processo de “reflexividade, retomada, reprodução, reiteração 

daquilo que se sabe naquilo que sabe fazer, a fim de produzir sua própria 

prática profissional”. (TARDIF, 2002, p.21). E, dessa forma, sinta-se apto para 

interferir no processo educativo de maneira pertinente e eficiente, ou seja, 

capaz de uma prática pedagógica aberta à multiplicidade de vozes e olhares, 

vivências e esperanças que constituem as salas de aula.  

Para tanto, faz-se necessária uma formação completa, apropriada e 

eficaz do profissional de letras que estará atuando em sala de aula. Formação 

esta que alicerce a construção de um professor sábio – teoria - e experiente – 
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prática - para enfrentar os grandes desafios de uma sociedade em constantes e 

profundas transformações. É fundamental, na vida do profissional docente, 

manter-se bem formado. Isso implica, primeiro, ter tido uma boa formação; 

segundo, alimentar de modo continuado essa formação. Com esse mesmo 

pensamento, questiona Maciel (2004, p.73)  

 
Como é possível para o professor enfrentar rápidas e profundas 
transformações que ocorrem em todos os níveis da sociedade 
contemporânea com uma formação aligeirada, simplista e 
fragmentada? Portanto, é inadmissível que os professores, tidos 
como agentes sociais de transformações, tenham tal formação.  
 
 

Couto (2009), ao analisar a ementa da disciplina Didática, oferecida por 

algumas universidades, destaca a necessidade de reflexões sobre temas que 

irão proporcionar a construção da atuação profissional ajustada, à realidade, 

aos alunos e à sociedade, para que o educador em formação possa expandir 

horizontes e se motivar no aperfeiçoamento de seu fazer cotidiano. A 

pesquisadora afirma que os  

 
professores que em sua formação tiveram oportunidade de 
refletir sobre as inúmeras questões inerentes à sala de aula, 
discutir para conhecer as variáveis que podem interferir no 
trabalho com o aluno, compreender como se articula a relação 
entre o ensinar e o aprender diante das exigências do mundo 
atual, trabalhar com alunos como sujeitos pensantes que 
possuem história e visões de mundo diferentes. (COUTO, 2009, 
p.35)  
 
 

Esses professores, possivelmente, serão capazes de verem seu trabalho 

com um olhar crítico e reformulador, deixando a passividade e o generalismo 

longe de sua profissão. 

A formação inicial do professor de licenciatura exige uma reflexão 

profunda sobre seu futuro contexto de trabalho, a partir do desenvolvimento das 

habilidades e das competências que estão sendo discutidas com o futuro 

docente, as quais ele colocará em prática, no exercício profissional em sala de 

aula, no seu dia a dia. 

Notamos que a educação no Brasil tem passado por vários e graves 

problemas de ordem estrutural e conjuntural, tendo reflexos no todo social. Por 

isso, é mister que se invista na melhoria da escola, oportunizando, aos que por 
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ela passem, se revestirem de uma formação ajustada à demanda atual; uma 

formação que construa competências para a vida em sociedade e para o 

exercício da cidadania crítica. Todavia, para que se concretizem essas 

mudanças em relação à escola e aos professores, é preciso reformular a 

formação destes últimos, em especial, onde se dá a formação inicial – nos 

cursos de graduação em Instituições de Ensino Superior. 

A formação inicial de professores tem carecido de fundamentação técnica 

e pedagógica e, consequentemente, não tem dado sustentação para a formação 

docente com uma prática educativa que se reflita concretamente na melhoria do 

Ensino Básico – passaporte para a vida. (DELORS, 2002). Formação que não 

incida apenas na mudança do discurso ou em pinceladas de modernidade, sem 

mexer no essencial. Assim, há necessidade de se pensar numa formação 

calcada no conhecimento da realidade educacional brasileira e nas reais 

situações que o professor enfrentará em sala de aula. E, para tal, precisamos 

pensar as partes em função do todo, de forma a contextualizar a formação do 

professor em nível macro de entendimento, para que esse profissional esteja 

preparado para lidar com turmas heterogêneas e com dificuldades diversas. Só 

assim, a partir dessa reformulação, será possível fazer com que o saber 

permaneça vivo e não morto, nos livros ou no experimento de práticas não 

intelectualizadas.  

A organização dos conteúdos dos cursos voltados para a formação do 

professor deve ser melhor articulado. As disciplinas teórico-científicas são 

necessariamente referidas à prática escolar, de modo que os estudos específicos 

desenvolvidos no âmbito da formação acadêmica sejam relacionados com os de 

formação pedagógica que tratam dos fins da educação e dos conteúdos históricos, 

sociais e políticos da escola. Do mesmo modo, os conteúdos das disciplinas 

específicas precisam ligar-se às suas exigências metodológicas, bem como as 

disciplinas de formação técnico-prática não se reduzem ao mero domínio de 

técnicas e regras, mas implicam os aspectos teóricos, ao mesmo tempo em que 

favorecem à teoria, os problemas e desafios da prática.  

A característica fundamental de uma IES é ser lugar de pesquisa e de 

produção de conhecimento, sendo necessário para tal a liberdade para pensar e 

para agir. Por isso, Teixeira (1998, p.26) elucida que “a Universidade é e deve ser a 
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mansão da liberdade” e Gatti (apud VASCONCELOS, 2009, p. 19) chama a atenção 

para o quanto é preciso preparar a universidade para desempenhar um papel que 

corresponda às suas reais atribuições, de ensino e pesquisa, voltada principalmente 

para formação de professores aptos para o mercado de trabalho. 

 Assim, (re)pensar a formação do professor é fator crucial, uma vez que no 

entender de Libâneo (2002, p. 42), “a docência constitui um campo específico de 

intervenção na prática social – não é qualquer um que pode ser professor.” Por isso, 

a função da Universidade é única e intransferível na formação do indivíduo e, 

consequentemente, na construção de uma nação mais justa e menos desigual, e 

ressalta que 

 
Não se trata, somente, de difundir conhecimentos. O livro também 
os difunde. Não se trata, somente de conservar a experiência 
humana. O livro também a conserva. Não se trata, somente, de 
preparos práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 
aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso [...] muito mais 
singelas do que as Universidades. Trata-se de formular 
intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para que 
a mesma se torne consciente e progressiva. Trata-se de difundir a 
cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração, enriquecimento e 
utilizando o saber do passado com a sedução, a atração e o ímpeto 
do presente. (TEIXEIRA, apud FÁVERO e BRITO, 1998, p. 35) 
 
 

Portanto, hoje, a crise na educação não se constitui apenas um desafio para 

novas discussões, mas implica a relação entre Universidade e formação docente, ou 

seja, implica uma (re)definição de seus lugares e papéis. Implica o caráter que 

desejamos atribuir às IES e aos mestres em nossa sociedade, definindo posições e 

construindo modelos para a organização do sistema educacional brasileiro. 

Por certo, não é tarefa fácil fazer com que a escola acompanhe a evolução 

dos tempos e garanta uma democracia cognitiva efetiva àqueles que por ela 

passam. Educar exige, dentre outros fatores, conhecimento, comprometimento e 

vontade de todo o coletivo das instituições, bem como dos governantes e de outras 

organizações envolvidas com a educação. Corroborando esses fatos, Alarcão (2004, 

p.10), assim se posiciona: 

 
Considero que os professores foram, são e continuarão a ser actores 
sociais imprescindíveis. A formação de professores deverá continuar, 
pois, a merecer a atenção de políticos, fazedores de opinião, 
acadêmicos, profissionais da educação, analistas educativos, 



74 
 

 
 

conceptores de currículos, sindicalistas, jovens em formação, pais e 
outros formadores. 

 
 

Tendo em vista o exposto, essa problemática precisa ser entendida e 

enfrentada tanto pelos professores, que contribuem com seus saberes, seus valores, 

suas competências, como pelo campo das políticas públicas, implementando 

programas de formação de professores que lhes dê instrumentos para atuarem 

frente às exigências do momento atual. Momento este que está a clamar por novas 

formas de atuação docente, de gestão, de trabalho participativo, de currículos numa 

perspectiva multicultural e de uma instituição como espaço reservado à troca de 

experiências e à formação continuada em serviço. 

A fim de amenizar a dicotomia entre a formação que o professor recebe nas 

IES e a sua prática em sala de aula, o Parecer 9/2001 do Ministério da Educação 

constitui-se em mais um importante documento na nova perspectiva de formação 

inicial do professor de letras. Vale lembrar que, a partir de 2001, o MEC divulgou 

concepções diversificadas para os cursos de graduação, em relação ao que existia 

até então, propondo uma nova postura diante das disciplinas a serem ministradas 

nos cursos, desencadeando outras normativas, como é o caso da Deliberação CEE 

nº 78/2008, que fixa normas complementares para a formação dos profissionais 

docentes em cursos de licenciatura para educação básica. Nos limites desse 

trabalho, as reflexões aqui registradas atem-se às considerações do Parecer 9/2001 

e da deliberação CEE Nº 78/08, juntamente com a LDB (1996), em relação à 

formação do professor para desenvolver competentemente as atividades de leitura 

na escola básica, como desenvolvido a seguir. 

 

 

4.3. DOS DOCUMENTOS OFICIAIS À REALIDADE ESCOLAR: UM GRANDE 

ABISMO. 

 

 

 Desde as últimas décadas do século passado, tanto na América Latina quanto 

em outras regiões do planeta, houve avanços significativos no campo da oferta 

escolar. O Brasil deu passos importantes e imprescindíveis no sentido de 

universalizar o acesso ao ensino fundamental obrigatório, aumentando o número de 
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matrículas e investindo na qualidade da aprendizagem nesse nível escolar. A 

democratização do acesso e a melhoria da educação básica vêm acontecendo num 

contexto escolar marcado pela redemocratização do país e por profundas mudanças 

nas expectativas e demandas educacionais da sociedade brasileira. Portanto, 

quanto mais a sociedade brasileira avança para uma melhoria no mercado mundial, 

ou seja, no processo de desenvolvimento, mais se amplia o reconhecimento da 

importância da educação na sociedade do conhecimento.  

Esse rápido desenvolvimento apresenta enormes desafios educacionais que, 

nas últimas décadas, tem motivado a sociedade civil e a comunidade acadêmica a 

realizarem estudos, pesquisas e debates que visem à melhoria da educação básica. 

Entre as inúmeras dificuldades encontradas para essa mudança educacional, 

destaca-se a que mencionamos anteriormente, o preparo inadequado dos 

professores cuja formação, de modo geral, manteve predominantemente um formato 

tradicional, que não contempla muitas das características consideradas, na 

atualidade, como inerentes à atividade docente, das quais podemos destacar, por 

exemplo, assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 

desenvolver práticas investigativas e utilizar novas metodologias, estratégias e 

materiais didáticos de apoio. 

Nesse sentido, o marco político-institucional de um possível processo de 

mudança foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96. Ao 

incorporar lições, experiências e princípios aprendidos desde o início dos anos 80 

por reformas localizadas em estados e municípios, a nova Lei geral da educação 

brasileira sinalizou o futuro e traçou diretrizes inovadoras para a organização e a 

gestão dos sistemas da educação de nosso país. Com sua promulgação, em 20 de 

dezembro de 1996, o Brasil encerrou a primeira geração de reformas na educação, 

iniciada no começo dos anos 80. 

Outro ponto extremamente importante, que se tornou fundamental no 

processo de melhoria educacional, foi o movimento de valorização da formação do 

professor, marcado, principalmente, pelo Parecer CNE/CP 9/2001. Os referenciais 

para a Formação de Professores, publicado pelo MEC (2000), refletem as temáticas 

que atualmente permeiam o debate nacional e internacional num momento de 

construção de um novo perfil profissional do professor, partindo dos seguintes 

pressupostos: que profissional desejamos formar? Para atuar em que sociedade? O 
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que realmente necessita na sua formação? Isto porque há o entendimento de que a 

formação profissional do professor implica o primeiro e fundamental passo para 

qualquer mudança que deva ocorrer na educação básica. 

Esse Parecer, incorporando elementos presentes na discussão mais ampla a 

respeito do papel dos professores no processo educativo, apresenta a base comum 

de formação docente expressa em diretrizes, que possibilitam a revisão criativa dos 

modelos hoje em vigor, com algumas finalidades específicas dentre as quais 

podemos destacar: “fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das 

instituições formadoras; e atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os 

currículos vivenciados, considerando as mudanças em curso na organização 

pedagógica e curricular da educação básica” (p.4) Essa proposta em educação 

busca, também,  

 
descrever o contexto global e o nacional da reforma educacional no 
Brasil, o quadro legal que lhe dá suporte, e as linhas orientadoras 
das mudanças dos cursos de formação de professores. Com base no 
diagnóstico dos problemas detectados na formação dos professores, 
ela apresenta princípios orientadores amplos e diretrizes para uma 
política de formação de professores, para sua organização no tempo 
e no espaço e para a estruturação dos cursos. (PARECER CNE/CP 
9/2001, p. 6) 

 
 

Sendo assim, o primeiro ponto a ser discutido pelo Parecer é a necessidade 

de uma reforma curricular que sirva de instrumento para transformar em realidade as 

propostas da educação básica. Nesse contexto, reforça-se a concepção de escola 

voltada para a construção de uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos 

alunos as bases culturais que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às 

transformações em curso e incorporar-se na vida produtiva social e política. É 

também necessário que o aluno aprenda a relativizar, confrontar e respeitar 

diferentes pontos de vista, discutir divergências, exercitar o pensamento crítico e 

reflexivo, comprometer-se, assumir responsabilidades. 

Reforça-se, também, a concepção de professor como profissional do ensino 

que tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua 

diversidade pessoal, social e cultural. 

 
É importante que aprendam a ler criticamente diferentes tipos de 
texto, utilizar diferentes recursos tecnológicos, expressar-se e 
comunicar-se em várias linguagens, opinar, enfrentar desafios, criar, 
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agir de forma autônoma e que aprendam a diferenciar o espaço 
público do espaço privado, ser solidários, cooperativos, conviver com 
a diversidade, repudiar qualquer tipo de discriminação e injustiça. 
(PARECER CNE/CP 9/2001, p. 10, grifo nosso) 
 

 

Dessa forma, impõem-se a revisão da formação docente em vigor, para 

atender as novas tarefas atribuídas à escola e a dinâmica por elas geradas, afim de 

fortalecer e/ou instaurar processos de mudança no interior das instituições 

formadoras, respondendo às novas tarefas e aos desafios apontados, que incluem o 

desenvolvimento de disposição para a atualização constante das IES, de modo a 

interar-se dos avanços do conhecimento nas diversas áreas, incorporando-os, bem 

como aprofundar a compreensão da complexidade do ato educativo em sua relação 

com a sociedade. Para isso, não bastam mudanças superficiais. Faz -se necessária 

uma revisão profunda de aspectos essenciais da formação de professores. 

 
A formação de professores como preparação profissional passa a  ter 
papel crucial, no atual contexto, agora para possibilitar que possam 
experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o 
desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse 
novo cenário, reconhecendo-a como parte de uma trajetória de 
formação permanente ao longo da vida.  (PARECER CNE/CP 
9/2001, p.11) 
 
 

 É de conhecimento comum que as questões a serem enfrentadas na 

formação docente são históricas. Essas, vão desde a ausência de um projeto 

institucional, que focalize os problemas e as especificidades das diferentes etapas 

da educação básica, até as deficiências da estrutura curricular, que inclui a 

abreviação indevida dos cursos na forma de licenciaturas, ainda que plenas, cada 

vez mais curtas e de cursos de complementação pedagógica, o que gera a 

simplificação tanto do domínio do conteúdo quanto da qualificação profissional do 

futuro professor. 

 A revisão do processo de formação de professores, necessariamente, tem 

que enfrentar problemas no campo institucional e no campo curricular, que precisam 

estar claramente explicitados. Dentre os relativos ao campo curricular, destacamos 

dois apontados pelos relatores do citado Parecer: 

 Desconsideração do repertório de conhecimento dos professores em formação – 

o problema é o fato de o repertório de conhecimentos prévios dos professores em 

formação nem sempre ser considerado no planejamento e desenvolvimento das 
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ações pedagógicas de tais cursos. Idealiza-se que os graduandos “deveriam saber” 

determinados conteúdos, sem se buscar conhecer suas experiências reais como 

estudantes, para subsidiar o planejamento das ações de formação. O Parecer 

aponta que os ingressantes nos cursos superiores, em geral, e nos cursos de 

formação de professores, em particular, tem, muitas vezes, formação insuficiente, 

em decorrência da baixa qualidade dos cursos da educação básica que lhes foram 

oferecidos. Essas condições reais, nem sempre são levadas em conta pelos 

formadores, ou seja, raramente são considerados os pontos de partida e as 

necessidades de aprendizagem desses alunos.   

  Tratamento inadequado dos conteúdos - São frequentemente desconsideradas a 

distinção e a necessária relação que existem entre o conhecimento do objeto de 

ensino, de um lado e, de outro, sua expressão escolar, também chamada de 

transposição didática. Sem a mediação da transposição didática, a aprendizagem e 

a aplicação de estratégias e procedimentos de ensino tornam-se abstratas, 

dissociando teoria e prática. Essa aprendizagem é imprescindível para que, no 

futuro, o professor seja capaz tanto de selecionar conteúdos como de eleger as 

estratégias mais adequadas para a aprendizagem dos alunos, considerando sua 

diversidade e as diferentes faixas etárias.  

 
Nos cursos atuais de formação de professor, salvo raras exceções, 
ou se dá grande ênfase à transposição didática dos conteúdos, sem 
sua necessária ampliação e solidificação – pedagogismo, ou se dá 

atenção quase que exclusiva a conhecimentos que o estudante deve 
aprender – conteudismo, sem considerar sua relevância e sua 

relação com os conteúdos que ele deverá ensinar nas diferentes 
etapas da educação básica. (PARECER CNE/CP 9/2001, p. 21, grifo 
dos autores) 
 

 

 Ainda, segundo o Parecer, os cursos de formação de professores não instigam 

o diálogo com a produção contínua do conhecimento e oferecem poucas 

oportunidades de reinterpretá-lo para os contextos escolares no qual atuam. É 

preciso indicar com clareza para o aluno qual a relação entre o que está aprendendo 

na licenciatura e o currículo que ensinará no segundo segmento do ensino 

fundamental e no ensino médio. Neste segundo caso, é preciso identificar, entre 

outros aspectos, obstáculos epistemológicos, obstáculos didáticos, relação desses 

conteúdos com o mundo real, sua aplicação em outras disciplinas, sua inserção 
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histórica. Esses dois níveis de apropriação do conteúdo devem estar presentes na 

formação do professor. 

Com as mesmas preocupações descritas anteriormente, configura-se a 

Deliberação 78/2008, do Conselho de Educação do Estado de São Paulo; a 

deficiência da qualificação docente como gerador do baixo impacto das reformas 

nos processos pedagógicos. O relatório da comissão indica que a melhoria do 

desempenho das escolas implica políticas que priorizem investimentos nos recursos 

humanos das escolas, inclusive na formação dos profissionais da educação, 

especialmente em caráter inicial.  

 
Se o âmago da questão está na consideração do elemento humano e 
de sua valorização, é necessário voltar as atenções para os 
profissionais que atuam no sistema, oferecendo-lhes oportunidade de 
aquisição de competência e de satisfação e compromisso com o 
trabalho que desenvolvem. (DELIBERAÇÃO CEE 78, 2008, p.8) 

  
  

 Ambos, Parecer e Deliberação, ponderam que, apesar de um razoável 

sucesso no atendimento à demanda de alunos inseridos na escola, por outro lado, 

os resultados deixam muito a desejar quando se observa o desempenho da 

aprendizagem dos estudantes em avaliações como as que apontamos na introdução 

desta pesquisa (SAEB, ENEM, PISA,...). Isso demonstra que os progressos são 

muito poucos e pontuais, além disso, há uma preocupação maior com o número de 

crianças matriculadas nas escolas, do que com aprendizagem que essas tem 

recebido. A preocupação com as estatísticas deve ser menor do que a solução das 

desigualdades significativas quanto à apropriação do conhecimento por parte de 

alunos de diferentes segmentos sociais. Assim, uma educação de qualidade e 

relevante para todos poderá ser alcançada. 

 

 

4.3.1. Possibilidades de mudança na formação docente 

 

 

Diante dos desafios a serem enfrentados e considerando as mudanças 

necessárias em relação à formação de professores das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, os documentos analisados propõem alguns 
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princípios norteadores de uma reforma curricular dos cursos de formação de 

professores. 

Isto posto, para atender à exigência de uma escola comprometida com a 

aprendizagem do aluno, importa que a formação docente seja, ela própria, agente 

de crítica da tradicional visão de professor como alguém que se qualifica unicamente 

por seus dotes pessoais de sensibilidade, paciência e gosto no trato com crianças, 

adolescentes, jovens e adultos. É preciso enfrentar o desafio de fazer da formação 

de professores uma formação profissional17 de alto nível. Acreditamos que o 

professor precisa conhecer as premissas que envolvem sua atuação profissional, 

além de refletir sobre a realidade vigente e considerá-la de acordo com os diferentes 

alunos. Uma vez que a mediação dos professores continua a ser primordial para 

seguir as pistas traçadas pela nova pedagogia e pelas pesquisas sobre a relação 

entre o saber e a construção do conhecimento, como afirma Perrenoud (1999, p. 

35): 

 
Nenhuma reforma estrutural poderá fazer efeito sem mediação 
pedagógica. Mas esta, para ganhar eficácia, precisa ser confiada a 
professores cada vez mais qualificados, com ampla cultura na área 
das ciências humanas, forte orientação para as práticas reflexivas e 
capacidade de inovação. 

 
 

 Por isso, o Parecer faz um levantamento dos princípios orientadores para 

uma reforma dos cursos de formação de professores, sendo os principais deles: 

 A concepção de competência é nuclear na orientação do curso de formação de 

professores. 

 É imprescindível que haja coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do professor. 

 A pesquisa é elemento essencial na formação profissional do professor. 

Por fim, parafraseando a Deliberação analisada, é certo que não 

cometeremos a ingenuidade de afirmar que a responsabilidade de promover a 

reversão dos baixos rendimentos dos alunos nas provas internacionais, nacionais e 

estaduais repousa exclusivamente nos ombros dos professores. As causas, como 

                                                             
17 Por formação profissional, entende-se a preparação voltada para o atendimento das demandas de 

um exercício profissional específico que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica. 
(Parecer CNE/CP 9/2001) 
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de conhecimento de todos, são mais complexas e as mudanças demandam tempo e 

dependem também de projetos políticos consistentes, contínuos, voltados para 

metas definidas. Envolvem a simultaneidade de um conjunto de medidas e de 

instâncias de competências. Mas a questão da formação inicial é, indubitavelmente, 

da maior importância. Não se trata apenas de oferecer formação em nível superior. 

É preciso que os cursos de formação consigam colocar nas escolas, profissionais 

competentes para a educação, que é necessária face às demandas da sociedade 

contemporânea.  

 

 

4.4. A DIFÍCIL ARTE DE “ENSINAR” LEITURA 

 

 

Silva (2008) nos adverte que ensinar é uma arte que exige do educador 

imaginação e ação. Ensinar é tarefa complexa e para exercê-la é preciso que se 

tenha conhecimento e habilidade para compartilhar conhecimentos e experiências 

de forma positiva, fazendo com que os alunos possam aprender e construir o sentido 

do que se ensina e se aprende. Aprender, portanto, significa adquirir propriedades 

sobre conceitos, de maneira contextualizada, estabelecer relações e construir 

autonomia, a fim de habilitar-se para a busca, aquisição e uso de novos 

conhecimentos no decorrer da vida. Essa é a educação libertadora que defende 

Paulo Freire (2008), educação que dá ao educando instrumentos para saber como 

se posicionar por toda vida, que envolve a formação do educando em um ser crítico, 

pensante, agente e interveniente no mundo. 

Para os educadores, ser responsável por conduzir tal crescimento no 

educando e, ainda, acessar conteúdos num mundo em que a geração do 

conhecimento e circulação de informações são intensas, implica um contínuo 

contato com teorias e a constante possibilidade de reflexão sobre a prática, para que 

possam construir e utilizar dinâmicas que favoreçam o aprendizado, além de saber 

identificar dificuldades e promover inserções que ajudem os alunos a superar 

desafios. Daí a importância de uma formação consistente, marcada por (in)formação 

em que se articulam os teóricos da linguagem e a prática em sala de aula, por meio 

de estratégias que levem à construção do conhecimento. 
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O posicionamento do professor sobre a prática de sala de aula como um 

objeto de estudo e reflexão é denominado por Weisz (2002) de tematização da 

prática. Muitas vezes, o professor não tem consciência de sua própria prática, das 

concepções subjacentes às suas práticas em sala de aula. Essa reflexão, 

certamente, o ajudaria a detectar prováveis falhas e indicaria as mudanças 

necessárias. Essa tematização da prática é possível para a formação inicial, nas 

atividades de micro-ensino e nos momentos dos estágios de observação, 

participação e regência e, posteriormente, como atividade prático-reflexiva para a 

formação permanente do professor que atua em sala de aula.    

Delimitando esse posicionamento e tematização da prática de leitura, 

teríamos um professor reflexivo em relação às atividades de leitura por ele 

propostas, às estratégias utilizadas, aos objetivos pretendidos com a leitura do aluno 

e à forma de avaliação da leitura. O professor, a partir dessa reflexão, buscaria 

subsídios para, se necessário, alterar sua prática.  Silva (1999, p.29) acredita que “a 

interdisciplinaridade pode acelerar o processo de atualização dos professores pela 

reflexão das suas práticas, pela descoberta de suas dificuldades ou carências e pela 

consciência de possíveis necessidades.” A questão, ou o problema, está na 

realização efetiva de projetos interdisciplinares, cujas propostas não se percam no 

vazio e na falta de condições reais para a sua operacionalização por parte dos 

professores.  

 Para Smith (1999, p.10), a maioria dos estudos sobre a leitura dá prioridade 

ao que deveria ser feito para melhorar o ensino, ao invés de, em primeiro lugar, 

priorizar a compreensão do processo de aquisição da leitura e isto está diretamente 

ligado à formação do professor. As conclusões do autor são que o professor não 

precisa de conselhos, mas de informação; ele precisa compreender para tomar 

decisões em sala de aula; não há receitas prontas, já que cada sala é uma realidade 

diferente e cabe ao professor conhecer seus alunos e, principalmente, o processo da 

leitura.   

 Ainda, conforme o autor, os professores precisam tomar as suas próprias 

decisões sobre o que fazer com relação à leitura; não se pode “esperar que 

„especialistas‟ distantes tomem decisões pelos professores” (op. cit., p.136).  Isso 

não implica não buscar conhecimentos teóricos, pelo contrário: “Apesar de todas as 

limitações sobre o que os professores podem fazer, eles ainda são muito melhores 
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tendo conhecimentos sobre o que facilita a aprendizagem da leitura e o que interfere 

com ela” (Idem, p. 139).   

Todavia, não sabemos se essas informações estão sendo oferecidas aos 

futuros professores em sua formação inicial e se esses acadêmicos estão atentos a 

essa necessidade, ou se uma lacuna na formação está ficando para ser preenchida 

no momento de assumir uma sala de aula, não mais como estagiário, mas como 

professor efetivo. Para Silva (1999), a leitura, pela importância que tem na educação 

dos indivíduos, não está recebendo a devida atenção em termos de estudo e 

pesquisa na área do magistério brasileiro.    

  Silva (1991) atenta para o problema de se reproduzirem concepções muito 

limitadas do processo de leitura, devido às lacunas de formação ou por falsa crença 

na objetividade dos livros didáticos ou dos manuais de ensino. Essas concepções 

limitadas, segundo o mesmo autor (idem, p.79), “não só eliminam o seu caráter 

histórico-social como tendem a um tecnicismo e a um didatismo vazios.” Havendo 

essa lacuna na formação, o que acaba acontecendo é a imitação de velhos 

professores (mecanicistas) ou a utilização passiva do livro didático, distanciando-se 

do conhecimento crítico bem fundamentado de teorias da leitura.   

Kleiman (2004, p.15) coloca como um dos problemas para a falta de leitura 

nas escolas a “formação precária de um grande número de profissionais da escrita 

que não são leitores, tendo, no entanto, que ensinar a ler e a gostar de ler”.  Muitas 

vezes, o professor novo, recém-chegado ou recém-formado com uma “proposta 

renovadora e inovadora”, desiste e a prática docente de língua resulta na repetição 

(de modelos tradicionais), na acomodação da situação vigente.  Isso ocorre porque 

esse professor se encontra dentro de um sistema de poder da escola, por se basear 

apenas na convicção de necessidade de mudança, mas sem formação necessária 

para essa mudança.  Para Silva (1983, p. 19), “Lutar contra as amarras do cotidiano, 

pela prática da reflexão e reflexão da prática, deveria se transformar em hábito para 

todos os educadores”, recém-formados ou não.    

Zanini salienta que não podemos nos furtar à responsabilidade de  

 
refletir, questionar, buscar, traçar caminhos, orientar, caminhar junto, 
discernir, motivar, fazer [... e] isso só se faz a partir de uma realidade, 
de um suporte teórico sério e de uma prática segura, consciente, que 
procure atacar o ponto e desencadear o processo 
ensino/aprendizagem. (ZANINI,1999, p. 86)     
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Por fim, podemos perceber que o professor precisa ter condições de 

(re)pensar seu conhecimento e sua prática pedagógica. Só o conhecimento 

pedagógico possibilita ao professor construir a consciência crítica e perceber-se 

como ser, refletir sobre si e sobre o Outro e, ainda, sobre seu próprio saber, 

tornando possível a construção de uma prática docente consciente do significado 

social da profissão professor. Para que assim, haja transformação das antigas 

concepções de educadores e educandos, pois, como ressalta Martins (1994, p. 23) 

 
Muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e 
mecânica, enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler se 
resume à decoreba de signos lingüísticos, por mais que se doure a 
pílula com métodos sofisticados e supostamente desalienantes.  
 
 

Durante a formação inicial, há de se desenvolver nos futuros professores as 

habilidades que os levem a refletir sobre a necessidade de criar raciocínios lógicos, 

a fim de que percebam que a partir do raciocínio cria-se uma rede de proposições 

que formarão um todo significativo. Os futuros professores precisam conscientizar-se 

da importância do pensar, para que eles não esperem em sua graduação fórmulas 

para ensinar. 

Ao aprender as questões pedagógicas, o professor tem condições de 

construir e reconstruir sua prática e olhar para o aluno como um sujeito que precisa 

ser conduzido pelo caminho da aprendizagem, dando a ele a oportunidade de 

adquirir sua autonomia enquanto aluno e cidadão. 

Configurado esse cenário teórico acerca da leitura e da formação do 

professor para atuar no ensino fundamental e médio, procuramos, no próximo 

capítulo, a partir de relatos de alunos da educação básica, graduandos de Letras e 

professores de Língua Portuguesa e Literatura, descrever e discutir o cenário 

educacional que envolve o ensino de leitura, desde a visão do futuro professor sobre 

o ato de ler, até a percepção do aluno sobre as aulas de leitura, a fim de 

contextualizar, os apontamentos teóricos feitos no decorrer do trabalho até aqui. 

 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

________________ 

 

5. TRILHANDO CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Ler é um ato de paixão. Lemos muitas vezes 
as mesmas coisas, voltamos obsessivamente 
aos mesmos textos. Há qualquer coisa de 
clandestino na leitura, que é ato solitário em 
que o mundo que circunda o leitor se apaga 
para dar lugar ao mundo que emerge do livro, 
não necessariamente para o leitor se 
perpetuar nele, mas para voltar modificado ao 
outro mundo de onde por algum tempo se 
retirou. 

 

Teresa Cristina Cerdeira 
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 Esta pesquisa é composta por dois principais caminhos metodológicos, o 

primeiro é a revisão bibliográfica, abrangendo o conceito, o espaço e os agentes 

envolvidos no ensino de leitura, momento que serviu para o embasamento teórico 

necessário ao desenvolvimento dos capítulos iniciais, assim como alimentou e 

fundamentou a análise e a interpretação dos dados obtidos por meio dos discursos 

recolhidos. No segundo, que se inicia aqui, buscamos a vinculação dos conceitos 

levantados anteriormente ao real contexto educacional retratado por graduandos de 

letras, professores e alunos da educação básica. 

  

 

5.1 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Adotamos como forma de trabalho a pesquisa-ação, uma vez que nesse 

procedimento o pesquisador se integra de tal forma à comunidade estudada que 

estabelece com esse grupo estreita associação com o oferecimento de uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo. (GIL, 2002, p. 62 apud ALEXANDRE e 

MATIAS, 2008, p. 23) 

O conceito de pesquisa-ação, na vertente educativa, desenvolveu-se 

paralelamente na década de 1970 como uma estratégia metodológica, uma 

investigação temática com enfoque sociopolítico na pesquisa educativa.  

O conceito de educação libertadora de Paulo Freire e suas atividades 

educativas com os camponeses, idealizando a primeira pesquisa e coordenando-a 

em sua primeira fase, atribuem a ele a criação de um estilo alternativo de pesquisa-

ação educativa. Inspirados na experiência inicial de Paulo Freire, outros 

pesquisadores sustentam metodologias para a pesquisa-ação, colocando no centro 

do processo educativo o homem, que tradicionalmente é concebido como objeto da 

educação. (TAVARES, 2008) 

Podemos compreender que a pesquisa-ação está baseada na participação de 

cada agente envolvido, tendo como ponto de partida o entendimento de que os 

problemas educacionais devem ser estudados, avaliados, refletidos dentro do 

contexto em que eles de fato ocorrem em suas complexidades e transformações. 
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A opção desta pesquisa volta-se aos pressupostos qualitativos da pesquisa-

ação pela esperança de atuar no espaço escolar e pedagógico a partir dos 

problemas e necessidades reais verificados e com o objetivo de transformar e 

construir mentalidades, conhecimentos e contextos. Chizzotti (2001, apud 

TAVARES, p. 114, 2008) acrescenta que: 

 
A pesquisa-ação se propõe a uma ação deliberada visando mudança 
no mundo real, compreendida com um campo restrito, englobando 
em um projeto mais geral e submetendo-se a uma disciplina para 
alcançar os efeitos do conhecimento. 

 
 

É relevante destacar que as características qualitativas e dialógicas da 

pesquisa-ação não fogem ao espírito científico. Ela permite, no entanto, maior 

flexibilidade na concepção e aplicação dos instrumentos de investigação de uma 

situação concreta. 

 
Se por muito tempo o papel da ciência foi descrever, explicar e 
prever os fenômenos, impondo ao pesquisador ser um observador 
neutro e objetivo, a pesquisa-ação adota um encaminhamento 
oposto pela sua flexibilidade: servir de instrumento de mudança 
social. Ela está mais interessada no conhecimento prático do que no 

conhecimento teórico. (BARBIER, 2002, p. 32, grifo nosso) 
 
 

Alexandre e Matias (2008, p. 19) afirmam que “os métodos e técnicas 

constituem as etapas das quais a ação de investigar cientificamente não pode 

prescindir”, entretanto, muito além de teorias e métodos apenas, procuramos a 

verdadeira realidade do trabalho com leitura. Buscamos, portanto, uma pesquisa que 

fizesse diferença no contexto escolar e na vida de professores, alunos, graduandos 

e famílias, que consequentemente poderiam atuar em sua comunidade, assim, a 

pesquisa precisou do depoimento de alguns desses agentes para que um recorte 

real fosse possível. 

O movimento de profissionalização docente refere-se ao bom profissional 

como aquele capaz de mobilizar competências pertinentes com base em uma 

análise reflexiva de sua prática cotidiana. Pimenta (2005) assegura que a 

importância da pesquisa no processo de formação docente acontece no movimento 

que compreende os docentes como sujeitos que podem construir conhecimento 

sobre o ensinar por meio da reflexão crítica sobre a sua atividade, na dimensão 

coletiva e contextualizada institucional e historicamente.  
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A pesquisa-ação parece responder a uma inquietação natural dos docentes 

em enriquecer seus conhecimentos para enfrentar a complexidade dos problemas 

encontrados no contexto educacional. Esta pesquisa é, sobretudo, uma contribuição 

e uma possível estratégia para o crescimento e desenvolvimento de professores e 

pesquisadores, de modo que eles possam utilizar a presente para aperfeiçoar ainda 

mais o seu ensino e, em decorrência, a aprendizagem de seus alunos. 

Uma abordagem qualitativa em pesquisa do tipo pesquisa-ação pode assumir 

um caráter aberto e flexível pela possibilidade de mudança no campo educacional, 

com novas proposições de ação, bem como pela riqueza de elementos descritivos 

mais pertinentes do que aqueles que, muitas vezes, são possibilitados quando a 

área se restringe à pesquisa quantitativa. 

Portanto, na abordagem qualitativa, a interação contínua entre sujeitos, as 

suas experiências e o objeto a ser investigado oferecem às categorias de 

compreensão e interpretação um rico movimento para o pesquisador captar a 

diversidade inerente ao mundo real. Vasconcelos (2004, p. 112) afirma que,  

 
Em educação, a pesquisa qualitativa [...] configura-se como um 
caminho metodológico bastante adequado, uma vez que a tarefa 
docente somente consegue se manter atualizada, produtiva e 
efetivamente educativa, se alimentada pela pesquisa científica que, 
ao intrigar o professor, envolve-o, transformando o seu discurso ao 
emprestar-lhe vida e originalidade, frutos de sua própria reflexão. 

 
 

A pesquisadora segue reiterando que tal pesquisa não requer o levantamento 

de hipóteses, entretanto, “ao pesquisador, sempre se apresentam alternativas de 

trabalho, que posteriormente se configuram como adequadas, ou não, à 

compreensão do objeto estudado.” (op. cit.) 

A partir dessa epistemologia na perspectiva qualitativa, partimos do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

havendo então um vínculo muito grande entre o mundo objetivo e a subjetividade 

desses sujeitos. Dentro dessa abordagem, foram acolhidos, interpretados e 

discutidos os posicionamentos e as dificuldades que os docentes vivem no cotidiano 

de suas aulas ao trabalhar com a leitura, com a intenção de auxiliá-los apontando 

possíveis focos de resistência dos alunos e com estratégias balizadas pela reflexão 

teórico-conceitual sobre o assunto. Uma vez que, como se refere Paulo Freire (2005, 

p.75) 
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Assumir o seu tempo e se assumir, entendendo a história como 
possibilidade, exige de quem o faz integrar-se e inserir-se no seu 
tempo, como tarefa histórica. Exige o engajamento em mudanças no 
presente, enfrentando os obstáculos, construindo as superações no 
campo dos possíveis. 
 
 

A forma dialética de compreensão do cenário educacional de possibilidades e 

necessidades dos sujeitos envolvidos no contexto leitor, norteia a possibilidade de 

“ser mais”18, de pensar e agir à frente. Demo(2001) entende que, na postura 

dialética, as coisas mudam não porque somente se integram, se acomodam, mas 

porque incomodam, friccionam. As relações educacionais não são assim 

reprodutivas, passivas, mas produtivas, históricas, e mudam. Com tal concepção 

não se separa a teoria (conhecimento) da experiência (ação), assim o conhecimento 

parte do trabalho de docentes e discentes com leitura, confrontando suas 

dificuldades e necessidades, para dialeticamente construir novos conceitos e 

práticas a partir de conflitos e divergência coletivas. 

Essa escolha se dá, pois as pesquisas crítico-dialéticas são de interesse 

transformador das situações ou fenômenos estudados, resgatando sua dimensão 

histórica e desvendando possibilidades de mudança. As propostas contidas nessa 

linha de pensamento caracterizam-se por destacar o dinamismo da práxis 

transformadora dos homens como agentes históricos com ação política, afirma 

Gamboa (1995) 

Alexandre e Matias (2008) consideram que o caminho metodológico a ser 

seguido depende, em especial, do problema elaborado, das hipóteses construídas 

com base na prática do pesquisador, de sua experiência de vida e profissional e, em 

especial, das leituras realizadas com proveito a respeito do tema escolhido. 

Dessa forma, retomamos o problema desta pesquisa: o que acontece com os 

alunos no percurso do ensino fundamental que faz com que percam o gosto pelo 

livro? Como ensinar literatura/leitura de modo que os alunos venham a gostar de ler, 

sem sofrerem imposição do programa da disciplina curricular? 

E, resgatamos os objetivos e hipóteses propostos na primeira parte desse 

trabalho, a fim de servirem como parâmetros para as análises e discussões que 

proporemos do material coletado: 

                                                             
18 A capacidade de “ser mais” foi defendida por Freire como direito de todos os homens que possibilita o 
exercício de sua cidadania consciente e transformadora da realidade individual e coletiva. Dirigi-se assim, a 
humanização dos homens. (FREIRE, 2005) 
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 verificar como a Literatura é encarada no processo de ensino de leitura, uma 

vez que o texto escrito deve ser discutido e analisado por professores e 

alunos, numa relação dialógica de trocas e respeito à fala e à voz do aluno, 

bem como às suas leituras anteriores, e 

 apontar elementos que possam atuar como auxiliares no processo de 

motivação do professor ao atuar em sua realidade de sala de aula, 

amenizando as dificuldades de leitura dos alunos e sua resistência aos textos 

literários propostos. 

As hipóteses levantadas anteriormente são aqui, igualmente, retomadas:  

 os livros paradidáticos indicados pelos professores aos alunos do segundo 

segmento da educação básica nem sempre são adequados para essa faixa 

etária e, consequentemente, não atendem aos interesses dos alunos; 

 a maneira como os textos são apresentados e trabalhados, também afasta do 

aluno o prazer pela leitura; 

 os cursos de formação inicial de professores, quando trabalham o ensino da 

leitura, ainda se prendem apenas aos aspectos teóricos desse estudo, sem 

aplicá-lo ao trabalho na sala de aula, e 

 competência, habilidade e estratégias são apenas componentes do aparato 

terminológico do curso de formação, sem maiores consequências para a 

formação do futuro professor e/ou alteração do ensino da leitura, tendo em 

vista que, durante sua formação, ainda não existe um trabalho específico 

voltado para desenvolvimento de estratégias de ensino e avaliação de leitura 

na escola. 

 

 

5.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: A ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas na abordagem qualitativa, 

promovendo um conhecimento mais profundo da temática em questão. Optamos 

como instrumento de coleta de dados pela entrevista, como consta nos apêndices 1, 

2 e 3, pois é a que oferece ao pesquisador contato direto com os integrantes do 
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público alvo da pesquisa. Mais especificamente, o modelo de entrevista semi-

estruturada (discurso livre orientado por algumas perguntas-chave), uma vez que 

esta valoriza a presença do investigador, oferecendo todas as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo, assim, a investigação. (ALEXANDRE e MATIAS, 2008).  

Triviños (1987, p. 146) ainda acrescenta que 
 
é útil esclarecer, para evitar qualquer erro, que essas perguntas 
fundamentais que constituem em parte a entrevista semi-estruturada, 
no enfoque qualitativo, não nasceram a priori. Elas são resultado não 

só da teoria que alimenta a ação do investigador, mas também, de 
toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social que 
interessa, não sendo menos importantes seus contatos, inclusive 
realizados na escolha das pessoas que serão entrevistadas 
 
 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 

onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o 

faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador 

deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o 

assunto, que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que 

não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante 

tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é 

muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim 

um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 

alcançados.   

A principal vantagem da entrevista semi-estruturada é que essa técnica quase 

sempre produz uma melhor amostra da população de interesse e tem um índice de 

respostas bem mais abrangente, uma vez que é mais comum as pessoas aceitarem 

falar sobre determinados assuntos (SELLTIZ et allii, 1987). Outra vantagem diz 

respeito à dificuldade que muitas pessoas têm de responder por escrito. Com tal 

instrumento, isso não gera nenhum problema, uma vez que se pode entrevistar até 

pessoas que não sabem ler ou escrever. Além do mais, esses dois tipos de 

entrevista possibilitam a correção de enganos dos informantes, enganos que muitas 

vezes não poderão ser corrigidos no caso da utilização do questionário escrito.  

A técnica de entrevista semi-estruturada também tem como vantagem a sua 

elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais profunda sobre 
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determinados assuntos. Além disso, a interação entre o entrevistador e o 

entrevistado favorece as respostas espontâneas. Elas também são possibilitadoras 

de uma abertura e proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que 

permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados, ou seja, 

quanto menos estruturada a entrevista, maior será o favorecimento de uma troca 

mais afetiva entre as duas partes. Desse modo, esse tipo de entrevista colabora 

muito na investigação dos aspectos afetivos e valorativos dos informantes que 

determinam significados pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas 

espontâneas dos entrevistados e a maior liberdade que estes têm podem fazer 

surgir questões inesperadas ao entrevistador, que poderão ser de grande utilidade 

em sua pesquisa.   

Tanto na entrevista aberta como na semi-estruturada, temos a possibilidade 

da utilização de recursos visuais, como cartões, fotografias, o que pode deixar o 

entrevistado mais à vontade e fazê-lo lembrar de fatos, o que não seria possível num 

questionário, por exemplo (SELLTIZ et allii, 1987).   

Assim, com a preocupação de delimitar-se o problema de pesquisa, decidiu-

se por incluir, neste estudo teórico, também um levantamento de opiniões e 

definições do que e como seria o trabalho com textos na sala de aula. Portanto, 

contextualizaremos a seguir os espaços e os sujeitos selecionados para tal 

pesquisa. 

 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E DO CONTEXTO 

 

 

Nossa amostra é composta por professores que atuam há mais de dez anos 

em sala de aula, alunos do último ano do curso de licenciatura em letras e 

estudantes do segundo segmento do ensino fundamental. Sendo esse corpus 

composto de entrevistados de instituições públicas e privadas dos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

Perfazendo um total de quinze professores, sendo oito de instituições públicas 

e sete de instituições particulares; vinte graduandos - sete de instituições públicas e 
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treze de particulares; por fim, vinte e cinco alunos da educação básica, sendo sete 

de escolas públicas e dezoito de instituições privadas. 

Ressaltamos que o material colhido entre graduandos e alunos da educação 

básica representava um corpus muito mais amplo do que o apresentado aqui, mas 

para que nossos grupos de amostra não ficassem numericamente desproporcionais, 

foram selecionados aleatoriamente um número menor de entrevistas. 

As entrevistas semiestruturadas, gravadas e posteriormente transcritas, foram 

feitas por meio de contato pessoal da pesquisadora com todos os grupos 

selecionados. Apresentamos, a seguir, as questões propostas com seus respectivos 

objetivos. 

 

 

 

QUESTÕES OBJETIVOS 

Você consegue trabalhar com livros para-
didáticos em suas aulas? Que atividades de 
leitura costuma propor aos seus aluno? 

Perceber a importância que o professor 
atribui às atividades leitoras em sua 
disciplina e se desenvolve estratégias 
adequadas nesse trabalho. 

Que critérios utiliza ao selecionar um livro 
para trabalhar em sala de aula? 

Observar se o professor ao selecionar o livro 
paradidático, considera o gosto e o perfil de 
cada grupo de alunos. 

De maneira geral, seus alunos gostam de 
ler?   

Ver como o professor percebe seus alunos 
enquanto leitores. 

Para você, o que é um leitor competente? Verificar se o professor realmente entende o 
que é ser um leitor competente. 

Em meio a tantos conteúdos para dar conta, 
sobra tempo para trabalhar leitura com os 
alunos?  

Saber se o professor reserva o devido 
espaço em sua aula para atividades com 
textos. 

Se sim, quantos livros consegue trabalhar 
por ano? Acha que esse número é suficiente 
ou atrapalha o ensino de outros conteúdos? 

Saber o valor que o professor atribui à leitura 
em relação às atividades gramaticais.  

Quantas horas/aulas mensais são dedicadas 
ao trabalho com leitura em sua disciplina? 

Confirmar o objetivo da pergunta anterior. 

A sua faculdade lhe deu preparo suficiente 
para trabalhar com leitura em sala de aula? 

Verificar se, na opinião do professor, ele 
recebeu durante o curso de graduação, o 
devido preparo pedagógico para formar 
leitores. 

Quantos livros você lê por semestre que não 
sejam para trabalho ou estudo? 

Observar os hábitos de leitura do professor. 

Que tipo de leitura gosta de fazer?   Perceber com que tipo de leitura o professor 
mais se identifica. 

 

Quadro 1: Questões propostas aos professores de língua portuguesa e seus respectivos objetivos 

 

 



94 
 

 
 

QUESTÕES OBJETIVOS 

Quantos livros você lê por semestre que não 
sejam para trabalho ou estudo? 

Observar os hábitos de leitura do futuro 
professor. 

Para você, o que deve ser levado em 
consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Observar se o graduando já percebe os 
critérios adequados para selecionar o livro 
paradidático, considerando o gosto e o perfil 
de cada grupo de alunos. 

Você se sente preparado para despertar no 
seu futuro aluno o gosto pela leitura? Se sim, 
como pretende fazê-lo? 

Verificar se, na opinião do aluno, ele 
recebeu, durante o curso de graduação, o 
devido preparo pedagógico para formar 
leitores. 

Seus professores sugeriram ou discutiram 
estratégias para se trabalhar com o livro em 
sala de aula? 

Confirmar o objetivo da pergunta anterior. 

De maneira geral, você está satisfeito com o 
curso que está terminando ou acha que 
deveria ter recebido mais preparo para atuar 
como professor?  

Perceber se os cursos de licenciatura têm 
cuidado das disciplinas que darão suporte 
pedagógico ao futuro professor. 

Para você o que é um leitor competente? Verificar se o professor realmente entende o 
que é ser um leitor competente. 

 

Quadro 2: Questões propostas aos graduandos de letras e seus respectivos objetivos 

 

 

QUESTÕES OBJETIVOS 

Sua escola adota livros para-didáticos? Confirmar se a escola adota livros 
paradidáticos. 

Você gosta dos livros adotados pela escola? 
Por quê? 

Entender qual a perspectiva do aluno diante 
dos títulos adotados pela escola. 

Que atividades de leitura seus professores 
costumam propor? Você gosta? 

Identificar que tipo de trabalho o professor 
costuma propor antes, durante e após a 
leitura de um livro, comparar com a resposta 
à pergunta do 1 do questionário do professor 
e perceber se os alunos são cativados por 
tais atividades. 

Você acha que a leitura de livros na escola é 
necessária? 

Perceber se a escola tem conseguido atribuir 
à leitura a sua importância e despertar no 
aluno o prazer de ler. 

Você freqüenta a biblioteca da escola? 
 

Observar os hábitos de leitura do aluno da 
educação básica. 

Você leu algum livro fora de obrigação da 
escola no último mês? 

Confirmar o objetivo da pergunta anterior. 

Você lê textos informativos como jornais e 
revistas? 

Perceber com que tipo de leitura o aluno 
mais se identifica. 

Cite dois livros que teve que ler e não 
gostou? 

Confirmar o objetivo da pergunta anterior. 

Você tem livros em casa? Que tipo de livros? Observar se o hábito de leitura do aluno se 
estende também para sua vida doméstica. 

O que levaria você a ler mais? Verificar se o aluno percebe-se como leitor e 
a importância que o ato de ler tem para sua 
vida. 

 

Quadro 3: Questões propostas aos alunos da educação básica e seus respectivos objetivos 
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5.4  ANÁLISE DO CONTEÚDO - TRABALHANDO COM FATOS 

 

 

A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados 

que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema. Bardin 

(2003, p. 42) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. A finalidade da análise 

de conteúdo é produzir inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em 

evidência por procedimentos mais ou menos complexos. 

 

 

5.4.1. O que dizem os alunos da educação básica: a proposta de leitores 

críticos e autônomos no espaço escolar 

 

 

Partimos, então, de dimensões de análise que nos auxiliarão no entendimento 

do material coletado e nos fornecerão indicativos sobre as questões a serem 

elucidadas. Essas dimensões seguem os princípios de categorização, “uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos"(BARDIN, 2003, p.117). No estudo das falas 

dos alunos do ensino básico, consideramos as seguintes categorias: 

 

 Trabalho com leitura na sala de aula (receptividade e satisfação do aluno) 

 Impressões sobre a importância da leitura no ambiente escolar 

 Relação e inserção do aluno no contexto da leitura 

 

Entendendo que, primeiramente, o modo como o livro é apresentado e as 

atividades propostas baseadas na temática deste são primordiais para a aceitação 

do aluno e o incentivo ao ato de ler, buscamos identificar se, nas escolas visitadas, 
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os livros paradidáticos são adotados e quais as propostas de desenvolvimento 

desse trabalho. 

A primeira grande problemática que identificamos durante as entrevistas com 

os alunos, e posteriormente também com os professores, foi a escassez de 

exemplares nas bibliotecas e/ ou a dificuldade de acesso a eles. Em muitas escolas, 

as bibliotecas são extremamente pobres, os livros são mal armazenados e alguns 

espaços, nada convidativos para que os alunos possam se interessar por um 

exemplar. Isso sem falarmos da falta de preparo do indivíduo responsável pelo 

armazenamento dos livros, muitas vezes, professores afastados da sala de aula que 

se vêem como “protetores do saber” e, por isso, não deixam os alunos se 

aproximarem do acervo.  

Percebemos que ao serem perguntados sobre a adoção do livro na escola, 

muitos respondem afirmativamente, por haver indicações de livros por parte dos 

professores. Mas, não o que buscávamos, um estudo ou trabalho sistemático 

sugerido para ser realizado com o material indicado. Os excertos a seguir19, 

retirados de entrevistas com os alunos, assim o demonstram: 

 
“Isso aí eles não fazem não. Pra livro não. A professora que indica 
assim “Ó, tem um livro que é bom...” (Aluno 13) 
 
“Não, ela só indica pra gente fazer uma leitura melhor. Aí, ela pede 
pra gente ler alguma coisa, aí ela vai perceber se a gente pratica a 
leitura em casa.” (Aluno 15) 
 
“Só indicam, mas eu não li nenhum. Indicaram o “Caçador de Pipas”, 
mas eu não li não”. (Aluno 16) 

 

Ou seja, os livros são recomendados pelos professores, mas não há um 

acompanhamento para conduzir a leitura do aluno ou momentos de discussão sobre 

os temas apontados no livro. Possenti (2007), sobre essa dificuldade, afirma que ler 

não deve ser uma tarefa extra no currículo escolar, que possa ser sugerida aos 

alunos apenas como lição de casa, mas uma atividade essencial no ensino da 

língua. 

Conforme discutiremos no capítulo seguinte, uma das etapas importantes na 

contribuição para compreensão leitora é a transferência progressiva dos 

                                                             
19 Todas as transcrições deste capítulo são literais, sem correções, portanto, passíveis de erros gramaticais e 
carregada de usos comuns da linguagem oral. 
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mecanismos de interpretação que deve ocorrer da responsabilidade e do controle do 

professor para o aluno. 

 
Nesta etapa, o importante é a fineza com que podem ir se ajustando 
as realizações melhores e mais desejáveis dos alunos, com a ajuda 
adequada do professor. A idéia de construção conjunta e de 
participação guiada [...] adquire maior significação. (SOLÉ, 1998, 
p.77) 

 
 

O aluno não pode buscar sozinho as soluções para as dificuldades que 

poderá encontrar durante a leitura. A aprendizagem de um conhecimento requer, 

como condição necessária – embora não suficiente – sua demonstração. Assim 

como conduzimos e explicamos os meios de chegar à solução de um problema 

matemático, da mesma forma, devemos proceder ao iniciar a leitura de um texto. 

Talvez por isso, muitos alunos ao serem perguntados sobre o que acham dos 

livros adotados e/ou indicados pela escola classificam como excessivamente “chatos 

ou infantis”, como exemplificamos a seguir: 

 
“Não muito. Tem uns que é muito criancinha e outros são muito de 
adultos.” (Aluno 5) 

 
“Não gosto porque são muito infantis.” (Aluno 9) 

 
“Tem alguns livros que são mais sofisticados, mais chatos, com uma 
linguagem difícil.” (Aluno 10) 

 

 Outra atividade que vem desestimulando os alunos é o trabalho pós-leitura, 

que se resume a provas e trabalhos sem uma aplicação significativa e apenas para 

cumprir um “ritual” descontextualizado. Sobre isso, os alunos se queixam: 

 
“Normalmente eles pedem pra gente comprar e a gente lê em casa, 
durante as férias, e eles fazem uma prova sobre o livro. Prova deixa 
a gente um pouco nervoso, poderia fazer uma atividade no Power 
Point.” (Aluno 1) 

 
“Cai na prova, a maioria dos livros, e valendo bastante pontos até” 
(Aluno 5) 
 
“Eles colocam na prova ou tiram algum exercício de gramática ou 
enredo mesmo, mas nunca perguntam especificamente de um 
personagem. Acho que é bom, pelo menos a gente memoriza.” 

(Aluno 8) 
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É importante que a leitura de livros não seja feita como preparação para prova 

ou para preencher uma ficha apresentada pelo professor: se o principal objetivo é 

que o aluno adquira gosto pela leitura, como atingi-lo, acenando com o desgosto de 

avaliações formais ou de uma atividade desinteressante? A avaliação da leitura não 

deve ser uma “cobrança”, mas uma atividade que complete ou enriqueça a leitura. O 

aluno 8 ainda sinaliza dois dados pouco adequados; o trabalho com leitura visando 

apenas a análise gramatical do texto e a preocupação em que dados do texto sejam 

memorizados e não que o contexto seja entendido. 

Cópia, paráfrase e memorização, este tem sido o tripé de atividades de leitura 

mais conhecido e utilizado nas escolas brasileiras, que tem origens no ensino 

catequético do período colonial. Ao copiar, o leitor reproduz as mesmas palavras e o 

mesmo sentido do texto; ao parafrasear, o leitor reproduz o mesmo sentido com 

outras palavras; ao memorizar, o leitor reproduz respostas com sentidos 

preestabelecidos e já esperados. (SILVA, 1995) A escola, o professor ou o livro 

didático definem de antemão o sentido que deve ser fornecido pelos alunos a partir 

da leitura de um texto. A chave da interpretação já vem pronta e acabada e cabe ao 

leitor apenas imitá-la para efeito de avaliação e nota.  

 
A divergência, a descoberta, a produção de sentidos inusitados e 
inesperados, o relacionamento de uma leitura com outras 
experiências discursivas do aluno, o conflito e a pluralidade de 
interpretações, tudo isso é sacrificado em nome da reprodução de 
significados petrificados no tempo e em nome de protocolos ou 
modelos de leitura privilegiados pela escola. Se o leitor sai da linha, é 
censurado; se o leitor sai da linha, é reprovado! (SILVA, 1995, p.24) 
 

 

Necessitamos, nas salas de aula, de mais humildade pedagógica, mais diálogo, 

mais liberdade para os alunos se expressarem, mais escuta e partilha dos 

significados atribuídos aos textos, mais ligação entre aquilo que se lê e aquilo que se 

vive, estes são alguns dos principais caminhos para uma leitura livre e 

transformadora, tão necessária à sociedade brasileira dos dias de hoje. 
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 Impressões sobre a importância da leitura no contexto escolar: a visão dos 

entrevistados 

 

Um dado curioso que não podemos deixar de ressaltar aqui é que dos vinte e 

cinco alunos entrevistados, apenas quatro disseram que a leitura de livros na escola 

não era necessária. Apesar de não gostarem ou reprovarem a forma como o livro é 

abordado, a grande maioria reconhece a importância e os benefícios que a leitura 

traz, inclusive ressaltam o papel que o professor deve ter nesse processo.  

 
“Acho que os professores tem que indicar porque cada um tem um 
gosto e a escola propõe diversos tipos e um você pode gostar.” 
(Aluno 6) 
 
“Eu acho até que é para aperfeiçoar nosso aprendizado, nossa 
linguagem.” (Aluno 1) 
 
“É, primeiro porque é pra desenvolver a leitura, você saber falar, 
aprender nova ortografia de palavra, essas coisas assim.” (Aluno 14) 
 
“Eu acho maneiro por que melhora na ortografia do aluno, também 
no diálogo.” (Aluno 17) 
 
“Sim. Para aprimorar nossos conhecimentos, nos propor um mundo 
novo.” (Aluno 19) 

 

O que nos parece um contra-senso mostra que a forma como a leitura está 

sendo trabalhada na sala de aula é que é entediante, desagradável. O aluno 

reconhece que, por ele não ter o hábito de ler, a escola é o único espaço que ele 

ainda encontra o incentivo, a necessidade e a importância da leitura, portanto, se o 

professor variasse a forma de trabalhar com textos, certamente, ele teria um aluno 

mais predisposto a ler.  

Os alunos colocam também outro desafio que transpassa a sala de aula e 

exige que o professor saiba como aliá-lo ao seu trabalho; o tempo que os alunos 

dispensam na frente de computadores e televisores. Tais aparelhos oferecem 

acesso imediato a informações largas e variadas, descobertas científicas, artes, 

política, diversão. Indubitavelmente, é uma forma barata de entretenimento sem sair 

de casa e ir para uma biblioteca ou uma livraria. Sabemos que para as criança e 

jovens, que já nasceram em meio a tais revoluções na forma de adquirir 

conhecimentos, produzir textos e interagir com os amigos, o livro exige habilidades 
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com as quais eles não estão familiarizados, como um maior esforço de 

concentração, por exemplo. Os discentes assim colocam: 

 
“Pra mim é mais difícil trocar o vídeo game e o computador por um 
livro, porque além de você ver, você vai interagindo. No livro só lê e 
vê a história, no computador é mais detalhado.” (Aluno 8) 

 
“Acho que eu deveria sair um pouco da frente da televisão e eu que 
por causa da internet, hoje em dia, as pessoas não gostam de ler, 
não gostam de TV,... Eu acho que a internet é mais rápida e aí, 
esquecem da leitura e dos livros, acho que é por causa disso.” (Aluno 

11) 
 
“Deveria [ter leitura na escola] mas, hoje em dia, é difícil, com tudo 
que tem. Igual eu, computador, vídeo game, eu trabalho, mas à noite, 
chega em casa, eu vou ler livro, sou mais computador, internet.” 

(Aluno 13) 
 

Talvez, por isso, muitos alegam não ter tempo para leitura e que a sua 

deficiência seria por causa da falta de tempo livre. 

Vejamos o quadro: 

 

O QUE LEVARIA VOCÊ A LER MAIS? Incidências 

Livros que atendessem ao meu gosto 11 

Maior tempo disponível 07 

Já leio suficiente 02 

Outros motivos 05 

 
Quadro 4: Entrevista: incidências sobre o que levaria o aluno a ler mais. 

 

Percebemos que poucos consideram que dedicam tempo suficiente à leitura e 

colocam como uma necessidade encontrar livros com os quais eles se identifiquem 

mais.  

Uma atividade de leitura será motivadora para alguém se o conteúdo estiver 

ligado a seus interesses e, naturalmente, se a tarefa em si corresponder a um 

objetivo. Em uma turma, pode não ser fácil contentar os interesses de todos os 

alunos com relação à leitura e fazê-los coincidir com os do professor, que 

supostamente interpreta as determinações das propostas curriculares. No entanto, 

todas as escolas contam com atividades de biblioteca ou de leitura “livre”, em que é 

possível que os interesses do leitor tenham primazia sobre outros parâmetros. 
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Não devemos esquecer que o interesse também se cria, se suscita e 
se educa e que em diversas ocasiões ele depende do entusiasmo e 
da apresentação que o professor faz de uma determinada leitura e 
das possibilidades que seja capaz de explorar. (SOLÉ, 1998, p. 43) 
 
 

Uma sequência rotineira de leitura, por sua falta de novidade, pode resultar 

pouco motivadora para adolescentes. Além disso, obviamente, não podemos deixar 

de acrescentar a importância dos materiais oferecidos como suporte à leitura. É 

essencial que os textos oferecidos aos alunos “deixem-se compreender”, isto é, é 

preciso assegurar que os leitores daquela faixa etária disponham dos 

conhecimentos necessários para abordá-los, que não fiquem tão longe das suas 

expectativas e conhecimentos, que sua compreensão resulte impossível, tornando-a 

inadequada e desmotivadora. Kleiman (2004, p. 16) destaca que: 

 
Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do 
qual não consegue extrair sentido. Essa é uma boa caracterização 
da tarefa de ler em sala de aula: para uma grande maioria dos alunos 
ela é difícil demais, justamente porque ela não faz sentido.  

 

 Relação e inserção dos entrevistados no contexto da leitura. 

  

 Nosso outro questionamento era perceber de que maneira o aluno estava 

inserido em espaços de leitura na escola – biblioteca – e em sua casa, assim como, 

observar como ele se relacionava com os textos.   

 Se a escola não vem oferecendo textos que estão de acordo com as leituras 

que os alunos aprovam, então, eles têm buscado ler fora do espaço escolar? 

Quando perguntados se leram algum livro fora da obrigação escolar no último mês, 

56% dos alunos responderam que sim, que estavam lendo ou que haviam lido um 

livro no último mês. Essa porcentagem ainda é baixa se buscarmos alunos leitores20, 

mas podemos perceber que os alunos têm buscado outros livros que atendam aos 

seus interesses.  

  Segundo estudo realizado, até o início de 2009, por professores da 

Universidade de Nevada21, e liderado por Mariah Evans, ter livros em casa é crucial 

para o aumento do grau de escolaridade das crianças – e é mais importante do que 

                                                             
20 Nossa pesquisa não avalia a qualidade da leitura ou o nível da compreensão dos textos lidos. Como toda 
entrevista, baseia-se na declaração dos entrevistados em resposta às perguntas formuladas. 
21

 Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B82Y4-4YC2XKM 
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o nível educacional dos pais. Durante vinte anos, os pesquisadores analisaram 

hábitos de pais e crianças, assim como seus currículos, e chegaram à conclusão 

que as crianças que tiveram livros em casa avançaram pelo menos três anos no 

grau de escolaridade em comparação ao dos pais. Do nosso grupo selecionado, 

apenas um aluno respondeu que não tem livros em casa, todos os outros afirmam 

ter livros próprios ou acesso a livros de um familiar ou morador da mesma casa. 

 A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que mencionamos no segundo 

capítulo desta pesquisa, realizada em 2008, aponta que dos 172,7 milhões de 

brasileiros entrevistados, 146,4 milhões (85% da população estudada) afirmam 

possuir pelo menos um livro em casa. A média é de 25 livros por residência. 

Entretanto, a pesquisa também aponta que somente 10% da população no Brasil é 

detentora desses livros e que a grande maioria, quando possui algum tipo de 

material impresso, é recebido por doações. 

 Finalmente, por entendermos que a biblioteca escolar deve ter papel de 

destaque no processo educativo, devido às várias informações e materiais que pode 

oferecer, sendo seu objetivo contribuir, ativamente, com o processo de 

aprendizagem, colocando à disposição dos professores, alunos e demais 

interessados, o material necessário para o enriquecimento do programa escolar, 

habilitando-os, assim, a utilizar os livros e desenvolver a capacidade de pesquisa, 

além de sustentar os programas de ensino, buscamos verificar com que freqüência 

os alunos vão à biblioteca de sua escola. As respostas estão representadas no 

gráfico abaixo: 

 

 

Figura 1: Frequência dos alunos nas bibliotecas escolares 

 

Sim
20%

Às vezes
20%
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60%

Você frequenta a bilioteca da escola?
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Consideramos para sim, o aluno que vai toda semana, pelo menos uma vez, 

para às vezes, o aluno que vai uma ou duas vezes no mês, a fim de buscar livros 

para trabalhos específicos ou para acesso a internet e, não, o aluno que afirmou ir 

uma vez no ano ou nunca ir. 

 Provavelmente, pelas deficiências das bibliotecas visitadas, apontadas no 

início desta análise, os alunos não têm sido despertados para sua importância e 

funcionalidade. Uma biblioteca em funcionamento e, minimamente estruturada para 

receber os alunos, é condição básica de apoio a um ensino de qualidade. Ensino e 

biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca é um 

instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, sem a tentativa de estimular, 

coordenar e organizar a leitura, será um instrumento vago e incerto. (SILVA, 1986.) 

Infelizmente, o que constatamos, na maioria das escolas públicas, é uma 

visão deturpada da biblioteca. Esta ainda é tida como lugar de castigo, de realização 

de trabalhos pré-elaborados, constituída de acervo pouco significativo, quando não, 

depósito de material obsoleto. É pensando no ato de ler como uma atividade 

provocadora, que as escolas devem refletir sobre o papel da biblioteca, em termos 

de transformação e formação dentro do ambiente escolar. 

 Como afirmamos, a maioria das escolas públicas brasileiras não possui 

biblioteca e as que possuem estão em estado calamitoso de funcionamento, seja em 

nível de organização ou de atualização de acervos. Esta situação de caos é 

complementada por uma distorção das funções do bibliotecário dentro da escola, 

uma vez que a biblioteca geralmente é conduzida e controlada, não por um 

especialista, mas por um professor em fase de se aposentar ou em função 

remanejada, afastado da sala de aula. Da mesma forma, Cosson (2007, p. 32) 

corrobora: 

 
Infelizmente, na maioria das escolas brasileiras, a biblioteca, quando 
existe, é sinônimo de sala do livro didático, não tem funcionários 
preparados para incentivar a leitura e apresenta coleções tão 
reduzidas e antigas que um leitor desavisado poderia pensar que se 
trata de obras raras. O cenário é o mesmo nas escolas públicas e 
privadas, com as exceções de praxe que só justificam a regra. 
 
 

 Antes de concluirmos a análise do discurso dos alunos da educação básica, 

cabe ratificarmos nossos apontamentos com a pesquisa realizada por Araújo (2010) 

em três escolas públicas do norte do estado do Paraná, com o mesmo objetivo desta 
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presente, no entanto, considerando alunos de primeiro segmento do ensino 

fundamental. A comparação de ambas as pesquisas é importante para compreender 

o que afirmamos na introdução deste trabalho sobre a perda do gosto pela leitura 

que se dá no decorrer da vida escolar. 

 Araújo (2010) afirma que os questionários e as observações feitas com alunos 

do 5º ano do ensino fundamental – na ocasião, ainda denominada 4ª série – 

pretenderam entender como acontecem os momentos de leitura na sala de aula 

desses alunos e qual o interesse e a importância para eles.  

 A pesquisadora comenta que, em um dos seus períodos de observação, já foi 

possível concluir como os primeiros ramos do prazer pela leitura são cortados na 

escola. Em uma roda de leitura, ao tentar comentar a leitura do colega ou ao pedir 

para fazer a leitura do seu livro, os alunos são repreendidos por não estarem 

escalados para aquele dia ou por não poderem participar daquele momento. Esse 

fato exemplifica inúmeras atitudes que são tomadas pelos docentes no decorrer da 

vida escolar do aluno que vão inibindo-o de compartilhar suas leituras e tolhendo o 

prazer de ler. 

 Ao serem perguntados se gostam de ler a autora apresenta o seguinte 

gráfico: 

 

Figura 2: O gosto pela leitura na 4ª série do ensino fundamental. (Araújo, 2010) 

 

 Esses dados mostram que ao final do primeiro segmento fundamental, os 

alunos ainda sentem prazer em ler. Por isso, Araújo afirma: 

 
Revela-se, portanto, que o gosto de ler é existente em mais da 
metade desses alunos. Vale lembrar que esse é o primeiro passo 
para fortalecer o vínculo com a leitura. Por isso, é fundamental a 
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insistência, por parte das instituições próximas do aluno, em 
aproximá-los cada vez mais do mundo da leitura, para que esse 
gosto não se venha definhar, mas, ao contrário, que esses alunos 
venham a se tornar adultos leitores. (ARAÚJO, 2010, p.6) 
  
 

Observando também a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2008), 

podemos confirmar como, na faixa etária do primeiro para o segundo segmento do 

ensino fundamental, as crianças vão perdendo o hábito de ler: 

 

 

 
Figura 3: Sobre a idade em que os leitores mais leram. Adaptado da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil (2008). 

 

Sobre reconhecer a importância da leitura, quase 61% dos alunos do 5º ano 

entendem a leitura como muito significativa ou altamente significativa em suas vidas, 

portanto, assim como os alunos que entrevistamos percebem que a escola não deve 

deixar de ter momentos de leitura, os pequenos também entendem o reflexo positivo 

que a leitura traz. 

Outro fato relevante para ser colocado aqui, em comparação, é a 

porcentagem de alunos que frequentam a biblioteca e o tipo de material que eles 

buscam nesse espaço. Araújo (2010) revela que mais de 90% do total de alunos que 

participaram da pesquisa dizem procurar na biblioteca livros que atendam ao seu 

próprio interesse. Mostrando, assim, a pesquisadora: 
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Que livros você procura na biblioteca? 

Escola Só os que o (a) 

professor (a) 

pede. 

Outros livros que 

gosto de ler 

Em 

branco 

A 0 100 % 0 

B 4,34 % 95,65 % 0 

C 7,69 % 88,46 % 3,84 % 

MÉDIA 6,01 % 94,70 % 3,84 % 

 
Quadro 5: Porcentagem de respostas para o tipo de material de leitura procurado na biblioteca. 
(ARAÚJO, 2010) 

 

Ao contrário do que mostram nossos dados, os alunos do 5º ano ainda tem 

prazer em buscar na biblioteca materiais que atendam, não só as suas obrigações 

escolares, mas também, aos seus gostos, extrapolando as leituras solicitadas pelo 

professor para sala de aula. 

 
A ida espontânea dos alunos à biblioteca em busca de outros 
gêneros ou materiais de leitura que não são os exigidos pelo 
professor é vista, de um lado, como feita por alunos que já são 
leitores, devendo, então, a escola se alertar para que não ocorra um 
desestímulo desses alunos e claro, planejamento de ações que 
envolvam outros alunos que não possuem o mesmo hábito. 
(ARAÚJO, 2010, p. 9) 

 
 

Cabe a nós, mais uma vez, o alerta para que o prazer da leitura e a busca por textos 

que satisfação as necessidades do aluno, não esmoreça com os passar dos anos 

escolares. Mostramos que o aluno está disposto a fazer do ato de ler um momento 

de crescimento intelectual e cultural, mas as atividades mecanizadas e a falta de 

objetivos claros têm anuviado o propósito da leitura na escola.  

 

 

5.4.2. O que dizem os professores: a proposta de um trabalho sério e 

consciente na sala de aula. 

 

 

Ao examinar o conteúdo das falas dos docentes entrevistados elegemos 

quatro categorias de análise, sendo elas: 

 

 Objetivos e métodos apontados para o trabalho com textos na sala de aula 
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 Visão do entrevistado do que seja competência leitora 

 Relação pessoal com a leitura 

 (In)Satisfação com a formação 

 

Podemos começar esse trecho de nossa análise com o fato de 10 professores 

– dos 15 entrevistados – terem sido incisivos ao afirmarem que seus alunos não 

gostam de ler. Cabe aqui uma breve reflexão sobre o tipo de leitura que é feita nas 

escolas.  

 Todos sabemos que cada indivíduo tem suas preferências e gostos. Não há 

porque – e nem como - haver unanimidade de gosto e de prazer estético, 

principalmente em turmas com mais de 20 alunos. Há, muitas vezes, um terrível 

engano de nossa parte – professores de língua portuguesa – em achar que todos 

os alunos têm que gostar das leituras que solicitamos. Mesmo entre nós, 

professores, encontramos diferentes tipos de leitores. Há os que adoram Machado 

de Assis e os que odeiam Cecília Meireles. Há também os que preferem Cervantes a 

Camões. Há, inclusive, os que amam Paulo Coelho. Como a grande maioria dos 

alunos pode gostar dos livros que consideramos importantes, sem levarmos em 

conta sua idade, suas referências e sua maturidade literária? 

Há uma série de livros clássicos os quais reconhecemos sua excelência 

literária, mas que, no entanto, não despertam nossa curiosidade ou nosso interesse 

a ponto de os tomarmos para leitura. Será que não temos sido demasiadamente 

exigentes na escolha dos textos, sem nos adaptarmos a realidade dos nossos 

grupos de alunos? Daí, afirmamos que eles não gostam de ler. O que precisamos ter 

sempre em mente é que ninguém gosta do que não entende. Um bom leitor pode 

deduzir o significado de uma palavra desconhecida no texto, insiste um pouco, relê, 

e logo compreende o que está lhe dizendo o texto (seja pelo estilo, seja pela 

distância temporal), mas isso não é fácil, precisa ser ensinado, trabalhado, 

conduzido, é uma conquista, que se adquire com o tempo e muita leitura. 

Lajolo (2005), em seu livro Meus alunos não gostam de ler... O que faço?, faz 

as seguintes indagações: 

 
Seus alunos não gostam de ler? Será que não gostam mesmo? Se 
não gostam, podem vir a gostar,pois gosto se aprende, sabia? Várias 
campanhas voltadas para o incremento da leitura frisam aspectos 
prazerosos da leitura literária, como, por exemplo, que “ler é uma 
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gostosa brincadeira” ou que “a leitura é uma viagem”. Ler é mesmo 
uma delícia, um grande prazer. Mas só para quem sabe, pois o 
prazer da leitura é um prazer aprendido. Para gostar de ler literatura, 
é preciso aprender. (LAJOLO, p. 5, 2005) 

 
 

Como gostamos e compreendemos o valor da literatura dita clássica, 

achamos que todos dela devem gostar e em qualquer fase da vida. Podemos, ainda, 

inquirir, quantos professores têm prazer nas leituras das obras que indicam? Ou 

quantos indicam livros que, lidos por eles, trazem significação ao trabalho em sala 

de aula? Devemos sempre oferecer aos alunos os livros que consideramos 

imprescindíveis, mas eles não precisam, nem devem concordar sempre. Enfim, 

peçamos para o aluno, que afirma não gostar de determinado livro, que justifique 

sua afirmação, com argumentos retirados da própria obra, porque, para ele, o livro 

não é bom, porque ele não gosta daquela leitura. Dessa forma, identificaremos com 

mais clareza, o perfil de leitor que temos em sala de aula e, possivelmente, até ele 

se surpreenderá ao prestar mais atenção ao que está lendo. 

Pensemos, então, a maneira como a leitura se apresenta nas escolas. Como 

já apontamos na análise das entrevistas com os alunos, nas escolas públicas 

brasileiras há carência de materiais nas bibliotecas que atendam a, pelo menos, 

uma turma de alunos, além disso, como discutimos no capítulo 2 desta pesquisa, a 

ineficiência das campanhas de leitura, emanadas das Secretarias de Educação, faz 

com que os livros não cheguem a tempo nas escolas ou, simplesmente, nunca 

cheguem. Com isso, mantêm-se apenas a sugestão de títulos, feita pelo professor, 

sem um estudo ou trabalho sistemático com o material indicado sugerido, de 

maneira que se instrumentalize o aluno com estratégias de interpretação para uma 

leitura madura e consciente.  

Tais fatos podem ser comprovados pela queixas dos professores 

entrevistados: 

 
“Na escola pública, o ideal é que você não peça nada para eles 
comprarem, dependendo da turma você faz uma cópia, 
geralmente a gente escolhe um livro resumido, principalmente 
os textos literários, não é bom, mas por essa quantidade ser 
menor, você negocia com eles. Quando nós temos a quantidade, 
pelo menos pra fazer uma troca, um lê, outro lê também é válido, 
mas essa é a grande dificuldade.” (Professor 2, grifos nossos) 
 
“Estou começando a trabalhar agora, porque eu tenho algumas salas 
de produção de texto e acabou de chegar o material paradidático, 
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mas nem sempre é possível porque a escola não tem biblioteca e 
nem sempre a escola tem material para todos os alunos e a gente 
não pode pedir para que o aluno compre. [...] Eu não tive critério 
para selecionar, inclusive, eu acho que está até errado, o Estado 
que mandou, eu acho que os livros que eles mandaram não tem 
nada a ver . Eles mandaram uma caixinha com três livros, dos três 
eu vi qual que seria mais apropriado para a idade deles, mas eu não 
tenho assim, pelo regime que a gente trabalha, como escolher. [...] 
Tudo depende da turma que você tem, do material disponível que 
tem na escola. Às vezes, a gente até tenta, mas não tem material. 
Então, se você trabalha numa escola que tem o material, que você 
vê que poderia levar os alunos até a biblioteca, dá pra fazer, dá pra 
separar”.  (Professor 11, grifos nossos) 
 
“A realidade da escola pública é bem diferente da escola particular, 
na escola pública a gente não pode pedir para o aluno comprar o 
livro porque ele não tem recursos para isso. [...] A gente tem que 
se virar com que a gente tem numa sala de leitura ou passar um 
texto na lousa. O ano passado foi muito bom, porque os alunos, na 
minha escola, ganharam um kit e havia o livro Reinações de 
Narizinho [...]. Já esse ano, os alunos não receberam livro 
nenhum. Esse ano já está bem precário.” (Professor 12, grifos 

nossos) 
 

É triste quando nos deparamos com a realidade das escolas públicas 

brasileiras, que gira em torno das precárias condições de ensino, da falta de oferta 

de material para alunos de baixa renda e pela falta de recursos dados ao professor. 

Mais uma vez, constatamos a verdade das palavras de Freire (2008, p. 27), quando 

ele diz: “[...] então, qualquer educação oferecida a eles já é considerada um dado 

significativo, usando-se a lógica que, aos pobres, qualquer „educação‟ basta”.  

O professor 11 aponta um dos inúmeros problemas, ocorrido quando o livro 

chega às salas de aula; eles não são selecionados e nem aprovados pelo professor, 

sendo, grande parte das vezes, inadequado para aquela faixa etária ou para o 

contexto em que está sendo estudado pelo aluno daquela série. 

Disso resulta, consequentemente, o fato dos alunos “não gostarem de ler” – 

os livros são inapropriados, o professor não tem motivação – e a falta de habilidades 

leitoras gera problemas como o relatado pelo professor 1: 

 
“A gente vê pelo simples fato deles lerem a questão na nossa frente. 
Eu percebo que eles sabem o que precisam responder, mas eles não 
sabem entender o que está sendo pedido. O simples fato deles não 
gostarem de ler está influenciando, e muito, o rendimento deles.” 

 

Na outra ponta, onde os docentes podem escolher e trabalhar com o livro 

paradidático, temos outra dificuldade. Muitos professores não levam em 
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consideração a preferência de sua turma, não investigam, não dialogam, não 

buscam saber que leituras seriam satisfatórias àquele grupo, sem fugir dos objetivos 

que devem ser alcançados em cada série. A maioria do grupo de professores, que 

pode escolher os livros que serão trabalhados em sala de aula, leva em conta o seu 

gosto pessoal para escolher o livro que os alunos irão ler. Em segundo lugar, 

apontam a sugestão do livro didático e, em seguida, a receptividade que o material 

já pode ter tido com outras turmas e os que oferecem suplemento didático. 

Como afirmamos no capítulo 3 deste trabalho, certamente, o professor não irá 

desconsiderar sua ideologia, seus gostos e suas preferências ao selecionar o 

material que será trabalhado em sala de aula, mas deve-se fazer um exercício 

profissional para que, por meio dos textos selecionados para leitura com crianças e 

adolescentes, todos sejam inseridos e respeitados da mesma forma. De modo que 

todos sejam envolvidos no processo e que a leitura flua da forma mais agradável 

possível. Lajolo (2005, p. 12), em diálogo com o professor, afirma: 

 
A escola é fundamental para aproximar dos livros a criança e o 
jovem. É na escola que os alunos precisam viver as experiências 
necessárias para, ao longo da vida, poderem recorrer aos livros e à 
leitura como fonte de informações, como instrumento de 
aprendizagem e como forma de lazer. E você [professor] é a figura-
chave para que a leitura chegue às mãos,aos olhos e ao coração dos 
alunos. Dos seus alunos. 

 
 

Portanto, é impossível, também, que o livro de leitura seja simplesmente o 

indicado pelo livro didático, essa indicação deve passar pelo crivo do professor que 

precisa ter formação adequada para isso. Os suplementos e os livros didáticos 

nunca substituirão o olhar crítico e atento às necessidades do aluno que só o 

professor pode ter. Infelizmente, apesar de encontrarmos, em nossa literatura, 

muitos trabalhos e estudos dedicados à escolha do livro didático, poucos orientam o 

professor na seleção dos livros paradidáticos. 

Por fim, os professores mostram que do currículo de língua portuguesa, na 

escola, muito pouco é dedicado à leitura. Com muita dificuldade e resistência os 

professores conseguem fazer um único trabalho com leitura por bimestre, às vezes, 

por semestre. Percebemos que alguns não separam nem mesmo um tempo em 

suas aulas para leitura de um conto ou poesia, textos curtos que poderiam ser lidos 
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e discutidos em vinte ou trinta minutos. Fatos que podem ser identificados pela 

pergunta “Quantas horas/aulas são dedicadas à leitura em sua disciplina?”: 

 
“Depende, tem semana que a gente não trabalha com 
leitura.Quando tem um trabalho específico, como a olimpíada agora, 
a gente trabalha mais.” (Professor 2) 

 
“Eu tenho seis aulas, e uma é a que eu trabalho leitura, que junta 
leitura e produção de texto.” (Professor 4) 
 
“2 horas mensais.” (Professor 9) 
 
“No ano passado, eu trabalhei um livro. Na escola tem, desde o 
ano passado, uma aula de leitura e produção de texto. Então, uma 
aula de leitura, uma de produção de texto, e cinco de língua 
portuguesa.” (Professor 12) 
 
“A leitura que fazemos é só diluída nas aulas de gramática.” 

(Professor 14) 
 

Não há como ensinar o aluno a gostar de ler sem antes mostrar a ele a 

relação do ato de ensinar e aprender.  A maneira como se desenvolve e se 

apresenta o trabalho com a leitura na sala de aula é fruto daquilo que se acredita e 

se adquire como bagagem cultural de vida. Nesse caso, os momentos dedicados a 

leitura, que despertem a curiosidade e o prazer do aluno e a metodologia escolhida 

pelo professor, no momento em que irá trabalhar a leitura, é algo marcante na 

aprendizagem, isto é, na construção de cada indivíduo como leitor.  

A partir disso, é preciso pensar em aulas bem planejadas, em que o aluno 

possa perceber a intenção do professor ao escolher aquele livro e propor cada 

atividade. Os tempos de leitura não devem ser feitos só para cumprir um currículo 

obrigatório, mas por prazer, tanto do professor como do aluno.   

 

Visão do entrevistado do que seja competência leitora 

 

Não poderíamos deixar de observar qual o conceito que o professor tem de 

leitura e leitor competente. Uma vez que, somente com o objetivo claro em suas 

propostas e escolhas de formar um leitor que domine as habilidades de leitura e 

extrapole a discussão do tema do texto, o professor poderá ter sucesso no trabalho 

de leitura. 
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O conceito de leitura e leitor competente também pode ser bem variável, 

depende muito do que o professor pretende alcançar e do que o próprio leitor tenha 

como objetivo. Nosso pensamento sobre leitor competente tenta abranger a maior 

diversidade de aspectos que envolvam a formação e as habilidades demonstradas 

por esse leitor, que entende que não basta decodificar as representações indicadas 

por sinais e signos; ele precisa assumir uma postura de compreensão do texto, 

assim, transformando-se e transformando-o.  

Demonstramos que, quanto mais experiências viver o leitor e quanto mais 

gêneros linguísticos ele conhecer, mais ele poderá usufruir da leitura, buscando nas 

entrelinhas do texto o conhecimento e a reflexão que aquela leitura pode lhe 

proporcionar. Sendo assim, a leitura crítica permite um leitor mais consciente de sua 

participação política, cultural e social 

Alguns professores demonstraram conceitos bem próximos ao de nossa 

pesquisa, dentre eles, destacamos os professores 12 e 13: 

 
“O leitor competente eu acho que é aquele que sabe buscar a 
informação que ele precisa. Ele sabe buscar a leitura que vai suprir a 
necessidade dele, se ele tiver com vontade de descansar a mente, 
ele vai saber o gênero literário, ou não, que ele vai escolher. Ele vai 
saber a biblioteca, a livraria que ele pode adquirir. Se ele estiver 
buscando um outro tipo de informação profissional, ele vai saber o 
site da internet, ele vai saber o jornal, enfim, é aquele que o Edgar 
Morin fala dos 7 saberes da educação. Em pleno século XXI, ela tem 
que saber filtrar, tem que saber buscar o conhecimento dela. O leitor 
competente para mim é isso, que sabe buscar a leitura que vá suprir 
sua necessidade.” 

  
“Eu diria que o leitor competente é aquele que não apenas lê, 
entende o que lê, mas extrapola na leitura, consegue relacionar 
aquilo que ele lê com a sociedade em que ele vive. Então, o que eu 
procuro fazer muito com os meus alunos é desenvolver essa 
capacidade de reflexão mesmo. Nós trabalhamos nos últimos anos 
contos de Machado de Assis com eles, e Machado de Assis tem uma 
riqueza de análise da alma humana, assim, espetacular, que se o 
professor não despertar o aluno pra isso, ele não percebe. Ele acha 
que é só uma história. Então, o que eu busco desenvolver nos meus 
alunos é essa capacidade de reflexão. Ler, compreender o que leu, 
mas relacionar com a vida, com a sociedade.” 

 

Por outro lado, nessa pergunta, identificamos, também, a falta de clareza e de 

detalhamento de alguns professores em suas respostas, como vemos nas seguintes 

falas: 
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“Fala com tranqüilidade sobre aquilo que ele lê, é isso fala sobre o 
que lê.” (professor 5) 

 
“É aquele que não apenas decodifica, mas que vai além, consegue 
compreender o não óbvio.” (professor 6) 

 
“Aquele que é capaz de compreender o que lê.” (professor 7) 
 
“Aquele que ao se discutir sobre um determinado assunto, percebe-
se que o referido não lhe é estranho, sabendo opinar a respeito de 
leituras diversificadas.” (professor 8) 

 

O que é “compreender o não-óbvio”? Afinal, o que o professor entende por 

“compreender”?22Provavelmente, muitos não têm certeza do que irão responder, 

procuram uma resposta correta para a pergunta feita. Não buscamos uma resposta 

correta, mas uma coerência de trabalho, aliada a uma proposta com objetivos claros. 

Muitos professores acreditam que a leitura competente está associada com a 

quantidade de livros que o aluno lê. A busca por leitura, a necessidade de estar 

sempre lendo é uma consequência para aquele aluno que já conseguiu entender os 

mecanismos da leitura e a sua importância. Só assim ele lerá “muito”. 

Outros professores relatam, ainda, que a leitura é interpretação e 

compreensão e, assim, se detém, apenas, no nível textual da leitura, esquecem que 

o leitor deve relacionar o texto com suas experiências e usar o conhecimento 

construído, a partir da leitura, para suas vivências diárias.  

Como já afirmamos, a escola tem a função de edificar o conhecimento que 

transporte o indivíduo do senso comum para a obtenção do conhecimento científico, 

conduzindo-o ao exercício da cidadania, em que o indivíduo adquira um maior e 

melhor conhecimento de mundo, de forma progressiva, por meio do exercício de 

leitura. Não podemos ficar apenas no plano do papel, através da leitura, a escola 

precisa munir o aluno-leitor de argumentos para que este venha a assumir-se como 

um ser comprometido e para isso, 

 
É preciso que [o leitor] seja capaz de, estando no mundo, saber-se 
nele. Saber que, se a forma pela qual está no mundo condiciona a 
sua consciência deste estar, é capaz, sem dúvida, de ter consciência 
desta consciência condicionada. (FREIRE, 2008, p.16) 

 
 

                                                             
22 Procuramos não intervir demasiadamente nas falas dos entrevistados, buscando maiores esclarecimentos, 
para que as respostas não ficassem tendenciosas ou constrangesse-os. 
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Alguns professores observam, também, a necessidade do leitor saber 

diferenciar gêneros textuais. Dentro do universo de informações que circulam, 

atualmente, devido aos modernos meios de comunicação, podemos encontrar uma 

vasta produção e difusão do conhecimento, mais propriamente no campo intelectual, 

em que se destacam os diferentes textos materializados em gêneros textuais, os 

quais são veiculados nos jornais e revistas da mídia impressa e eletrônica.  

Os gêneros textuais mudam com o decorrer do tempo, em resposta às 

alterações e necessidades sócio-históricas dos usuários da linguagem. Assim, 

temos assistido ao surgimento de alguns gêneros, juntamente com a evolução 

tecnológica, entre eles, os e.mails, as redes de relacionamento (orkut, facebook etc), 

os twitters, bem como os  blogs, fotologs, entre outros. É oportuno lembrar que estas 

práticas discursivas utilizam-se de vocabulário simples e informal, como abreviaturas 

e gírias, por se tratar de linguagem empregada especialmente por jovens ou, ainda, 

devido à velocidade com que a mensagem deva ser veiculada. No entanto, podemos 

citar, também, o surgimento de gêneros mais complexos como as videoconferências, 

revistas e periódicos acadêmicos e também os jornais de circulação nacional e 

internacional na internet. 

Assim, o contato com os mais variados gêneros pertencentes à vida cotidiana 

ou a complexidade de uma resenha, abstract ou de um artigo científico, objeto da 

vida acadêmica ou institucional, exercita a habilidade cognitiva e aprofunda a 

capacidade de compreensão e produção textual dos aprendizes, tornando os alunos 

mais aptos para transitar nos diferentes setores sociais e exercer mais facilmente 

suas posições como cidadãos. Nesse sentido, Koch (2002, p. 55) entende o domínio 

do gênero como:  

 
o próprio domínio da situação comunicativa, domínio este que se 
pode dar através do ensino das capacidades de linguagem, isto é, 
pelo ensino das aptidões exigidas para a produção de um gênero 
determinado. O ensino de gênero seria, pois, uma forma concreta de 
dar poder de atuação aos educadores e, por decorrência, aos seus 
educandos.    
 
 

Assim, a identificação e domínio dos diferentes gêneros textuais, pelo aluno, é 

também uma forma de construir um leitor competente, uma vez que, o foco de 

ensino no gênero textual vai ao encontro da realidade objetiva do aluno, já que ele 

diariamente interage com diversos gêneros. 
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 Relação pessoal com a leitura 

 

 Ao longo de nossa vida profissional e acadêmica, assim como no decorrer 

das entrevistas para esta pesquisa, foi possível observar que, nem sempre, os 

professores estabelecem boas relações com os livros e com a leitura; há alguns que 

afirmam que não gostam de ler; outros que não vêem a leitura como lazer; outros, 

ainda, que as poucas leituras que fazem são quase que, exclusivamente, para a 

preparação das aulas. Se o professor formador de leitores não tem o gosto pela 

leitura, como irá despertar o interesse dos alunos pelo prazer de ler? Essas 

observações são confirmadas pelos fragmentos a seguir: 

 
“Depende do tamanho do livro... Se eu tivesse mais tempo, se o dia 
tivesse 48 horas, ainda seria pouco.” (Professor 1) 

 
“No ano passado, eu li alguns por causa da pós-graduação, esse ano 
eu ainda não li.” (Professor 2) 

 
“Eu consigo porque eu gosto, de uns meses pra cá eu não tenho lido, 
não, mas eu gosto muito de ler. No ano passado, eu não consegui 
nenhum, este ano eu estou lendo um.” (Professor 3) 

 

O professor 1 não responde a pergunta e não justifica claramente se 

consegue ou não ler. O professor 2 afirma ter lido somente para estudo e que no 

momento da pesquisa, 2º semestre do ano, ainda não tinha lido nada. Por fim, o 

professor 3, assegura gostar de ler mas não havia lido nada no ano anterior e, 

naquele ano, estava lendo um livro.  

    Talvez, tais professores não tenham tido oportunidades de se tornar bons leitores 

na sua fase de escolarização ou profissionalização. Outros fatores, como condições 

salariais ou de trabalho, falta de infra-estrutura, pouco ou nenhum tempo para ler 

contribuem negativamente para a má formação do professor-leitor. Mas, o mais 

importante é que, se os professores não forem leitores, dificilmente poderão 

compartilhar com seus alunos os mistérios, encantos e alegrias que se pode 

alcançar pela leitura. 

No terceiro capítulo deste trabalho, ressaltamos, através das ideias de 

Theodoro (s/d) que o exemplo do "faça como eu faço" ou do "leia porque eu leio” 

deveria ser o primeiro passo em qualquer pedagogia de leitura. Acreditamos que, 

para um professor não leitor, estimular o gosto pela leitura é muito mais difícil. Seria 
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como vender um produto no qual você não acredita. O ponto de partida é você ter 

alguém que lhe convide, que lhe estimule para tarefa.  

As práticas de leitura escolar, não nascem do acaso e nem do autoritarismo 

no nível da tarefa, mas sim de uma programação envolvente e devidamente 

planejada, que incorpore, no seu trajeto de execução, as necessidades, as 

inquietações e os desejos dos alunos-leitores. Simplesmente "mandar o aluno ler” é 

bem diferente que envolvê-lo significativa e democraticamente nas situações de 

leitura, a partir de temas culminantes, assim como, mostrar que a leitura também faz 

parte da vida do professor e o prazer que ele tem com ela.  

 A maioria dos professores entrevistados relata que só leem nas férias. Como 

o professor irá ensinar para o aluno algo que ele não faz, seja por falta de tempo, 

seja por falta de prazer? Lajolo (1986) destaca que se a relação do professor com o 

texto não tiver um significado, se ele não for um bom leitor, são grandes as chances 

de que ele seja um mau professor. A autora acrescenta que o privilégio da leitura do 

mestre decorre do fato seguinte: 

 
Geralmente, a leitura do leitor maduro é mais abrangente do que a 
do imaturo. Claro que a maturidade de que se fala aqui não é aquela 
garantida constitucionalmente aos maiores de idade. É a maturidade 
do leitor, construída ao longo da intimidade com muitos e muitos 
textos. Leitor maduro é aquele para quem cada nova leitura desloca 
e altera o significado de tudo o que já leu, tornando mais profunda 
sua compreensão dos livros, das gentes, da vida. (LAJOLO, 1986, p. 
53) 
 
 

 (In)Satisfação com a formação 

 

Muito já discutimos nesta pesquisa sobre a importância que tem a formação 

docente na atuação do professor em sala de aula. Sabemos que o professor é, sem 

dúvida, peça fundamental no processo de formação do leitor e de conscientização 

do aluno e sem sua presença ativa, sem seu trabalho competente, a escola 

dificilmente formará o cidadão crítico, capaz de posicionar-se na sociedade. Sem 

essa consciência, não se leva o aluno ao exercício de sua cidadania. 

Por tudo isso, decidimos que deveria ser também investigado como o 

professor analisa sua formação, ou seja, de que maneira ele considera – ou não – 

que foi preparado para formar leitores e para trabalhar com textos em sala de aula. 

Vejamos o quadro: 
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Sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura? Incidências 

Faltou teoria e prática 03 

Faltou prática 03 

Só em cursos de extensão (atualização e aperfeiçoamento) 02 

Não (sem especificações)  06 

Sim 01 

 
Quadro 6: Entrevistas: Incidências de respostas sobre a satisfação com a formação. 

 

É necessário que o professor de língua portuguesa vislumbre em sua 

formação inicial a prática da sala de aula, não deixando de lado o trabalho com 

leitura. O que verificamos é que apenas um dos professores entrevistados acha que 

recebeu o preparo adequado, a maioria saiu dos cursos de graduação sentindo-se 

incapazes e despreparados. 

Obviamente, a graduação dificilmente trará de forma plena a segurança e a 

carga teórico-prática que habilite o professor a estar em sala de aula. Muito, não só 

do trabalho com textos, mas do desenvolvimento das aulas como um todo, 

dependerá do tempo que o professor terá para estudos, de sua postura com os 

alunos e das experiências que ele irá adquirindo durante sua atuação. 

No entanto, é, exatamente, nos bancos da faculdade que ele tem que adquirir 

a confiança e a maturidade para estar em sala de aula, e isso só ocorrerá se o futuro 

professor encontrar docentes preparados, reflexivos, que tenham suas aulas 

voltadas para a verdadeira realidade do ensino básico. O graduando não obterá 

confiança com professores exclusivamente linguístas ou literatos, que não têm 

esperança na educação das escolas brasileiras. Como expressa o professor 8: 

 
“Não. Houve uma ausência muito grande do profissional da área. 
Sem contar que a metodologia aplicada era falha e retrógrada, 
valendo muito mais a imposição do que o prazer.” 

 

Muito bem coloca Vasconcelos (2009, p. 37), quando diz que: 

 
Deverá o professor estar seguramente preparado para o seu ofício, 
como, aliás, se espera que esteja qualquer profissional! Conhecer 
todos os meandros e possibilidades de sua profissão é condição 
essencial para exercê-la. 
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A autora ainda complementa com a necessidade de: 

 
Trazer para dentro da universidade, dados efetivos de um mundo 
verdadeiro, de um mercado de trabalho concreto, possibilitando, 
assim, uma resposta mais coerente com a vida real. (idem, p. 41, 
grifos nossos) 
 
 

O que confirmamos é que a formação inicial de professores tem carecido de 

fundamentação técnica e pedagógica e, consequentemente, não tem dado 

sustentação à prática educativa que reflita concretamente a melhoria do Ensino 

Básico. O que falta, muitas vezes, é uma formação calcada no conhecimento da 

realidade educacional brasileira e nas reais situações que o professor enfrentará em 

sala de aula.  Para isso, é preciso que o professor formador tenha consciência da 

necessidade de articular teoria e prática, pois só assim promoverá a transformação 

desejada e objetivada na formação inicial do professor de língua portuguesa. Assim, 

já coloca a LDB, ao estabelecer nos artigos 61 e 62 que 

 
A formação dos profissionais da educação deverá ter como 
fundamentos a associação entre teorias e práticas além do 
aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino devendo, ainda, esta formação ocorrer em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação. 

 
 

Dos relatos, pudemos ouvir: 

 
“Eu sempre falo para os meus alunos que você sai da faculdade com 
50%, os outros 50, você vai correr atrás. [...] eu aprendi a teoria, mas 
a prática, eu tive que correr atrás, eu tive que buscar, eu tive que 
aprender. [...]. Então, a faculdade é importante, ela é, mas eu creio 
que ela precisa trabalhar muito mais com a prática, não é colocar um 
estagiário apenas para dar uma aula, precisa discutir com eles.” 
(Professor 1) 

 
“Faltou tudo, prática e teoria. Foi um choque entrar na sala de aula.” 
(Professor 2) 

 
“Não, nenhum. Nenhum preparo, acho que a minha faculdade não 
me preparou para nada. [...] Então, na faculdade mesmo acredito que 
nada. O que eu ensino hoje é 10% do que eu aprendi na 
faculdade, o resto eu tô ensinando sozinha.” (Professor 11, grifos 

nossos) 
 

 Vale ressaltar, que nossas entrevistas ouviram professores com formação em  

instituições públicas e particulares, em dois dos mais ricos estados brasileiros, 
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portanto, a formação inadequada não tem sido restrita à um tipo de instituição – 

particular ou pública - ou a uma determinada região. 

Oliveira (2006, p.03), discutindo a formação inicial de professores de língua 

materna a partir de entrevistas realizadas com alunos do curso de Letras, ressalta 

que a maioria desses discentes “reconhece como disciplinas fundamentais à sua 

formação aquelas relacionadas à área da Linguística e da Língua Portuguesa”. 

Esses estudantes ainda mencionam que desconhecem os textos integrais dos PCN, 

relacionados ao ensino de Língua Portuguesa nos níveis de Ensino Fundamental e 

Médio e, ainda, segundo o mesmo autor, “o que é mais grave, não conseguem 

estabelecer relações entre os conteúdos neles apresentados e aqueles de sua 

formação”. Isso acontece em decorrência da organização curricular dos cursos de 

Letras que:  

  
obedece a uma certa visão, ainda dominante, de que  os conteúdos 
necessários para formar professores de língua materna cingem-se ao 
domínio da língua entendida como sistema estruturado e normativo. 
Visões que a nosso ver, infelizmente, ainda povoam o imaginário 
coletivo da sociedade, nela incluídos os intelectuais, pesquisadores, 
professores e professoras. (OLIVEIRA, 2006, p. 60) 

 
 

Tudo isso evidencia a necessidade de um trabalho de formação de 

professores-leitores, com saberes que contribuam para a atuação dos futuros 

profissionais da docência, numa perspectiva de profissionalismo crescente. 

Acreditamos – como já dito neste trabalho - que há de se ter uma preocupação 

constante com a formação do professor. E, quando falamos de formação, pensamos 

que qualificá-los apenas não significa um posicionamento político-ideológico de 

construção de saber. A formação deve estar relacionada com o desenvolvimento da 

identidade desse profissional em formação e uma maneira de isso acontecer é levá-

lo para o mundo da construção dos sentidos pela leitura. Leitura entendida não 

apenas como mediadora de conhecimentos e instrução, mas leitura como 

construção de um ser pensante, crítico, inserido numa sociedade marcada por 

diferenças culturais e ideológicas, marcada pelo conflito de ideais políticos e sociais 

e que, através da prática leitora, pode crescer, entender e mudar o contexto onde 

esses professores e professoras estão inseridos. (BENEVIDES, 2006) 

Compartilhamos das observações de Freire (2004, p. 31) de que 
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Quando desafiados por um educador crítico, os alunos começam a 
compreender que a dimensão mais profunda de sua liberdade 
encontra-se precisamente no reconhecimento das coerções que 
podem ser superadas. Então descobrem, no processo de se 
tornarem mais críticos, que é impossível negar o poder constitutivo 
de sua consciência na prática social de que participam. [...] Os 
alunos assumem uma postura crítica na medida em que 
compreendem como e o que constitui a consciência de mundo. 

  
 

Sugerimos que o trabalho com atividade de leitura na formação de 

professores deva priorizar a busca da autonomia, do professor-formador, do 

graduando e dos seus futuros alunos, como afirma Contreras (2002, p.211):  

 
Autonomia não tem nada a ver com o inquebrantável das convicções 
e com a ausência de inseguranças, mas com a oportunidade e o 
desejo de considerar tanto as convicções quanto às inseguranças em 
matéria de trabalho profissional, enfrentando-as e problematizando-
as. Reconhecê-las, entendê-las e entender a nós mesmos entre elas 
não é possível sem outras perspectivas, sem outros colegas, sem 
outras pessoas. 

 
 

Vejamos, enfim, o que relatam os graduandos de letras. Quais são suas 

impressões sobre seu processo inicial de formação e quais suas expectativas e 

anseios frente a sua futura atuação.   

  

 

5.4.3. O que dizem os graduandos de letras: a proposta da formação de 
facilitadores da leitura 
  

 

A comparação entre as funções do médico e a do professor não é inédita, 

muitos estudiosos já citaram a sutileza dessa analogia. No entanto, gostaríamos de 

relembrar algumas lições básicas dessa comparação que fortalecem as 

preocupações com a formação de professores trazidas à tona neste trabalho. 

Quando um médico erra, mata um só paciente, quando um professor erra, congela a 

consciência de dezenas de “pacientes”. Se o congelamento ou embotamento da 

consciência for tomado como barreira à existência autêntica ou à prática social, 

então, pode-se inferir que o erro pedagógico também é um instrumento mortal.  
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A paralisação da consciência ou a má formação – neste caso, mental - de um 

indivíduo, talvez seja tão ruim quanto a própria morte física. Nesse mesmo sentido, 

Possenti (2009, p. 16), também, afirma: 

 
Sou absolutamente contrário a transformar alunos em objeto de 
experimentos com teorias novas. É que, se o experimento fracassa, 
não se desperdiçam amostras de materiais, mas pedaços de vida, 
partes de projetos dos alunos, às vezes vidas e projetos inteiros. 
  
 

Felizmente, a natureza humana tem mostrado que, na maioria dos casos, o 

indivíduo é capaz de se reorganizar e se reabilitar, caso contrário, viveríamos em 

uma sociedade repleta de robôs ou de zumbis. 

Outro fato importante, é que o médico, para conseguir seu diploma, também 

precisa ir até a escola e que pode estar sentado entre dezenas de indivíduos sob a 

orientação de um professor “assassino”. Por isso, a formação do profissional 

docente é tão importante e, portanto, não podemos fechar os olhos para a qualidade 

dos professores que tem chegado às salas de aula para formar médicos, 

engenheiros, magistrados, enfim, para formar nossa futura sociedade. 

Nas licenciaturas em Letras, o grande desafio que temos pela frente é o de 

formar professores reflexivos sobre seu papel enquanto leitores e produtores de 

textos diante de uma sociedade em que a leitura e a escrita, muitas vezes, não se 

concretizam como práticas rotineiras. Nosso entendimento sobre o papel da reflexão 

na formação docente levou-nos a buscar a voz dos estudantes de Letras, a fim de 

entendermos o papel que a formação e a prática da leitura exercem na vida desses 

estudantes, futuros professores. Para esta análise, consideramos as seguintes 

categorias: 

 

 Práticas de leitura do graduando  

 Competência leitora na visão do graduando 

 Preparo e segurança para lecionar e trabalhar com leitura 

 (In)Satisfação com o curso 

 

Dessa forma, partindo da afirmação de Mello (2000, p.8) de que 

 
[...] ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve 
oportunidade de desenvolver em si mesmo; que ninguém promove a 
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aprendizagem de conteúdos que não domina, nem a constituição de 
significados que não possui ou a autonomia que não teve 
oportunidade de construir. 

 
 

Logo, é imprescindível que o professor em formação desenvolva, de modo 

sólido e pleno, as competências necessárias à formação do leitor e isso só 

acontecerá se ele experimentar em si as habilidades e o prazer da leitura. Assim, 

Silva (2008, p. 95) alerta: 

 
No ensino superior, em especial no curso de Letras, é essencial a 
formação de um professor leitor, pois, quando ele é leitor, sabe o 
verdadeiro significado da leitura e buscará lançar mão de diferentes 
estratégias para trabalhar o texto. Caso contrário, terá grandes 
chances de ser um mau professor. Não trabalhará o texto de modo 
que seu aluno construa um sentido, não promoverá a interação entre 
texto, aluno e realidade. 

  
 

Para isso, questionamos também os graduandos sobre seus hábitos de 

leitura, obtendo os seguintes dados: 

 

Número de livros lidos no último semestre pelos 

graduandos em Letras 

Incidências 

Nenhum 04 

Um 03 

Dois 02 

Três 03 

Mais de três  08 

 
Quadro 7: Entrevista: avaliação do número de livros lidos pelos entrevistados no período de janeiro a 
julho/2010 

 
Como já afirmamos na última análise, tal pergunta ao entrevistado não se 

baseia na ideia de que número de livros lidos dá ao indivíduo o título de leitor 

competente, mas porque é importante que o professor – ou aquele que se prepara 

para tal profissão – tenha, dentre suas inúmeras tarefas, espaço para leituras 

diletantes e tenha satisfação nesses momentos. 

Apesar da maioria dos alunos lerem menos de três livros por semestre, o 

grupo entrevistado ainda possui uma média de leitura maior do que a população 

brasileira de uma maneira geral23. Ao contrário dos professores, que afirmam não 

                                                             
23

 Mostramos na introdução desta pesquisa (p.5) que, de acordo com dados do MEC, os brasileiros 
leem, em média, 1,8 livro/ano.  
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conseguir ler, os graduandos demonstram que ainda conseguem ter momentos de 

leitura. Tal amostragem nos faz indagar, o que tem privado os professores que 

atuam na educação básica há mais de 10 anos, de seus momentos de leitura? Será 

que a pouca leitura se deve somente à falta de tempo? 

Apesar dos dados obtidos em nossa pesquisa, podemos contrapô-los com o 

trabalho realizado por Lopes-Rossi (2007), que teve o objetivo de verificar se os 

alunos ingressantes no curso de Letras gostam de ler e o que lêem. Nessa 

pesquisa, a autora mostra que os alunos, futuros professores de Língua Portuguesa, 

“têm hábitos de leitura restritos, lêem gêneros discursivos pouco variados e é 

possível que alimentem algumas crenças sobre boas e más leituras.” (p. 51). Lopes-

Rossi ainda ressalta que não há como falar de professores de Língua Portuguesa, 

bem formados ou atualizados, que não conheçam as bases teóricas de um trabalho 

de leitura.  

 
A formação de um leitor mais proficiente e crítico e, futuramente, um 
professor capaz de trabalhar com a leitura de inúmeros gêneros 
discursivos depende de uma mudança de concepção sobre o que é 
uma boa leitura; [É necessária] uma abordagem do Curso de Letras 
que faça os alunos refletirem sobre sua atuação como futuros 
professores, que terão de trabalhar com a leitura de gêneros 
discursivos; uma mudança de concepção sobre o que é trabalhar 
com leitura em sala de aula; [...]. (LOPES – ROSSI, 2007, p. 56-57). 

  
 

É imperativo, portanto, que esse professor seja um leitor proficiente de 

diversos gêneros e esteja disposto a sempre ampliar seu repertório de leitura. Move-

nos a certeza de que o domínio da cultura letrada abre a cada sujeito um leque 

maior de possibilidade de compreensão do real e de exercício da cidadania. Isso 

porque, só transmitimos um valor, quando o introjetamos, quando estamos 

convencidos de sua importância. Assim, quem não lê não pode incentivar outros a 

lerem. (AGUIAR et al, 2001, p. 7) 
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  Competência leitora na visão do graduando 

 

 Buscamos, também entre os graduandos, perceber qual o conceito que têm 

de leitura e leitor competente. E, ao contrário da maioria dos professores, os 

graduandos têm uma visão diferenciada do papel da leitura e da postura que o leitor 

deve ter diante de um texto escrito. Apesar de encontrarmos discursos como: 

 
“Sei lá... Um leitor crítico?... Uma pessoa que goste muito de ler.” 
(GRADUANDO 7) 
 
“Aquele que lê bastante.” (GRADUANDO 11) 

 

Todos os outros entrevistados, de alguma forma, mostraram consciência do 

que a leitura deve proporcionar. Como observamos em alguns dos excertos 

selecionados a seguir: 

 
“Acho que é bem aquilo, a definição do Paulo Freire: você conseguir, 
primeiro, não ter uma leitura rasa. Tem pessoas que vão ler uma 
poesia, por exemplo, e não conseguem nem captar a conotação da 
poesia. Para no denotativo e, portanto, não entende. [Se] a pessoa 
conseguisse ter um ponto de vista crítico daquilo, porque tudo que a 
gente lê, tem como você ter um ponto de vista crítico.” 
(GRADUANDO 2) 
 
“É um leitor não ingênuo. Acho que quando você lê um texto, você 
tem a permissão de discordar do que está escrito ali e de construir o 
sentido daquele texto, na medida em que, aqueles sentidos estejam 
bons pra você, na medida em que aquilo faça um sentido realmente 
pra você. Eu vejo muita gente lendo ingenuamente, concordando 
com que o texto diz, acho que esse não é o leitor competente.” 
(GRADUANDO 6) 
 
“Um leitor competente é aquele que sabe a mensagem, entende, 
compreende o texto, sabe fazer uma intertextualidade daquele texto, 
sabendo que aquele texto pode buscar, não só uma mensagem, mas 
vários contextos, podem buscar muito mais além do que ele pode 
imaginar, porque cada um tem sua interpretação” (GRADUANDO 9) 
 
“Um leitor ativo, que consegue fazer inferências e, principalmente, 
que consegue refletir sobre o que lê”. (GRADUANDO 17) 

 

 Como já colocamos no segundo capítulo deste trabalho, a leitura é um 

processo complexo e bastante abrangente, que faz rigorosas exigências ao nosso 

cérebro e à nossa memória sem deixar de envolver a experiência de vida dos 

leitores, por isso, a bagagem de conhecimento do aluno é tão importante no ato de 

ler. 



125 
 

 
 

 Muitos graduandos mencionaram a importância da intertextualidade no 

processo de construção dos sentidos do texto, proporcionada pelo professor ou pela 

experiência do aluno. 

Cabe, então, lembrar que um texto traz em si marcas de outros textos, 

implícita ou explicitamente, e essa ligação entre textos pode ser de uma simples 

citação ou até de uma paródia completa. Essa associação pode ser induzida pelo 

autor e deve ser feita pelo leitor, na proporção em que partilhem conhecimentos. O 

leitor passa a ser, durante o processo de leitura, tão decisivo para o caráter do 

discurso quanto quem o produz, porque nem tudo que o enunciado deixa ou faz 

entender se acha explícito nele, uma vez que parte do seu sentido já está no 

conhecimento do leitor.  

 
Em todas as formas de leitura, muito do nosso conhecimento prévio 
é exigido para que haja uma compreensão mais exata. É preciso 
compreender simultaneamente o vocabulário e a construção das 
frases, ativar as informações antigas e novas sobre o assunto, 
perceber os implícitos, as ironias, as relações estabelecidas com o 
nosso mundo real. E esse é o jogo que torna a leitura produtiva. Em 
textos mais complexos a intensidade do esforço para compreender a 
intertextualidade pode variar e sempre vai depender de 
conhecimentos prévios comuns ao autor e leitor. (TEIXEIRA, 2005, 
p.4) 

 
 

É importante que os graduandos entendam a importância das relações 

intertextuais, uma vez que essa tarefa exige um leitor com qualidade e quantidade 

de leituras. Ao professor, cabe proporcionar ao aluno, o contato com variados 

gêneros textuais e o estimulo à leitura, e, ao leitor, cabe deixar de ser um mero 

reprodutor de visões de mundo alheias, notar a importância de construir a própria 

história de leituras, para poder, então, posicionar-se diante de seu próprio contexto e 

ser, assim, considerado um crítico consciente. 

 

 Preparo e segurança para trabalhar com leitura na escola 

 

Pudemos pinçar alguns dados preocupantes do discurso dos graduandos 

entrevistados. A reforma do ensino, consolidada na Lei nº: 9394/96 - cuja direção 

aponta para a educação formativa do cidadão, preocupada com os métodos e os 

recursos, visando fornecer, através do ensino, a formação necessária para o 
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desenvolvimento das potencialidades do educando, extinguido a escola verbalista e 

centrada no professor - preconizou uma educação onde o aluno é o principal agente, 

sob orientação do professor. No entanto, para que os ideais dessa reforma sejam 

alcançados, é preciso que o professor seja efetivamente preparado para assumir tal 

função. 

A tarefa de construir conhecimentos para a formação de um indivíduo crítico e 

atuante socialmente não pode e não vai acontecer de forma intuitiva. O professor 

deve ter oportunidades de, durante a sua graduação, ser instrumentalizado, 

teoricamente e praticamente, sobre que atitudes tomar em sala de aula, e isso inclui, 

principalmente, o trabalho com leitura. Isso porque, como já afirmamos em outros 

momentos, a leitura é uma atividade essencial a qualquer área do conhecimento. Ela 

está intimamente ligada ao sucesso do ser que aprende. Permite ao homem situar-

se com os outros. Possibilita a aquisição de diferentes pontos de vista, além do 

alargamento de experiências. É, também, um recurso essencial para combater a 

massificação provocada pelos meios de comunicação. O livro ainda é veículo para 

criação, transmissão e transformação cultural.  

Portanto, o professor deve estar seguro que possui conhecimentos básicos de 

pedagogia e de estratégias de leitura, logo, saberá o que fazer ao propor atividades 

com textos junto a seus alunos. Muitos graduandos entrevistados afirmam estar 

preparados para o trabalho com leitura, mas suas respostas são superficiais e 

ingênuas quanto a esse trabalho. 

 
“Oh! Aqui eu tipo que... eu não fui testada, a gente lia mais aqui pra 
prova. Não... é difícil.” (GRADUANDO 11) 
 
“Sim, pelo o que eu tenho desenvolvido nesse curso eu adquiri certo 
conhecimento. É mostrar vários tipos de leituras, mostrar bastantes 
escritores, poetas, o que o Brasil, o que mundo todo propôs, mostrar 
o quanto tem para se ler, mostrar o mercado da leitura.” 
(GRADUANDO 12) 
 
“Sim. Pretendo propor leitura de livros que despertem o interesse da 
turma e atividades em grupo.” (GRADUANDO 18) 
 
“Sim. De maneira diversificada, dependendo da turma.” 
(GRADUANDO 19) 

 

Percebemos que, mesmo instigados pela pesquisadora, ao descrever como 

pretendem trabalhar, os graduandos não são claros ao propor maneiras de 

despertar o aluno para a leitura, não mencionam estratégias de ensino, sejam elas 
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atividades pré, pós ou durante a leitura, sejam procedimentos de compreensão 

discursiva do texto.  

Outros graduandos ainda afirmam, terminantemente, não terem noção de 

como irão abordar a leitura em sala de aula e como farão para que a visão do aluno 

não leitor possa mudar. 

 
“[...] não totalmente preparada. Acho que vai vir de acordo com o 
tempo, com a prática. Por enquanto, mais ou menos, caminhando 
ainda.” (GRADUANDO 3) 
 
“Acho que não, porque hoje em dia é muito difícil formar leitores, não 
sei se eu sou a pessoa mais indicada não.” (GRADUANDO 7) 
 
“Não. Com certeza, não.” (GRADUANDO 13) 

 
 

Se o professor de letras, com todo conhecimento técnico que deveria receber 

em sua graduação não se sente preparado, quem poderá substituí-lo? Ou como 

acreditar que o aluno, sozinho, saberá fazer uma leitura crítica? 

Muitos graduandos propõem incentivar a leitura de livros, usando, como 

recurso didático, a música ou os filmes. Silva (2008, p. 11) adverte que o uso de 

qualquer mídia na sala de aula deve ser 

 
acompanhado de uma proposta pedagógica consciente das 
exigências de uma educação  transformadora que priorize a 
criatividade, a  pesquisa e a formação para a cidadania. [...] Não 
deve servir apenas para reproduzir os conteúdos, mas para produzir 
novas formas de interação entre o conteúdo, os alunos e o ambiente.  

 
 

A incorporação dos recursos didáticos, como, filmes, músicas, internet, à 

prática pedagógica não é tarefa fácil, pois antes é necessário a observação de 

várias questões para que esses recursos se tornem auxiliares efetivos para o 

processo de ensino-aprendizagem, e não apenas um mero transmissor de 

informações. Os recursos didáticos devem ser introdutores de conteúdos e 

propulsores de discussões, mas, para isso, estes exigem um docente preparado e 

consciente de sua utilidade para que não se tornem pretextos para preencher o 

tempo ocioso das aulas. 

Também por isso, procuramos saber como foi abordado o ensino de leitura 

durante a formação do futuro professor de língua portuguesa, uma vez que, como 

propõe Lopes-Rossi (2007, p.56), é necessário que  
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o curso de Letras, no que se refere à Literatura, também veja o 
nosso aluno como um futuro professor que vai trabalhar com a leitura 
[...] dê oportunidades para os alunos aumentarem seu repertório de 
conhecimentos e suas habilidades de leitores. 
 
 

Realmente, é assustador o modo como o trabalho com leitura tem sido 

desconsiderado nos cursos de graduação. Quase 60% dos alunos afirmam não 

terem discutido ou recebido dos seus professores alguma orientação quanto às 

estratégias de ensino de leitura. Do grupo que respondeu afirmativamente a essa 

pergunta, podemos fazer alguns questionamentos. Segue algumas respostas 

selecionadas e nossas interrogações: 

 
“Nas aulas de licenciatura, alguns professores comentam esse tipo 

de coisa.” (GRADUANDO 3)  

(Nossos futuros professores entendem a importância de 
ensinar “esse tipo de coisa”?) 
 
“Alguns professores apresentaram, [...]. Mas sempre essa leitura 
era motivada para confecção de um exercício posterior a leitura. Ou 
seja, os alunos liam somente para responder o exercício. E essa 
finalidade que alguns textos têm nem sempre é boa porque você 
acaba lendo em função disso.” (GRADUANDO 6)  

(Exercícios e provas são tarefas motivadoras para o trabalho 
com textos?) 

 
“Sim, agora, em prática de ensino de língua inglesa, várias 
atividades com vídeo, de leitura, que ajudou bastante.” 
(GRADUANDO 8)  

(Será que as aulas de prática de língua inglesa discutem 
estratégias de leitura em língua materna?) 

 
“Poderia ser mais, mas eles mostraram alguma opção, alguns 
caminhos que pode levar o interesse da clientela.” (GRADUANDO 
12)  

(Como educadores, podemos ver nossos alunos como 
clientes?) 

 
“Sim. Trabalho com a vida dos escritores, leitura em conjunto[...]” 
(GRADUANDO 15)  

(O trabalho com leitura se resume em pesquisas biográficas?) 
 

Os problemas enfrentados pela ausência de uma prática de leitura, voltada 

para educação básica, durante a formação do professor de língua materna são 

inúmeros e a dimensão desses problemas deve ser considerada por parte dos 

formadores e dos graduandos, para, juntos, desenvolverem uma prática docente 
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reflexiva. Benevides (2006, p.17) afirma que “vislumbramos uma transformação 

somente naqueles ambientes onde esses/as participantes assumam suas vozes 

como responsáveis por qualquer mudança nas práticas educativas de nossa 

sociedade.” 

 

 (In)Satisfação com o curso 

 

 O professor precisa ter competência pedagógica. O seu papel como apenas 

informador/transmissor não tem mais espaço na sociedade atual. A cada dia, a cada 

momento o ser humano é surpreendido com novas informações. Cabe ao docente 

associar essas informações à prática do cotidiano do aluno. O professor encaminha 

seu aluno para a construção de um conhecimento por si mesmo, à elaboração de 

um discurso que permita a ele colocar-se diante do outro. 

 Para os educadores, acessar conteúdos, em um mundo em que a geração do 

conhecimento e circulação de informações são intensas, implica um contínuo 

contato com as teorias e a constante possibilidade de reflexão sobre a prática, para 

que possam contribuir e utilizar dinâmicas que favoreçam o aprendizado, além de 

saber identificar dificuldades e promover inserções que ajudem os alunos a superar 

desafios (SILVA, 2008). Daí a importância de uma formação consistente, marcada 

por (in)formação, em que se articulam teoria e prática, por meio de estratégias que 

levem à construção do conhecimento. 

 Neste ponto, nossos graduandos assim se posicionam sobre sua satisfação 

com o curso que estão terminando: 

 
“Eu achei um pouco fraco, principalmente, a parte de licenciatura. 
[...]. Licenciatura, pra mim, pareceu dispensável no curso. Então, 
achei o curso fraco. Achei que não prepara a gente pra dar aula. 
Não prepara a gente pra realidade da sala de aula. Nenhum curso 
prepara você pra realidade daquela profissão, mas eu acho que no 
caso de docência, isso é muito, mas muito crucial.” (GRADUANDO 2, 
grifos nossos) 
 
“Talvez algumas matérias tivessem que cair, outras subirem na grade 
mas... não sei. Pronta eu não estou, só com a cara e a coragem.” 
(GRADUANDO 3, grifos nossos) 
 
“Acho que deveria ter recebido mais preparo. São muitas 

disciplinas voltadas para a teoria, mas matérias ligadas ao 
ensino do português são poucas.” (GRADUANDO 13, grifos 
nossos) 
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“Não estou satisfeita. A faculdade nos prepara pouco para a 
realidade, poucos são os professores que realmente passam a 
verdade do que é ensino hoje e como enfrentar. Muitas vezes, 
nos é passado coisas muito diferente da realidade das escolas do 
país, principalmente, do ensino público. E a grade de disciplinas 
também poderia ser mais objetiva e abrangente.” (GRADUANDO 14, 
grifos nossos)  
 
“O curso poderia ter preparado mais na atuação profissional, pois as 
estratégias e filosofias, em grande parte, não são possíveis de 
serem feitas em sala de aula.” (GRADUANDO 15, grifos nossos) 

 

 Percebemos que nada mudou na última década, pois o discurso dos 

professores sobre sua formação é o mesmo dos graduandos que concluem seu 

curso no presente ano. 

 As queixas expostas pelos graduandos, reforçam a posição de Libâneo 

(2000) quando afirma que os problemas acabam se reproduzindo em cadeia em 

cada nível de formação. As universidades formam mal os futuros professores, os 

professores formam mal os alunos. Poucas universidades brasileiras têm uma 

política definida em relação à formação de professores para o ensino fundamental e 

médio. O autor ressalta ainda que há um desinteresse geral dos Institutos e 

Faculdades pelas licenciaturas. Com isso, os professores saem despreparados para 

o exercício da profissão, com nível de cultura geral e de informação extremamente 

baixos, o que resulta num segmento de profissionais sem as competências pessoais 

e profissionais para enfrentar as mudanças gerais que exige a sociedade 

contemporânea, fatores já levantados e discutidos no capítulo 4 deste trabalho. 

 Além da falta conhecimento teórico, os estágios supervisionados são outro 

problema: pela falta de planejamento e controle, eles se resumem a visitas de 

observação para contar quantas salas de aulas existem numa escola ou para que os 

estagiários ocupem seu tempo sentados no fundo de uma sala de aula, ouvindo 

queixas do tipo: “Esses alunos não querem nada. Com eles não tem jeito!” Outras 

vezes, o que não é muito infrequente, pela falta de objetivos e entendimento da 

importância desse momento para sua formação, os graduandos persuadem a 

secretaria ou o professor a carimbar a folha de observação e inventam dados a seu 

bel-prazer. O estágio, que deveria ser um momento de aprendizagem do futuro 

professor, evidencia-se como sendo um abismo entre a universidade e a educação 

básica. (DELORENZI, 2005) 
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 Um dos fatos relatado e observado durante nossa pesquisa de campo foi, 

realmente, a falta de diálogo entre os professores da educação básica e os 

professores universitários. Por isso, foi tão comum ouvir em muitas escolas: “O 

pessoal das universidades vem, faz um monte de perguntas, vai embora e nunca 

mais aparece.” Os resultados da pesquisa, se tiverem proveito para realidade da 

sala de aula, serão publicados em uma revista que o professor da educação básica 

jamais vai ler ou poderão apodrecer encadernados em “capa dura” nas prateleiras 

de uma biblioteca. 

Do ângulo do professores e alunos universitários, que investigam os 

problemas educacionais, o que se evidencia é o seguinte: ao invés de “servir a”, o 

investigador “serve-se de”. Uma simples troca de preposições que desencaminha 

todo o objetivo da pesquisa nas escolas e, consequentemente, não produz 

quaisquer mudanças ou inovações que beneficiem o ensino ou a aprendizagem dos 

alunos. Talvez, toda relutância das escolas quanto à implementação de pesquisas 

junto a seus alunos seja devido a este problema; o pesquisador educacional nada 

propõe em termos de ação concreta. 

  
Para os professores [da educação básica] a universidade tornou-se 
uma torre de cristal, rodeada de muralhas intransponíveis, de onde 
saem, vez ou outra, pesquisadores esotéricos que „vêm aqui botar 
defeito no meu ensino‟. Nesse sentido, o pesquisador, ao invés de 
ser visto como um indivíduo que pode auxiliar, é tomado como um 
verdadeiro empecilho ao trabalho do professor “lá de baixo”. Em 
contrapartida, na ótica do pesquisador educacional, surgem agudas 
críticas quanto à falta de receptividade das escolas em relação às 
investigações pedagógicas. E a reprodução continua sendo a 
mesma, tanto do tipo de levantamento feito, quanto do tipo de ensino 
proposto aos alunos. (SILVA, 2001, p. 31) 

 
 

 O fenômeno do enclaurusamento somente terá fim quando os professores da 

educação básica olharem mais criticamente para a pesquisa educacional e 

aplicarem seus resultados na prática concreta e quando os pesquisadores fizerem 

nascer pesquisas mais significativas, que realmente iluminem a prática pedagógica 

concreta. 

 Muito ainda nos falta de estudo e trabalho sobre o ensino de leitura, mas, sem 

fugir dos objetivos traçados para esta pesquisa, buscamos sugestões de estratégias 

e atividades que auxiliem a tarefa do professor frente ao estímulo da leitura, 

observando a satisfação dos alunos e seu reflexo na construção de um leitor crítico. 
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CAPÍTULO VI 

________________ 

 

6. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DA LEITURA 

 

Minha segurança se funda na convicção de 
que sei algo e de que ignoro algo a que se 
junta a certeza de que posso saber melhor o 
que já sei e conhecer o que ainda não sei. 

Paulo Freire 
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 Nossa pesquisa de campo corroborou que o tratamento dado à leitura tem-se 

pautado em conhecimentos empíricos, aplicados pelos professores de maneira 

inconsciente e até intuitiva. Tal fato se dá por esses professores não estarem 

amparados por embasamentos teóricos adequados a essa prática - seja 

consequência de sua má formação, seja devido à falta de acesso à informação - o 

que leva a um ensino restrito à aprendizagem em nível de decodificação de letras e 

palavras-chave, tornando o ato de ler uma sequência basicamente linear. 

Outra dificuldade que emergiu na fala dos entrevistados foi a escassez de 

tempo – ou de cuidado – dos professores para se dedicarem à leitura, 

principalmente, dos livros indicados para os alunos; além da falta de planejamento 

para que as aulas de leitura aconteçam de maneira eficaz, a fim de alcançar os 

objetivos pré-determinados pelo docente. 

Por isso, o nosso objetivo ao tratar da utilização de estratégias de leitura é 

mostrar ao professor que, através delas, é possível proporcionar uma leitura mais 

clara e significativa, além de promover a motivação para esse processo. Assim, o 

aluno procederá à leitura de forma consciente e será capaz de interrogar-se sobre 

sua própria compreensão, relacionar o conteúdo lido com seu acervo pessoal, 

questionar e modificar seu conhecimento. 

Esse procedimento também favorecerá o leitor a familiarizar-se com as macro 

e micro-estruturas textuais, bem como com termos lexicais e sintáticos diversos, 

apropriando-se de conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo. 

 Neste capítulo, discutiremos, portanto, o uso de estratégias de leitura que 

podem auxiliar no ensino da mesma. Longe de querermos oferecer técnicas 

infalíveis para desenvolver o gosto pela leitura, ou esgotar o assunto, o que 

tentamos trazer à tona pode parecer óbvio para quem estuda e/ou conhece as 

artimanhas do trabalho com leitura na escola24. No entanto, pelas deficiências que 

apontamos no capítulo anterior, aqui traremos pressupostos metodológicos a fim de 

facilitar a tarefa dos professores de ajudar os alunos em seu desenvolvimento leitor. 

Assim, para as estratégias de leitura, fomos buscar, basicamente, o aporte teórico 

                                                             
24 Autoras como Fulgêncio e Liberato (2000) ainda sugerem algumas estratégias de compreensão do texto 
como identificação de tópicos pelo leitor, assim como, das anáforas e das catáforas dentro de um texto. Nosso 
trabalho, para não fugir dos objetivos traçados, não se volta para a discussão dos aspectos discursivos do texto 
que, da mesma forma, facilitam a leitura, mas não podemos deixar de considerar a importância do domínio 
dessas características relacionadas à organização e estruturação do texto que o professor também deve 
demonstrar e ensinar. 
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nas autoras Kleiman (2004) e Solé (1998), e ao tratar de competências e habilidade 

baseamo-nos em Perrenoud (1999). 

Cientes de que a leitura pode realizar-se de diferentes formas, em nossa 

pesquisa optamos por uma fundamentação teórica que privilegia o ato de ler como 

construção dos sentidos, de modo que a leitura se realize por meio de estratégias 

cognitivas que “regem os comportamentos automáticos, inconscientes do leitor [...]” 

(Kleiman, 2004, p. 50). 

 

 

6.1. PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE LEITURA 

 

 

Desde o princípio desta pesquisa, alertamos para a necessidade de despertar 

e desenvolver com os alunos suas competências e habilidades leitoras, portanto, 

cabe aqui uma breve explanação do que estimulamos e entendemos por 

competências e habilidades à luz do pensamento do educador francês Philippe 

Perrenoud.  

Desde o final da década de 90 do último século, educadores brasileiros, com 

o intuito de promover uma reforma no ensino nacional, que fizesse convergir a 

aprendizagem para a aquisição e o desenvolvimento de competências e habilidades 

associada aos conteúdos específicos das diversas áreas do conhecimento, discutem 

os conceitos de competência e habilidade, influenciados pelas contribuições teóricas 

de Perrenoud (1999). Reconhecendo a multiplicidade de significados que o termo 

competência tem, esse autor define-o como uma capacidade de agir eficazmente em 

um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a 

eles. (op. cit.1999, p.7). 

Isto significa dizer que as competências são modalidades estruturais da 

inteligência, não são inatas, mas aprendidas, construídas, mobilizando, utilizando ou 

integrando conhecimentos diversos necessários a cada tipo de situação. Como são 

várias as situações em que um sujeito se envolve, várias são as competências que 

ele deve construir, e, intrinsecamente, vários os conhecimentos que serão acionados 

para manifestação dessas competências (BEZERRA e TABOSA, 2006, p. 3). 
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Relacionando esse conceito com o fazer escolar, vemos que uma abordagem 

de ensino por competências, obviamente, não elimina os conteúdos, nem as 

disciplinas, mas acentua sua implementação. Perrenoud (op. cit.) afirma que, se 

observarmos o funcionamento das estruturas intrínsecas do processo educacional 

como um todo, perceberemos que a organização escolar estrutura-se – ou deveria 

estruturar-se - em torno da ideia da formação do sujeito para resolver situações-

problemas do dia-a-dia, que envolvessem diferentes graus de complexidade. Por 

isso, competências e habilidades ganharam destaque nos debates atuais, pois 

fazem referências simultâneas ao cotidiano social e educacional. 

 
Aceitar uma abordagem por competência é, portanto, uma questão 
ao mesmo tempo de continuidade – pois a escola jamais pretendeu 
querer outra coisa – e de mudança, de ruptura até – pois as rotinas 
pedagógicas e didáticas, as compartimentações disciplinares, a 
segmentação do currículo, o peso da avaliação e da seleção, as 
imposições da organização escolar, a necessidade de tornar 
rotineiros o ofício de professor e o ofício de aluno têm levado a 
pedagogias e didáticas que, às vezes, não contribuem muito para 
construir competências, mas apenas para obter aprovação em 
exames. (PERRENOUD, 1999, p. 15) 

 
 

Vislumbrando as várias acepções de competências, parece-nos mais lógico, 

portanto, o conceito de competência relacionado à capacidade de bem realizar uma 

tarefa, ou seja, de resolver uma situação complexa. Para isso, o sujeito deverá ter 

disponíveis os recursos necessários para serem mobilizados com vistas a resolver a 

situação na hora em que ela se apresente. Educar para a competência leitora seria, 

então, ajudar o aluno a adquirir e desenvolver as condições e/ou recursos que 

deverão ser mobilizados para interpretar um texto, por exemplo.  

Na escola, os conteúdos devem ser associados a situações ao vivo, já que 

para o aluno aprender a agir de forma conveniente em uma determinada situação, 

ele necessitará de conhecimentos científicos aprendidos e de perícia para fazer 

relacionamentos, interpretações, inferências e outras operações mentais em busca 

da solução.  

Essa perícia, a que nos referimos, pode ser entendida com as habilidades do 

aluno para o seu agir. Assim como o conceito de competência, o de habilidades 

também remete a vários significados. Aqui as consideramos como as especificações 

das competências em contextos determinados, ou seja, habilidades são ações e 
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operações decorrentes das competências adquiridas e se referem ao plano imediato 

do saber fazer (BEZERRA E TABOSA, 2006, p. 3). 

O conceito de habilidade também varia de leitor para leitor. As habilidades 

são inseparáveis da ação, mas exigem domínio de conhecimentos. As competências 

pressupõem operações mentais, capacidades para usar as habilidades, emprego de 

atitudes adequadas à realização de tarefas e conhecimentos. Desta forma, as 

habilidades estão relacionadas ao saber fazer (PERRENOUD, 1999). Assim, 

identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar 

situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de 

habilidades. 

A habilidade de leitura é uma das mais importantes e fundamentais que 

podem ser desenvolvidas pelo ser humano. É a partir da leitura de mundo que o 

aluno pode compreender a realidade em que ele está inserido e chegar a 

importantes conclusões sobre o seu mundo e os aspectos que o compõem. As 

habilidades de leitura vão muito além de uma simples decodificação, na verdade, 

vão além do que foi lido.   

Portanto, neste trabalho, a leitura é considerada como uma competência e a 

análise de textos, o estabelecimento de relações entre textos, a identificação de 

informações, a interpretação e outras ações do saber fazer, como habilidades que 

especificam essa competência.  

Em decorrência de tudo que foi dito, mais uma vez lembramos que será 

necessário, também, uma mudança no conceito do que é ensinar. O professor é um 

elemento chave na organização das situações de aprendizagem, pois lhe compete 

dar condições para que o aluno "aprenda a aprender", desenvolvendo situações de 

aprendizagens diferenciadas, estimulando a articulação entre saberes e 

competências. Em lugar de continuar a decorar conteúdos, o aluno passará a 

exercitar habilidades, e através delas, a aquisição de grandes competências, ou 

seja, desenvolvendo habilidades através dos conteúdos.  

O papel do educador é preparar as melhores condições para o 

desenvolvimento de competências, isto é, aquele que, em sua atividade, não apenas 

transmite informações isoladas, mas apresenta conhecimentos contextualizados, 

usa estratégias para o desenvolvimento de habilidades específicas, utiliza linguagem 

adequada e contextualizada, respeita valores culturais e ajuda a administrar o 
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emocional do aprendiz. E o ato de ensinar passa a ser visto como o processo que 

proporciona a aquisição de recursos que possam ser mobilizados no momento em 

que situações-problema se apresentem.  

Como temos tentado mostrar até aqui, um dos múltiplos desafios a ser 

enfrentado pela escola é o de fazer com que os alunos aprendam a ler 

corretamente. Isto é lógico, pois a aquisição da leitura é imprescindível para agir 

com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca uma desvantagem profunda 

nas pessoas que não conseguiram realizar essa aprendizagem. 

Solé (1998, p. 65) nos orienta que 

 
Aprender a ler não é muito diferente de aprender outros 
procedimentos ou conceitos. Exige que a criança possa dar sentido 
àquilo que se pede que ela faça, que disponha de instrumentos 
cognitivos para fazê-lo e que tenha ao seu alcance a ajuda 
insubstituível do seu professor, que pode transformar em um desafio 
apaixonante o que para muitos é um caminho duro e cheio de 
obstáculos.  

  
 

 

6.1.1. Vamos à luta: pensando estrategicamente 

 

 

Estratégias são procedimentos que regulam uma atividade, à medida que sua 

aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações, 

para se alcançar a meta proposta na leitura. Quando se fala em estratégias de 

leitura, fala-se em operações regulares que o leitor utiliza para abordar (ler) um 

texto. (SOLÉ, 1998) 

De acordo com Kleiman (2004), as estratégias são as operações que o leitor 

realiza antes ou durante a atividade de leitura a fim de compreender o texto. O uso 

das estratégias autoriza o leitor a verificar como está a sua compreensão e faz da 

leitura um processo de construção de sentidos e significados, ou seja, não uma 

atividade mecânica. 

Desse modo, o leitor consegue estabelecer objetivos para cada tipo de leitura 

que realiza; avalia o seu comportamento durante o ato de ler; identifica 

ambiguidades e incoerências no texto; resolve problemas de compreensão; torna-se 
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eficiente na adoção de diferentes estilos de leitura com materiais diversificados, 

assim como atinge objetivos diversos e questiona o que lê. 

Assim explica Solé (1998, p. 70): 

 
Se considerarmos que as estratégias de leitura são procedimentos 
de ordem elevada que envolvem o cognitivo e o metacognitivo, no 
ensino elas não podem ser tratadas como técnicas precisas, receitas 
infalíveis ou habilidades específicas. O que caracteriza a mentalidade 
estratégica é sua capacidade de representar e analisar os problemas 
e a flexibilidade para encontrar soluções. Por isso, ao ensinar 
estratégias de compreensão leitora, entre os alunos deve predominar 
a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam 
ser transferidos sem maiores dificuldades para situações de leitura 
múltiplas e variadas. Por esse motivo, ao abordar estes conteúdos e 
ao garantir sua aprendizagem significativa, contribuímos com o 
desenvolvimento global de meninos e meninas, além de fomentar 
suas competências como leitores. 

 
 

As estratégias classificam-se, portanto, em dois grupos: cognitivas e 

metacognitivas. São consideradas estratégias cognitivas as atividades que se 

referem ao comportamento automático e inconsciente do leitor. Esse processamento 

envolve os conhecimentos relativos aos comportamentos sintáticos, semânticos e 

lexicais que se integram com a informação visual. (BAIARDE, 2008, p. 23) 

Segundo Silveira (2005), o conjunto de estratégias cognitivas permite ao leitor 

a construção da coerência do texto que estabelecem as ligações necessárias para a 

construção de um contexto. É, por assim dizer, um processo inferencial de natureza 

inconsciente. Esse processo inferencial automático se realiza por diferentes 

princípios e regras que modulam e guiam o comportamento inconsciente do leitor 

durante a prática de leitura. Dentre estes, podemos citar, sem, no entanto, nos deter 

na descrição de cada um, o princípio da parcimônia ou economia; o princípio da 

canonicidade; o da distância mínima e o da coerência. 

É possível afirmar que o uso de estratégias cognitivas faz o leitor reconhecer 

e compreender um texto, além de lhe trazer dada eficiência na prática de leitura. 

Quando essa prática, no entanto, sofre algum problema que atrapalha a 

compreensão ou quando o texto passa a não corresponder às expectativas do leitor, 

o indivíduo é obrigado a interromper sua atividade e, por meio de um controle 

consciente, reelaborar seu processamento para que haja compreensão. Ele deixa de 

usar as estratégias cognitivas e passa a fazer uso das metacognitivas.  



139 
 

 
 

As estratégias metacognitivas, por sua vez, são as operações conscientes 

que o leitor utiliza, quando se depara com falhas no processamento automático e 

inconsciente. É comum um leitor mais experiente fazer uso dessas estratégias, 

enquanto realiza uma leitura, pois, só assim, ele consegue auto-regular sua prática. 

A leitura, quando desenvolvida num processamento metacognitivo, emprega 

mecanismos de auto-regulação que envolvem habilidades diversas, algumas já 

mencionadas e comentadas neste trabalho, tais como: 

 compreensão dos propósitos implícitos da leitura. É comum o leitor 

autoquestionar-se: o que se tem para ler? Por quê? Para quê?; 

 ativação dos conhecimentos prévios relevantes ao conteúdo do que será 

lido: o que se sabe sobre isso? Que outras coisas já se sabe a respeito desse 

assunto a ser lido?; 

 identificação do que há de essencial e fundamental no texto a ser lido: qual 

é a informação essencial que permite que se alcance o objetivo dessa leitura?; 

 avaliação da consciência interna do conteúdo expresso no texto com as 

ideias até o momento levantadas: o que há de informação nova até agora?; 

 retomada contínua do objetivo proposto no texto e pelo seu leitor: porque 

estou lendo este texto? 

 elaboração de inferências, hipóteses, interpretações, conclusões para o 

texto: como será o final? O que se pode concluir até o momento? 

 Quando o leitor se depara com problemas na leitura, todas essas ações o 

auxiliam a escolher diferentes caminhos, tais como: reler o texto ou parágrafo para 

melhor compreendê-los; checar os resultados; buscar o significado de uma palavra; 

planejar o próximo procedimento a ser realizado; elaborar resumos ou sínteses; 

procurar exemplos. 

 
As estratégias metacognitivas permitem ao leitor planejar, monitorar 
e regular o seu próprio pensamento enquanto lê. Isto ocorre porque a 
metacognição é um aspecto que envolve o conhecimento e controle 
que o leitor tem sobre sua própria cognição. (KATO, 1999, p. 135) 

 
 

 Quando o leitor/aluno não é capaz de controlar tais operações, seguramente 

ele se perderá e a leitura poderá tornar-se apenas um “passar os olhos” sobre as 

letras, ou um mero ato de decodificação de fonemas ou palavras. Será uma 

atividade frustrante, quando não marcada de aflição, caso o professor lhe pergunte o 
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que ele não poderá responder. Esta situação pode ser comparada com aquela, 

familiar a qualquer adulto aprendiz de língua estrangeira, que incitado pelo professor 

a realizar a leitura oral de um texto, fica tão preocupado em fazer a verbalização 

correta, respeitando a pronúncia e a entonação, que o significado do que está sendo 

lido se perde no meio da atividade. A significância do texto, nessa situação, 

possivelmente será nenhuma (SOLÉ, 1998). 

 A respeito disso, Solé (1998, p. 72) afirma que: 

 
Formar leitores autônomos também significa formar leitores capazes 
de aprender a partir dos textos. Para isso, quem lê deve ser capaz de 
interrogar-se sobre sua própria compreensão, estabelecer relações 
entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, questionar 
seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que 
permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos 
diferentes. 

 
 

A habilidade de refletir sobre os próprios processos de cognição durante a 

atividade de leitura, porém, só é possível ser observada em leitores capazes de 

ajustar seus comportamentos de leitura às suas estratégias e, assim, obter detalhes 

do texto. 

Como já afirmamos, só o leitor crítico e competente saberá selecionar, dentre 

as várias atividades possíveis em uma prática leitora, aquela mais adequada para o 

material que ele está lendo e para o objetivo que ele pretende alcançar em sua 

leitura. 

E, ao professor, cabe ativar os conhecimentos prévios dos alunos, que 

precisam sentir-se capazes de selecionar as informações principais e as 

secundárias presentes nos textos; perceber os mecanismos de coesão e coerência 

e se estes foram bem utilizados, fator que contribui efetivamente para a construção 

dos sentidos do texto. 

Nessa perspectiva, o trabalho com estratégias de leitura deve proporcionar 

meios de amadurecimento e autonomia para o leitor em formação – o que deve ser 

prioridade da prática pedagógica. Isso será possível, fazendo-se um trabalho certo, 

voltado à capacidade de transformação nele inserida, embora consciente das 

dificuldades inerentes ao processo. 
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Estratégias de pré-leitura 

 

O que deve ficar bem claro, em primeiro lugar, é que a compreensão que 

cada leitor realiza depende do texto que tem à sua frente, mas também depende 

muito de outras questões, próprias de cada um, entre as quais ressaltamos, pelo 

menos, as seguintes - já mencionadas em capítulos anteriores -: o conhecimento 

prévio para abordar a leitura, os seus objetivos e a motivação com respeito a essa 

leitura. 

É preciso convir que, quando a leitura é considerada um objeto de 

conhecimento, seu tratamento na escola não é tão amplo como seria de se esperar, 

pois em muitas ocasiões a orientação mais explícita limita-se ao domínio das 

habilidades de decodificação. 

A esse respeito, como já afirmamos, vale salientar a importância da 

elaboração de um planejamento que contemple especificamente as aulas de prática 

de leitura, para que sua condução seja sistematizada e fundamentada em teorias 

que discorram sobre o assunto, e assim, contribua para a obtenção de resultados 

eficazes. Retomaremos aqui algumas falas dos professores entrevistados que 

corroboram a ideia de que falta espaço e planejamento, portanto, definição de 

objetivos para o trabalho com leitura na escola:  

 
[...] tem semana que a gente não trabalha com leitura. Quando tem 
um trabalho específico, como a olimpíada agora, a gente trabalha 
mais. (PROFESSOR 2) 
 
[...] nesta instituição tenho apenas três [anos de trabalho], e ainda 
não consegui produzir um trabalho literário. (PROFESSOR 6) 

 
A leitura que fazemos é só diluída nas aulas de gramática. 

(PROFESSOR 13) 
 

O discurso dos professores e a nossa experiência como educadores nos 

mostra que o tratamento dado à leitura, como objeto de conhecimento, não é o 

esperado para uma atividade de tamanha relevância e complexidade. Lembramos 

que, para ter acesso a conteúdos das diversas disciplinas é imprescindível que o 

aluno saiba ler e se, além disso, conhecer e dominar estratégias de leitura terá 

controle de sua própria compreensão. 

Sabemos que as estratégias pressupõem a existência de um objetivo e 

decorrem de uma prática viva do ato de ler, de um lado, vivenciando as diferentes 
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formas de ler nas práticas sociais; do outro, respondendo aos diferentes propósitos 

de quem lê. 

À medida que se avança na escolaridade, aumenta a exigência de uma leitura 

independente por parte dos alunos, que, muitas vezes, só é controlada pelos 

professores mediante provas, questionários, fichas, roteiros. A leitura parece seguir 

dois caminhos dentro da escola: um deles pretende que crianças e jovens melhorem 

sua habilidade e, progressivamente, se familiarizem com a literatura e adquiram o 

hábito da leitura; no outro, os alunos devem utilizá-la para ter acesso a novos 

conteúdos de aprendizagem nas diversas áreas que formam o currículo escolar 

(SOLÉ, 1998, p. 36 e 37). Podemos afirmar, neste contexto, que o que se pretende é 

que se goste de ler e que se aprenda lendo e que estes objetivos estarão presentes 

até o Ensino Médio. 

No entanto, Solé (1998, p. 37) alerta que: 

 
nem sempre estes objetivos se alcançam, e a solução para este 
estado de coisas não pode provir de enfoques reducionistas, que 
busquem em um método a panacéia para as dificuldades com que 
nos deparamos hoje em dia. Todos os professores, de todos os 
níveis, têm experimentado – ou deveriam experimentar – estratégias, 
métodos, materiais... tanto para promover a leitura, quanto para 
compensar os déficits que alguns alunos manifestam ante ela. E 
sabem que não existe apenas uma resposta, que o que funcionou 
em determinada ocasião, pode não funcionar em outra, e que, em 
alguns casos, nada parece adequado. O que pode ser feito para que 
meninos e meninas aprendam a ler e utilizem a leitura para 
aprender? 

 
 

Pelo exposto, é que alertamos em nossa análise, para as ressalvas de tentar 

aplicar em todas as turmas o mesmo modelo de trabalho com livros. Nem sempre o 

que teve êxito com um grupo poderá ter com o outro. Cabe ao professor avaliar o 

perfil de cada turma e distinguir o trabalho que a ela melhor se aplica. 

Um fator parcialmente responsável pela qualidade das relações leitor-texto, 

que é determinante para compreensão, é o dos objetivos ou intenções da leitura. 

Compreender não é uma questão de tudo ou nada, mas é relativa aos 

conhecimentos de que o leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos 

estipulados pelo leitor (ou, pelo professor, mas aceitos por ele). Esses objetivos não 

determinam apenas as estratégias que se ativam para se obter uma interpretação do 

texto; também estabelecem o limiar de tolerância do leitor com respeito aos seus 



143 
 

 
 

próprios sentimentos de não-compreensão (BAKER e BROWN, 1984 apud SOLÉ, 

1998, p.41). 

Queremos dizer que uma atividade de leitura está dirigida pelos objetivos que 

pretendemos com ela; não é a mesma coisa ler para ver se interessa continuar 

lendo e ler quando procuramos uma informação muito determinada, ou quando 

precisamos formar uma ideia global do conteúdo para transmiti-la a outra pessoa. A 

questão dos objetivos que o leitor se propõe alcançar com a leitura é crucial, porque 

determina tanto as estratégias responsáveis pela compreensão, quanto o controle 

que, de forma inconsciente, vai exercendo sobre ela, à medida que lê. O fato de 

saber porque fazemos alguma coisa – no caso, porque ler determinado livro – saber 

o que se pretende que façamos é uma condição para atuarmos com maior 

segurança e com garantias de êxito. 

Se é importante que os alunos saibam para que estão lendo, é fundamental 

que o professor esteja seguro de dois pontos básicos: I) que o texto selecionado de 

fato ofereça condições para se alcançar os objetivos propostos (tanto porque a 

linguagem está adequada às capacidades cognitivas dos leitores, como pelo fato de 

que o texto realmente contempla os objetivos propostos); II) que tanto o objetivo 

como o texto ofereçam motivação para a realização da tarefa. Por motivação não 

estamos entendendo necessariamente um caráter lúdico da atividade (o que pode 

ocorrer), mas a garantia de que os alunos possuem os conhecimentos prévios que 

viabilizem a atividade, e que a definição do problema a ser resolvido por meio da 

leitura lhes seja significativa, isto é, represente de fato um problema para o aluno e 

não apenas para o professor. Só assim será possível construir um significado sobre 

o que é lido, vale dizer, elaborar uma compreensão. 

Como observa Isabel Solé (1998, p.46), 

 
o processo descrito requer uma atividade mental construtiva muito 
intensa, mas é um processo que vale a pena. Além da experiência 
emocional gratificante associada a aprender, e que é ao mesmo 
tempo causa e efeito da motivação intrínseca, quando aprendemos 
significativamente ocorre a memorização compreensiva pelo 
processo de integração da nova informação à rede de esquemas de 
conhecimento antes mencionada. Essa memorização – diferente da 
memória mecânica – faz com que a possibilidade de utilizar o 
conhecimento integrado – sua funcionalidade – para a resolução de 
problemas práticos (entre eles cabe ressaltar o fato de continuar 
aprendendo) seja muito elevada. 
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A autora ainda faz outra observação de grande relevância para nós, docentes; 

a leitura é um componente cultural da maior relevância em sociedades letradas 

como a nossa, que fazem do domínio do seu uso um elemento de distinção social. 

Capacitar nossos alunos para que sejam leitores competentes é sem dúvida 

municiá-los com uma arma muito poderosa. 

Portanto, orientar a leitura dos alunos de modo sistemático pode representar 

uma valiosa contribuição para melhorar o seu desempenho. Essa orientação pode e 

deve ser feita por professores de todas as disciplinas e não se limitar apenas a uma 

tarefa dos professores de língua portuguesa.  

O primeiro passo é definir, claramente, um objetivo para a leitura que será 

realizada, em casa ou em classe; é importante que se saiba que atividade será feita 

depois do término dela (uma conversa sobre o assunto, um debate, a resolução de 

um questionário, etc.). Demonstrar a estrutura do texto por meio do título e dos 

subtítulos (que envolvem subordinação de idéias ou a passagem de um aspecto 

para outro, por exemplo), e outros marcadores utilizados pelo autor, que além de 

facilitar a leitura podem contribuir em situações em que o aluno seja ele próprio o 

produtor do texto, empregando os mesmos recursos adequadamente.  

 

 Estratégias durante a leitura 

 

Embora tenhamos, como leitores, um papel ativo desde antes mesmo da 

leitura de um texto, é durante a atividade que nossa participação é maior. Como já 

dissemos, na medida em que avançamos na leitura, usamos estratégias de 

compreensão leitora como a verificação de nossas hipóteses e, caso elas não sejam 

confirmadas, nós as trocamos por outras e, assim, sucessivamente. 

Além disso, vamos nos interrogando, recapitulando e resumindo mentalmente 

aquilo que lemos, de forma a incorporar novas informações às que já tínhamos, 

ainda que, geralmente, não possamos nos dar conta do processo, que é 

metacognitivo, ou seja, de avaliação da própria compreensão. 

Como já afirmamos, apoiando-nos nas estratégias metacognitivas, quando 

nos deparamos com uma lacuna de compreensão, isto é, com algo estranho, que 

não conseguimos compreender, em geral, retrocedemos na leitura, lemos e relemos 

o trecho, continuamos a ler para tentar entender pelo contexto ou, em último caso, 
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buscamos uma ajuda especializada, em um dicionário, em uma enciclopédia ou 

perguntamos a outro leitor, enfim, tomamos decisões a fim de resolver o problema.  

Todo esse processo, mesmo sendo interno, pode ser ensinado. O professor 

pode demonstrá-lo, lendo um texto, expondo suas previsões, suas perguntas, suas 

dúvidas, o que leva em consideração tendo em vista os objetivos propostos para a 

leitura, como resolve as “falhas” de compreensão, finalmente, como estabelece a 

compreensão do texto. 

Evidentemente, o modelo é necessário, mas não é suficiente para que o 

estudante aprenda a fazer, ele precisa ter oportunidade de, em situações de 

aprendizagem significativa, com uma complexidade cada vez maior, pôr em prática o 

que aprendeu. Para isso, Solé (1998) sugere: ao ler um texto, resumir ou recapitular 

o que foi lido, esclarecer dúvidas e fazer previsões sobre o que ainda não leu. Tal 

ordem pode mudar, em função das situações de leitura, do texto lido, da classe, dos 

conhecimentos prévios e dos objetivos traçados. A autora ainda propõe a leitura 

compartilhada, em que a construção da compreensão é realizada conjuntamente 

entre professor e aluno. 

 

 Estratégias de pós-leitura 

 

A ordem das estratégias de ensino de leitura não é fixa e imutável, ao 

contrário, ela pode e deve variar em função da diversidade das situações ocorridas 

em sala de aula. Assim, apresentaremos aqui algumas estratégias para após a 

leitura, mas que também podem acontecer concomitantemente com a atividade 

leitora. 

Ora quando trabalhamos com um livro paradidático, ora quando temos em 

mãos uma crônica, uma fábula ou um artigo de jornal ou revista, podemos, após a 

compreensão do conteúdo, discutir com a turma como foi que o autor o organizou 

(que tipo de título escolheu – direto ou fazendo uso de uma metáfora? – como 

articulou as ideias centrais – um parágrafo para cada uma? –, etc.). Igualmente 

valioso será refletir qual ou quais trechos foram os mais difíceis, tentando identificar 

a razão da dificuldade (frase mal escrita ou ambígua, presença de muitos conceitos, 

etc).  
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 A fim de depreender o tema, Solé (op. cit.) sugere a pergunta: “De que trata o 

texto?” e, para identificar a ideia principal, “Qual é a ideia mais importante que o 

autor pretende explicar sobre o tema?” 

As respostas a essas perguntas poderão variar em função dos objetivos 

propostos para a leitura, do grau de conhecimento que o leitor tem do assunto, de 

suas vivências, crenças e valores. O professor tem de estar atento para não 

desconsiderar essas múltiplas possibilidades. É possível pedir uma primeira leitura 

sem propor objetivos e, depois, recorrer a essas perguntas. Posteriormente, 

podemos também, dividir a classe em grupos e propor a mesma leitura com 

objetivos diferentes para cada grupo, mostrando, na prática, como isso altera as 

respostas iniciais. 

As atividades de pós-leitura também são extremamente importantes para que 

a conclusão do trabalho culmine com a satisfação do aluno. Além de trabalhos como 

o que propomos aqui, que certificam a compreensão do texto, é imprescindível que o 

professor esteja atento às atividades preferidas pelos alunos, para a discussão e 

retomada do tema central de um livro, por exemplo. Peças teatrais, montagem de 

quadrinhos, júri simulado são atividades de pós-leitura, que identificamos tanto no 

trabalho em sala de aula quanto nas entrevistas com os alunos, que atraem e 

motivam os alunos adolescentes.  

Certamente, apenas na escola, os alunos poderão experimentar situações 

coletivas de reflexão dessa natureza, percebendo as dificuldades pessoais e as de 

seus colegas, o que poderá ajudá-los em inúmeras situações pela vida afora. Assim, 

eles realmente aprendem a aprender. O fato de orientarmos a leitura não significa, 

entretanto, que impeçamos os alunos de realizarem uma apropriação própria dos 

textos. Isto, a rigor, é impossível. 

É preciso que o professor busque maneiras para que a atividade de leitura 

não se torne, apenas, um momento de verificar se ao aluno compreendeu ou não o 

texto escrito, mas que seja utilizado também para reflexão e conscientização, sem 

deixar de lado a sociabilização, tão importante para essa faixa etária. Quando, 

através da leitura, os alunos têm a oportunidade de expor suas ideias, interagir com 

os colegas e expandir seus conhecimentos, esse momento se torna memorável para 

turma. Assim, decidimos expor aqui algumas atividades para mostrar que o trabalho 

pós–leitura pode, ao contrário do que relatam os alunos da educação básica, ir muito 
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além da aplicação de provas e questionários apenas. A avaliação da leitura não 

precisa ser uma cobrança, mas uma atividade que complete e/ou enriqueça a leitura. 

Ao contrário do que se resume da fala do aluno 8: 

 
Eles colocam na prova ou tiram algum exercício de gramática ou 
enredo mesmo, mas nunca perguntam especificamente de um 
personagem. Acho que é bom, pelo menos a gente memoriza. (Aluno 

8) 
  

Segue, portanto, algumas sugestões para “avaliação” da leitura do livro, uma 

vez que, compartilhamos da ideia de que a leitura não seja feita como preparação 

para prova ou para preencher uma ficha apresentada pelo professor: se o principal 

objetivo é que o aluno adquira gosto pela leitura, como atingi-lo, acenando com 

momentos de descontentamento? As atividades pós-leitura devem ser 

oportunidades de resgate e enriquecimento da leitura feita.  

Algumas sugestões: 

-Discussões em grupos constituídos de alunos que leram o mesmo livro: 

opiniões a respeito do livro, de suas personagens, partes consideradas mais 

interessantes, etc. (Atividade para trabalho com mais de um livro); 

- Exposição de alunos sobre os livros que leram, aconselhando ou 

(desaconselhando) a leitura aos colegas. (Atividade para trabalho com mais de um 

livro); 

- Júri simulado, em que um livro é julgado: alunos que gostaram do livro 

fazem sua defesa, alunos que não gostaram fazem acusação; 

- Júri simulado, em que o tema do livro é discutido. (Atividade interessante, 

principalmente, quando o tema é polêmico); 

- Atividade de criação, a partir da leitura como:  

* Resumir o livro até determinado ponto e imaginar um desenlace 

diferente (exercício oral ou escrito, individual ou em grupos).  

* Criar um cartaz de publicidade, anunciando o livro e estimulando 

sua leitura (trabalho que pode ser desenvolvido no laboratório de 

informática, por exemplo).  
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* Escrever uma carta25 ao autor da obra, fazendo perguntas ou 

reclamando contra o destino dado a uma personagem (ou, em vez de 

carta, escrever um diálogo imaginário com o autor da obra).  

* Escrever uma carta a um personagem da obra, ou um diálogo 

imaginário com uma personagem da obra.  

* Escrever uma carta imaginária de um personagem da obra do 

autor, falando do destino que lhe foi dado. 

* Determinar (oralmente ou por escrito) se gostaria de viver no 

ambiente em que se passa a história e por quê.  

* Dramatizar partes da obra.   

* Nas aulas de informática, transformar a história em gibi,... 

Enfim, dezenas de atividades são possíveis, basta que o professor esteja 

disposto a ouvir seus alunos e entender que a leitura também deve ter espaço 

significante na ementa da disciplina. 

A leitura e a escrita aparecem como objetivos prioritários da Educação 

Fundamental. Espera-se que, no final dessa etapa, os alunos estejam aptos a ler 

textos adequados para sua idade de forma autônoma e a utilizar os recursos ao seu 

alcance para referir as dificuldades dessa área; também se espera que tenham 

preferências na leitura e que possam exprimir suas opiniões sobre o que leram. 

A frequência e, muitas vezes, a exclusividade com que a sequência leitura – 

pergunta - exercícios aparece, indica que, para professores, autores e editores de 

livros, esta é a melhor e talvez a única forma de proceder no ensino da 

compreensão. Sem menosprezar a utilidade dessas atividades na aprendizagem da 

leitura e de outros aspectos da linguagem, sabemos que é possível ensinar aos 

alunos outras estratégias que propiciem a compreensão leitora e a utilização do que 

foi lido para múltiplas finalidades. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Ou e-mail 
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6.2. SELECIONANDO O MATERIAL DE LEITURA 

 

 

 Por fim, como último tópico a ser tratado aqui envolvendo o trabalho de 

leitura, gostaríamos de abordar o que não pode deixar de ser levado em conta ao 

selecionar textos para o ensino de leitura. Como muitos alunos, entrevistados para 

esta pesquisa, relataram o desgosto pelo material adotado pela escola, recordamos, 

então, alguns fatores que devem ser considerados na escolha do material, que não 

deve ser feita de forma aleatória e/ou descompromissada.  

As atividades de leitura em sala de aula podem atender a dois objetivos 

básicos: informação e recreação. No primeiro caso, o texto fornece dados 

específicos para um campo de estudo do currículo ou, por exemplo, reconhecimento 

de um gênero textual, assim como, informações genéricas sobre fatos da atualidade. 

O professor poderá indicar, então, livros, jornais, revistas ou periódicos sobre o 

assunto em pauta, em determinado momento. 

 A leitura recreativa não visa à aquisição imediata de conhecimentos, mas ela 

é necessariamente pedagógica, uma vez que passa sempre ao leitor uma 

mensagem, mesmo que seja: Não há mensagem, o importante é nos divertirmos. 

Aguiar (1986, p. 87) afirma que “um livro para a juventude, antes de tudo, é um livro 

que os jovens lêem com prazer.” O livro será tanto mais agradável quanto mais o 

aluno embrenhar-se no conteúdo humano contido no texto. 

 A qualidade do material é fator decisivo para a eficácia do trabalho com a 

literatura infanto-juvenil na escola. Impõe-se, então, o problema da adequação dos 

textos ao público. A qualidade das obras deve ser pensada, portanto, a partir dos 

diversos níveis de adaptação que, baseados nas pesquisas de Aguiar (1986), 

descreveremos a seguir: 

 

O assunto 

 

O livro destinado a adolescentes e jovens pode apresentar os mais variados 

temas e assuntos, desde que adaptados à compreensão do leitor e significativos ao 

seu universo. É importante, sobretudo, que o texto, ao mesmo tempo em que 

funcione como um instrumento de integração do sujeito ao meio, conduza-o a refletir 
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sobre a realidade, posicionado-se criticamente diante da mesma. O assunto do texto 

deve servir como estopim para debates e reflexões individuais e em grupos, 

conduzidas pelo professor, através de atividades pós-leitura. 

 

 A estrutura da história 

 

 Aguiar (1986) aconselha que as histórias para os iniciantes no hábito da 

leitura tenham um final feliz, ou seja, mesmo que no decorrer da história o herói 

passe por dificuldades e desalentos, ele deve ter sucesso em sua empresa e atingir 

o alvo pretendido, deixando claro uma mensagem de esperança para o leitor.  

Essa é exatamente a mensagem da literatura infanto-juvenil: a luta contra as 

dificuldades graves na vida é inevitável, é parte intrínseca da existência humana – 

mas que se a pessoa não se intimida, ao contrário, se defronta de modo firme com 

as opressões inesperadas e, muitas vezes, injustas, ela dominará todos os 

obstáculos e, ao fim, emergirá vitoriosa. 

 

 O estilo 

 

 É importante que estejamos atentos às possibilidades de linguajar da criança, 

que vão funcionar como modelo para a literatura a ela indicada. Lajolo (1986) orienta 

que é importante garantir que os alunos não absorvam a noção de que um texto só é 

bom quando é incompreensível, quando requer idas frequentes ao dicionário, 

quando suas frases parecem seguir uma sintaxe desconhecida.  

Fundamental é que os textos onde se multiplicam ocorrências dessa natureza 

seja muito bem contextualizados para e pelos alunos. A autora ainda afirma que, os 

textos ricos em garimpos da linguagem constituem oportunidade excelente para que 

se discuta o limite histórico da norma culta, as relações entre o falar e o escrever, 

entre o escrever antigamente e o escrever hoje. 

 
Outra forma de exemplaridade desempenhada pelo texto é sua 
dimensão de repertório de ocorrências lingüísticas que seguem à 
risca as normas gramaticais cultas. Rui Barbosa, Euclides da Cunha, 
Vieira e até Machado de Assis costumam ser vítimas preferidas dos 
que vêem no texto pretexto para sapecar na criançada regências, 
colocações e concordâncias em desuso. E, de vitimas, estes autores 
transformam-se em algozes: castigam professores e alunos, 
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fazendo-os deter-se em normas intrincadíssimas e de aplicabilidade 
bastante discutível. (LAJOLO, 1986, p. 56) 

 
 

De qualquer maneira, o objetivo de proporcionar ao aluno contato com 

modalidades cultas do português não pode ser pretexto para limitar a isso o trabalho 

com texto, pois o texto está em função da linguagem, mas também vice-versa. 

Por outro lado, ao mesmo tempo que o vocabulário utilizado deve ser 

adequado ao leitor, isso não significa uma infantilização da linguagem, com a 

insistência da reprodução enfática do discurso jovem (como uso exagerado de gírias 

ou, até mesmo, de palavras de baixo calão). Isso será menosprezo da capacidade 

de desenvolvimento do leitor e de sua capacidade de recepção de diferentes estilos 

de mensagens. O aluno deve sim ser desafiado gradativamente com novos 

vocabulários e novas linguagens. 

O escritor deve, pois, utilizar as estruturas coloquiais e introduzir expressões 

mais complexas e vocabulário novo, que se explicite no próprio texto, ampliando, 

assim, o universo linguístico do jovem leitor. 

 

 A forma 

 

As histórias destinadas a principiantes na leitura devem constituir-se, em 

grande parte, em narrações lineares e dinâmicas, sem, no entanto, comprometer 

fortemente o fluir temporal da narrativa. Aguiar (1986) afirma que o uso exagerado 

de flash-backs ou longas descrições podem retardar a ação e tornar a narrativa mais 

complexa, menos acessível aos jovens leitores. 

A pesquisa da autora sobre interesses de leitura no ensino fundamental 

constatou o êxito da aventura entre os adolescentes e sua tendência de identificação 

com o herói. Esses aspectos apontam para a necessidade de dinamismo, em termos 

de ingredientes de ação e perfil de personagem. 

 

 Os aspectos externos 

 

Os aspectos externos do livro são dados relevantes para a recepção do 

mesmo. O professor deve levar em conta para essa faixa etária, principalmente: 
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- A capa: que deve ser sugestiva e atraente, com figuras, cenas ou imagens 

que convidem o leitor a desfrutar da leitura daquele livro. 

- O tipo de letra: os tipos gráficos para esse grupo ainda devem ser claros e 

legíveis para que leitura não se torne cansativa. 

 

A promoção da leitura na escola só terá êxito quando se voltar para a 

realidade como ela é e atender às necessidades dos alunos adolescentes. Portanto, 

as sugestões apresentadas são norteadoras, mas devem ser adaptadas a cada 

situação particular e constantemente enriquecidas. Daí a importância de 

apresentarmos ao professor alguns critérios de seleção de textos que os 

instrumentalize para o trabalho futuro. 

Em síntese, neste capítulo, pretendemos salientar que ler é compreender e 

que compreender é, sobretudo, um processo de construção de significados sobre o 

texto que pretendemos compreender. É um processo que envolve ativamente o 

leitor, à medida que a compreensão que realiza não deriva da recitação do conteúdo 

em questão.  

Percebemos que, entre os diversos desafios enfrentados pela escola, o de 

fazer com que os alunos apreciem e aprendam com autonomia parece assumir um 

lugar de destaque, uma vez que presenciamos a formação de pessoas que apesar 

de permanecerem na escola durante o período proposto pela legislação, e ainda, 

terem aprendido a ler e a escrever de forma satisfatória, não se sentem capazes de 

utilizar esse conhecimento em suas práticas sociais. 

Nessa perspectiva, entendemos que um leitor competente será aquele que 

use a linguagem escrita e, portanto, a leitura – efetivamente, em diferentes 

circunstâncias de comunicação; aquele que se apropriou das estratégias de leitura 

características das diferentes práticas sociais, das quais participa, de tal forma que 

as utiliza no processo de (re)construção dos sentidos do texto. 

Por isso, é imprescindível que o leitor encontre razão no fato de efetuar o 

esforço cognitivo que pressupõe a leitura e, para isso, tem de conhecer o que vai ler 

e para que fará isso; também deve dispor de recursos – conhecimento prévio 

relevante, confiança nas próprias possibilidades como leitor, disponibilidade de ajuda 

necessária – que permitam abordar a tarefa com garantias de êxito; exige também 

que ele se sinta motivado e que seu interesse seja mantido ao longo da leitura. 
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Quando essas condições se encontram presentes em algum grau, o leitor poderá 

compreendê-la.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

________________ 

 

 

A educação é um ato de amor, por isso, um 
ato de coragem. Não pode temer o debate. A 
análise da realidade. Não é fugir à discussão 
criadora, sob pena de ser uma farsa.  

Paulo Freire 
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 Esse trabalho surge, antes de tudo, por acreditarmos na epígrafe deste 

capítulo final. Defendemos que a educação é um ato de amor e de coragem, que 

requer reflexões e renovações constantes para que, muito além de uma farsa, seja 

um processo que resulta em indivíduos críticos, pensantes, agentes e intervenientes 

no mundo que estão inseridos. 

 Nosso foco na leitura crítica acontece por acreditarmos que, só a dominando, 

o aluno tem a liberdade de poder aprender o que quiser sozinho, só a dominando o 

homem pode apossar-se de seus direitos e fazê-los valer. Não é qualquer leitura que 

dará ao indivíduo essa possibilidade. Freire (2004) afirma que dominar a palavra, em 

um sentido verdadeiro, é a maneira e o direito de expressar-se e expressar o 

mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. 

 É imprescindível ressaltar, também, que, neste trabalho, não pretendemos 

abordar somente a interpretação e a compreensão textuais, mas, também, o 

aproveitamento da leitura como atividade prazerosa em que o leitor, de forma 

autônoma, espontânea e natural sente-se impelido a ler, o que pressupõe o 

conhecimento e uso de estratégias cognitivas, a presença de objetivos para a leitura, 

além de temas contextualizados. 

 Por essa razão, empreendemos esta pesquisa, cujos objetivos foram, 

justamente, verificar como o texto escrito era apresentado e trabalhado nas aulas de 

leitura; perceber se o professor, numa relação dialógica de trocas, respeitava os 

gostos e a voz do aluno e, além disso, poder, de alguma forma, auxiliar o professor 

nesse trabalho, amenizando as dificuldades e a resistência dos alunos. 

 Sem querer, de maneira nenhuma, esgotar o assunto, acreditamos ter 

atingido os objetivos propostos. No contato com os atores desse processo de leitura, 

pudemos perceber que a falta interação entre eles resulta em trabalhos vazios de 

significados pela falta de objetivos claros e pela falta de olhar o outro, suas 

necessidades, seus anseios. 

 Assim, todo ato de construção do leitor crítico, pode ser resumido em um 

ciclo, onde o graduando não é orientado adequadamente para desenvolver esse 

trabalho em sala de aula, o professor não ensina as estratégias que despertarão o 

aluno para a leitura, o aluno não tem prazer na leitura e, também por isso, não se 

torna um leitor crítico e, consequentemente, esse aluno da educação básica, 



156 
 

 
 

futuramente, estará nos bancos das universidades sem ser um leitor eficiente, sem 

ter prazer na leitura, reiniciando todo o ciclo. 

 Por tudo isso, é necessário refletirmos acerca da maneira como as mudanças 

sociais e históricas repercutem nas nossas práticas pedagógicas, conscientizarmo-

nos de que a leitura precisa de uma transformação radical, que envolva tanto 

políticas públicas de educação e instituições formadoras, quanto professores e 

alunos.  Tentamos mostrar que a prática de leitura encontra-se ineficiente por 

diversos motivos, dentre eles pela falta de livros em casa, na escola e na biblioteca – 

quando os alunos têm acesso a ela; pela ausência de espaço e tempo para 

desenvolver essa tarefa; pela falta de motivação e por não haver uma inter-relação 

entre a leitura e a realidade do leitor. 

 Ressaltamos a necessidade de a escola, ao participar da formação do leitor, 

considerar todas as leituras possíveis, mas significativas, como elementos 

propulsores do crescimento do aluno como ser humano e como leitor. 

 Abrir um espaço para a leitura na escola é promover uma escola democrática, 

que se constrói na pedagogia da esperança, que leva o homem a interagir com seus 

pares, que faz com que o aluno se torne crítico, agente e transformador, como já 

ressaltamos anteriormente. Dessa forma, embasadas nas palavras de Freire, 

Vasconcelos e Brito (2006, p. 106) afirmam que a esperança é  

 
princípio essencial e propulsor para a realização de qualquer 
conquista, pois fornece as forças necessárias para que a luta seja 
enfrentada. Constitui-se apenas como o primeiro passo, ao qual se 
deve juntar a prática, para que o ser humano possa construir sua 
história. 

 
 

Por isso, afirmamos na análise das entrevistas que, tanto graduandos quanto 

professores do nível básico e do nível superior, precisam ter esperança na 

educação, precisam acreditar nas possibilidades que ela oferece e investirem na 

formação de um verdadeiro cidadão. Sem isso, não há escola, não há aluno, não há 

futuro, não há esperança. 

Em muitas falas dos pesquisados, foi possível perceber o distanciamento das 

pesquisas atuais sobre leitura que acontecem nas IES do que é aplicado em sala de 

aula na educação básica. Os professores acreditam que utilizam estratégias de 

ensino de leitura, mas as desconhecem, os graduandos dizem que estão 

preparados, mas não sabem o que irão fazer em uma sala de aula. Os professores 
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não mencionam atividades de motivação para leitura de um texto, nem definição de 

objetivos claros para esse trabalho, tampouco ocorre a ativação de conhecimentos 

prévios para a criação da “ponte conceitual” entre os conhecimentos que os 

estudantes já têm e aqueles que serão adquiridos com a leitura. 

Nenhum graduando e apenas um professor mencionou a utilização de 

estratégias e destacou a importância de incitar a participação dos alunos na 

discussão do tema do texto proposto ou para elaborar inferências, previsões e 

conclusões relativas ao mesmo. A defasagem do Ensino Superior é sensivelmente 

percebida durante as entrevistas, no trabalho que se desenvolve na sala de aula do 

curso superior e seus reflexos na educação básica.  

Nesse sentido, ressaltamos que esse trabalho só será concretizado quando 

as IES promoverem uma maior integração entre o que ela ensina e o que a escola 

básica necessita, dando oportunidade ao futuro professor de vivenciar as possíveis 

experiências que se concretizarão na sua prática educativa. Essa ação no ensino 

superior levaria os alunos a conhecer os princípios que norteiam sua atuação na 

escola básica, possibilitando ao futuro professor vislumbrar estratégias de leitura, a 

fim de contribuir para a construção do conhecimento e do hábito do leitor. 

É preciso entender que não há como homogeneizar seres humanos, seja na 

escola, seja na graduação, ou na pós graduação, quando se pretende trabalhar a 

leitura como uma forma de ler o mundo, como uma prática social, por meio da qual 

se procura proporcionar ao estudante autonomia intelectual a partir do ato de ler. 

“Cada experiência, uma vida; cada situação, uma descoberta” (SILVA, 2008, p.208). 

Cada leitor tem seu conhecimento prévio, sua visão de mundo, enfim, um olhar 

singular para a realidade.  

A formação inicial do professor de língua portuguesa há de ser permeada pela 

prática reflexiva, seja na abordagem teórica, seja na prática. Essa reflexão se torna 

relevante para a compreensão da realidade que o futuro professor espera encontrar 

no exercício profissional. E isso pressupõe um investimento no sujeito da 

aprendizagem, ou seja, para que um ato reflexivo ocorra, é preciso que haja diálogo 

por parte dos professores formadores, a fim de que, ao futuro professor, seja 

possibilitada uma formação na sua totalidade, pautada na percepção e análise de 

suas experiências, de seu saber, do contexto do qual vem e das condições de seu 

processo de formação. 
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Não há como formar um professor leitor, dotado de competência leitora, de 

habilidade para escolher as estratégias de leitura eficazes para seus alunos, sem 

que sejam oferecidos os subsídios teóricos e práticos para o correto 

desenvolvimento dessa atividade. 

Como abordamos em capítulos anteriores, os alunos que chegam à 

universidade hoje apresentam um novo perfil, com deficiências na leitura de textos 

nos diferentes gêneros textuais, reconhecendo, muitas vezes, que apenas o ensino 

da gramática tradicional é pertinente para a graduação em língua portuguesa. É 

preciso que o ensino superior volte os olhos para esses alunos e reveja os 

conteúdos destinados ao trabalho com texto.  

Ao elaborar um programa, o professor formador, quando já possui a 

experiência da docência na escola básica, tem a possibilidade de criar estratégias 

de aula que contemple o ensino superior, mas também situações concretas de sala 

de aula da escola básica onde será aplicado tal assunto. É uma das oportunidades 

que os futuros professores têm de conviver com simulações dos casos com que se 

depararão no exercício profissional. 

O trabalho de leitura no curso superior precisa ajudar o futuro professor a 

interrogar, a questionar, a inquietar-se diante da realidade, buscando possíveis 

respostas para os conflitos que encontra na vida social. A partir do momento que 

este trabalho for realizado de forma consciente no ensino superior, os reflexos 

acontecerão de forma acentuada na escola básica. 

Mostramos, também, que, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

das Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica e 

do Programa Nacional Biblioteca da Escola, as políticas públicas têm tentado 

regulamentar e estabelecer caminhos para o ensino de leitura no Brasil. Essas 

ações concebem a aprendizagem como resultado da construção de competências, 

incentivam a leitura, ou ainda, acenam para a necessidade de que as instâncias 

formadoras de professores promovam atitudes para que seus alunos-professores 

possam construir conhecimentos relativos aos usos da linguagem, mas, na prática, 

nem sempre isso a acontece. 

Sugerimos, nesse ponto, que os responsáveis pelas políticas públicas 

educacionais invistam nos professores, responsáveis pelo ensino e motivação da 

leitura na escola, no sentido de viabilizarem cursos de aperfeiçoamento profissional 
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que garantam o comprimento de projetos e campanhas, criados para atenderem à 

escola e que, obviamente, capacitem e integrem os professores de maneira que 

conheçam e apliquem as propostas em sala de aula. Assim, a formação de leitores 

críticos e autônomos será promovida. 

Além disso, é necessário dar condições reais de ensino de leitura aos 

professores, a começar por acesso a acervos diversificados nas bibliotecas 

escolares, onde, além de encontrarem as portas abertas, os alunos possam 

desfrutar de espaços agradáveis para a realização dessa atividade.  

Os resultados aqui apresentados expressam um caminho possível para que a 

proposta de ensino da leitura se constitua e seja pensada a partir dos referenciais 

pedagógicos de Freire, dos conceitos de leitura de Lajolo e das estratégias de Solé, 

favorecendo a construção de um ensino de melhor qualidade, não só da leitura, mas 

de sua totalidade. 

Chegando ao final desta pesquisa, feita a análise do referencial teórico 

consultado e dos dados obtidos na pesquisa de campo e feitas as reflexões 

propostas, neste momento, colocamo-nos na posição de quem olha a prática do 

outro, mas que também busca rever a sua própria prática. Aliás, foi exatamente esse 

fato que motivou a realização deste trabalho, entender o que poderia haver de 

errado em nosso trabalho docente que poderia contribuir para que os alunos 

viessem a perder o gosto pelo livro, a fim de tornar essa atividade mais prazerosa. 

 Como afirmamos, nesse tempo de desesperança, em que a escola passa por 

momentos difíceis, em que o ter, a cada dia, tem ocupado mais espaço na 

sociedade, em detrimento do ser, procuramos, neste trabalho, registrar a 

necessidade de uma reflexão quanto à formação inicial do professor de língua 

portuguesa para o ensino de leitura, na esperança de ter ofertado uma contribuição 

para a construção de novos trabalhos, que colaborem para que possamos acreditar 

nas mudanças que a escola proporciona ao ser humano. 

 Nosso intuito, desde o princípio, foi munir professores e alunos com a chave 

que abrirá as portas para leitura de qualquer texto, que aguarda paciente por um 

leitor competente, como convida e indaga o poeta Drummond: 

[...] 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
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pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

                             [...] 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Centro de Comunicação e Letras - Mestrado 

 

QUESTIONÁRIO – ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Série__________________                         Escola   (      ) pública          (      ) particular 

 

Por favor, responda com sinceridade às questões abaixo que enriquecerão nossos dados na 

pesquisa. Sua colaboração é muito importante. Gostaríamos de destacar que todas as vezes 

que nos referimos ao livro, pensamos em livros de leitura ou paradidáticos. Desde já, aceite 

nossos agradecimentos. 

 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?   (   ) Sim         (     ) Não 

 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

___________________________________________________________________________ 

 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

___________________________________________________________________________ 

 

5- Você frequenta a biblioteca da escola? 

a) Sim 

b) Às vezes, quando_______________________________________________________ 

c) Não, porque___________________________________________________________ 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês? (   ) Sim     (   )Não 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

a) Leio todo dia 

b) Leio pelo menos uma vez por semana 

c) Leio de vez em quando 

d) Nunca leio 

 

8- Você tem livros em casa? (   ) Não (   ) Sim   Que tipo de livros?__________________ 

 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

___________________________________________________________________________ 

10 – O que levaria você a ler mais? 

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Centro de Comunicação e Letras - Mestrado 

 

QUESTIONÁRIO – PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

          Idade ______                          Há quantos anos trabalha como professor?_____________ 

 

Por favor, responda com sinceridade às questões abaixo que enriquecerão nossos dados na 

pesquisa. Sua colaboração é muito importante. Gostaríamos de destacar que todas as vezes que 

nos referimos ao livro, pensamos em livros de leitura ou para-didáticos. Desde já, aceite nossos 

agradecimentos. 

 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que atividades de 

leitura costuma propor aos seus aluno? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 - Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? Ordene por 

relevância 

(   ) Preferência pessoal 

(   ) Livros já trabalhados com outra turma que tiveram receptividade 

(   ) Livros que oferecem suplemento didático 

(   ) Preferência da maioria dos alunos 

(   ) Sugestão do livro didático 

 

3 - De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  (   ) Sim     (    ) Não 

 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura com os 

alunos?  

(     ) Sim      (     ) Não 

 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é suficiente ou 

atrapalha o ensino de outros conteúdos? 

______________________________________________________________________________ 

 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua disciplina? 

______________________________________________________________________________ 

 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala de aula? 

Comente. 

______________________________________________________________________________ 

 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? _____________ 

 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

(    ) jornais     (   ) gibis     (    ) revistas     (    ) romances 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Centro de Comunicação e Letras - Mestrado 

 

QUESTIONÁRIO – GRADUANDO DE LETRAS 

 

Idade __________________                         Instituição   (      ) pública          (      ) particular 

 

Por favor, responda com sinceridade às questões abaixo que enriquecerão nossos dados na 

pesquisa. Sua colaboração é muito importante. Gostaríamos de destacar que todas as vezes 

que nos referimos ao livro, pensamos em livros de leitura ou paradidáticos. Desde já, aceite 

nossos agradecimentos. 

 

1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? ________ 

 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 

trabalhar em sala de aula? Ordene por relevância 

(   ) Preferência pessoal 

(   ) Livros já trabalhados com outra turma que tiveram receptividade 

(   ) Livros que oferecem suplemento didático 

(   ) Preferência da maioria dos alunos 

(   ) Sugestão do livro didático 

 

3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? Se 

sim, como pretende fazê-lo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro em 

sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha que 

deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Para você o que é um leitor competente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ALUNO 1 

 
 INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim 
 
2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Depende tem uns que acho bem chatos, têm outros que eu acho bem legais de ler. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Normalmente eles pedem pra gente comprar e a gente lê em casa, durante as férias, 
e eles fazem uma prova sobre o livro. Prova deixa a gente um pouco nervoso, 
poderia fazer uma atividade no Power Point.  
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Eu acho até que é para aperfeiçoar nosso aprendizado, nossa linguagem. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Eu vou, mas não pego livro, só pra ler na hora, não levo pra casa. Umas 2 vezes na 
semana. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Esses que ta na modinha. Eu gosto do livro que tem filme. Mas só li em dezembro. 

 
7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

De vez em quando. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. De ficção 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Um estudo em vermelho (Sherlock Homes), Papai não é perfeito, li na 4ª série. 
 

10-  O que levaria você a ler mais? 

Eu não tenho muito vontade de ler, tem que ter uma publicidade ou alguém dizer 
“Nossa, eu li esse livro e gostei” 

 
 

ALUNO 2 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?  

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Alguns são legais. Eu gosto porque tem vários tipos de opções de ler, tem para 
várias idades,... 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Às vezes eles fazem prova, e as vezes, na última prova do semestre, eles colocam 
uma parte do livro. Faz redação também sobre o livro, trabalho. 
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4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Acho que é melhor ter leitura na escola. Tem que ter. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Uma vez por semana. Eu só leio lá. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Nunca leio 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. Evangélicos, romances, histórias infantis, aventuras,... 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Quem comeu o meu queijo? A menina com cabelos de cenoura. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Eu gostaria de ler mais livros que eu gosto porque, na maioria das vezes, é minha 
mãe que compra e eu tenho que ler. 

 
 

ALUNO 3 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos?  

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Depende tem uns que eu acho meio chatos, têm outros que eu acho legais. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Geralmente, eles fazem uma prova específica ou deixam umas questões do livro na 
prova. Mais ou menos. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Eu acho que é, mas é meio chato para quem não gosta.  
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não. Eu vou em uma perto da minha casa com o meu pai. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Revistas, de vez em quando. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. Na verdade, meu pai que tem. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 
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Não lembro. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Eu não tenho muito tempo para ler. 
 
 

ALUNO 4 
 
 INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Não, porque eu não gosto muito de ler e, o que eu leio, não tem aqui.  
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
Os ele faz a gente reescrever o livro com uma forma de animação ou dão uma prova 
pra ver se a gente leu. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Acho porque tem que fazer a gente desenvolver o prazer da leitura pra gente não 
ficar sem saber as notícias do mundo. Precisa mas os livros poderiam mudar. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Sim. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio de vez em quando. Uma vez por mês. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, são diários. Não são meus. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

O diário de Anne Frank. O menino do pijama listrado. 
 

10-  O que levaria você a ler mais? 

Acho que é mais pelo tipo de livro. 
 
 

ALUNO 5 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Bastante 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 
Não muito. Tem uns que é muito criancinha e outros são muito de adultos. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
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Cai na prova, a maioria dos livros, e valendo bastante pontos até. E alguns a gente 
vai fazer uma atividade envolvendo 3 matérias. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

É porque eu tenho certeza porque a maioria do pessoal da sala se assim “ Ah! Quem 
gosta de ler?” A maioria não vai levantar a mão, então, eu acho que tem que ser uma 
coisa meio que obrigatória e assim, é essencial ler, mesmo que você não goste. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Sim mas tem uma perto da minha casa que eu vou sempre. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Sim. Poliana Adulta 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Nunca leio. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Bastante. Livros de história 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

A turma da Emília 
 

10-  O que levaria você a ler mais? 

Acho que é o meu estudo, se estivesse me prejudicando. Eu também não tenho 
tempo, faço uma viagem para vir para cá, então,... 

 
 

ALUNO 6 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Bastante variedade 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 
Gosto e não gosto. Alguns eu acho meio chatos e outros valem a pena. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
Tem livros que são para prova, com questões de interpretação, outros livros pra 
atividades. Acho que essa forma é a melhor para verificar se aprendeu, se leu. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Acho que os professores tem que indicar porque cada um tem um gosto e a escola 
propõe diversos tipos e um você pode gostar. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não porque não dá muito tempo. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Sim.  
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 
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Leio na internet, mais ou menos uma vez por semana. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. Evangélicos, diários, 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Os contos de Machado de Assis 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Acho que tempo, a maioria das minhas leituras eu faço no ônibus, balançando,... 
 
 

ALUNO 7 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Os professores procuram ver os livros que os alunos gostam e... 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
Eles dão uma provinha ou um trabalho de informática que a gente tem montar os 
personagens, animação no Power Point e também cai na prova. Eu gosto. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Acho que é necessário. Eu não gosto muito de ler, mas assim você aprende algumas 
coisas. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Sim. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Uma vez por semana. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. Mistério, ficção,... 
 

9-  Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Não 
 

10-  O que levaria você a ler mais? 

Falta interesse, eu gostar mais do livro, eu sou meio preguiçosa. 
 
 

ALUNO 8 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
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1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Alguns, porque eu gosto mais de história de ação, suspense, investigação e aqui é 
mais drama e eu não gosto. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Eles colocam na prova ou tiram algum exercício de gramática ou enredo mesmo, 
mas nunca perguntam especificamente de um personagem. Acho que é bom, pelo 
menos a gente memoriza. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

É necessário. Se você for ler só o tipo que você gosta, acaba não conhecendo outros 
tipos de história. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 
Muito difícil. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

De vez em quando. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Não lembro. 
 

10-  O que levaria você a ler mais? 

Pra mim é mais difícil trocar o vídeo game e o computador por um livro, porque além 
de você ver você vai interagindo. No livro só lê e vê a história, no computador é mais 
detalhado. 

 
 

ALUNO 9 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Alguns. Não gosto porque são muito infantis. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

A gente faz um trabalho de informática, às vezes faz prova, coisas assim, eu gosto 
dessas atividades. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Eu acho que os dois, a escola tem que estimular e o aluno lê, em casa, o que ele 
gosta. 
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5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 
Às vezes eu vou, umas duas vezes na semana eu passo lá. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio revista durante a semana. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Tenho ficção. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Um livro de psicologia da minha mãe que eu não entendi nada. 
 

10-  O que levaria você a ler mais? 

Não sei, acho que o conteúdo que me agradasse mais. 
 
 

ALUNO 10 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 9º ANO 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 
Tem alguns livros que são mais sofisticados, mais chatos, com uma linguagem difícil. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
Prova. É legal porque daí você vê se você leu o livro direito ou não. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

O professor tem que indicar algum título porque tem aluno que não tem interesse 
pela leitura. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 
Não. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Uma vez por semana, mais ou menos. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Os contos de Machado de Assis. Era difícil. 
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10- O que levaria você a ler mais? 

 Encontrar livro que eu goste mais. 
 
 

ALUNO 11 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA- 8º ANO – 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Só alguns porque eu não gosto muito de ler, não tenho muita paciência, mas se o 
título do livro me interessar, eu pego e leio. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

A professora pede pra ler o texto e de porque fazer um teatro do que a gente 
entendeu. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Eu acho sim, eu acho melhor porque... tipo assim, as vezes o professor dá um livro 
pra gente que a gente não gosta, é muito chato, mas a gente gosta de outro ela te 
incentiva mais a ler.  
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Raramente. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Jornal e revista. Se a capa me interessar e compro. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim. Romances, livros infantis,... 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Poliana e outro eu não lembro. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Acho que eu deveria sair um pouco da frente da televisão e eu que por causa da 
internet, hoje em dia, as pessoas não gostam de ler, não gostam de TV, ... Eu acho 
que a internet é mais rápido e aí, esquecem da leitura e dos livros, acho que é por 

causa disso. 
 
 

ALUNO 12 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 8º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 
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Não. Eu não sou muito chegada a leitura, não tenho paciência para ler, não. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
Faz trabalho na cartolina. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Acho que cada um tinha que ler do seu gosto, em casa. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Eu tava lendo, só que parei. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Jornal, quase todo dia. Leio “Meia Hora”, “O Diário” 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Tem, livro de suspense, de romance. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Anjos e demônios, mas eu não li todo. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Acho que os livros tinham ser mais do meu gosto. 
 
 

ALUNO 13 
 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA- 8º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    
Só a professora indicou do 6º ano pra cá. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Só li dois que essa professora indicou porque foi baseado numa história real, eu 
achei interessante, os colegas meus leram falaram que era bom... Fui ler também e 
gostei. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Isso aí eles não fazem não. Pra livro não. A professora que indica assim “Ó, tem um 
livro que é bom...” 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Deveria [ter leitura na escola] mas, hoje em dia, é difícil, com tudo que tem. Igual eu, 

computador, vídeo game, eu trabalho, mas à noite, chega em casa, eu vou ler livro, 
sou mais computador, internet.  
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 
De vez em quando, uma vez no semestre, só quando preciso. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
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7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio, às vezes. 
 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Tenho, minha irmã estuda e lá tem livro pra caramba. De vez em quando eu vou e 
pego um lá quando tenho que fazer pesquisa e leio alguns artigos. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

“Raiz dessa terra” e não lembro outro. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

A cobrança de dentro da escola me forçaria mais.  
 
 

ALUNO 14 
 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 8º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Gosto porque eu já li alguns e gostei. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 
Não, às vezes eles pedem pra trazer jornais pra ler, esse tipo de negócio. Com livro, 
eles não cobram não. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

É, primeiro porque é pra desenvolver a leitura, você saber falar, aprender nova 
ortografia de palavra, essas coisas assim. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Freqüento. [Quantas vezes?] Eu já peguei dois livros na biblioteca esse ano. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Li, “Crepúsculo” 1, 2 e 3 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Jornal, jornal eu leio, uma vez por semana. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Tenho, de história, de colégio,... 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Não 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Eu procuraria ler mais, procurar livros mais interessantes, do faixa da minha idade 
pra mim ler e aprender mais coisa. 
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 ALUNO 15 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 8º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Alguns. Tipo assim eu gosto de livros que falam mais da vida e, tem vez, eles 
indicam livro mais antigo, eu não gosto desse tipo de livro. Eu gosto de livros novos. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Não, ela só indica pra gente fazer uma leitura melhor. Aí, ela pede pra gente ler 
alguma coisa, aí ela vai perceber se a gente pratica a leitura em casa. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Acho que ninguém tem que ir pela cabeça dos outros não. Igual eu, o professor dá o 
conselho vai quem quer. Então, eu acho que não deveria não [ter leitura na escola]. 
Mas tem aluno muito desinteressado também, que não quer, eu sou diferente, só 
esse ano eu já li quatro livros. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 
Aqui não muito porque eu tenho muito livro em casa, eu e meu irmão gosta muito de 

ler. Aqui não, porque eu sou nova aqui. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Sim, “Fala sério mãe” “Fala sério, pai” 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Costumo, quando minha mãe pede. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Romance, de jovem... da Thalita Rebouças, história antiga, que meu irmão gosta. 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

“Micos de Mikaela” 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Eu acho que eu leio muito bem porque eu pego um livro pra ler, eu termino ele em 
dois dias, dependendo do tamanho. Eu acho que eu leio rápido e muito bom, dá pra 
entender. 

 
 

ALUNO  16 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 8º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Não, às vezes, algumas professoras conversam com a gente e costumam dizer “Tal 
livro e bom”. Só indicam, mas eu não li nenhum. Indicaram o “Caçador de Pipas”, 
mas eu não li não. 
 

2- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
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Acho que sim, não deviam deixar aquele negócio muito obrigatório, acho que eles 
deviam fazer os alunos gostassem de ler, pra não ficar uma coisa chata. 

 
3- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Sempre que posso eu vou. 
 

4- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Eu estou lendo “A Cabana” 
 

5- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Eu nunca fui muito de ler jornal, não, mas o que cair na minha mão e der pra ler, eu 
to lendo. 
 

6- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Tenho. Romances... 
 

7- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

? 
 

8- O que levaria você a ler mais? 

Sei lá. Falta tempo, acho que tempo. 
 
 

ALUNO 17 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 8º ANO 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    
Obrigar, eles não obrigam não, mas indicam de vez em quando a ir na biblioteca e 
pegar um livro. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 
Geralmente, ninguém dá muito importância, mas eu costumo ler mais em casa. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Não tem atividade 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Eu acho maneiro por que melhora na ortografia do aluno, também no diálogo. 
 

5- Você freqüenta a biblioteca da escola? 

A da escola não, eu peço pro meu pai comprar. 
 

6- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Eu li 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Jornal, não, eu leio muito gibi. 
 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Tenho. Dois romances, o resto é gibi mesmo 
 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 
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Os que eu li, eu gostei. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

Ah... sei lá, ler mais até gosto de ler, eu acho divertido por que ajuda na minha 
ortografia. 

  
 

ALUNO 18 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 8º ANO 
 
 

11- Sua escola adota livros paradidáticos?    
Sim. 

 
12- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Não, são horríveis porque não dá vontade de ler. 
 

13- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Passa dever e passa provas. 
 

14- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Não, só de português já basta. 
 
10-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

 Às vezes, quando uso a net e pego dicionário. 
 

11- Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não 

 

12- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio de vez em quando 

 

13- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, de ação. 

 

14- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Meninos sem pátria. João e o pé de feijão. 

 

10 – O que levaria você a ler mais? 

Ler textos para fazer teatro. 
 
 

ALUNO 19 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 8º ANO 

 
 
1- Sua escola adota livros paradidáticos? 

Sim. 
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2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Não, porque são cansativos, poucos são bons. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Provas, textos, recomendam livros. Não muito. 
 
4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Sim. Para aprimorar nossos conhecimentos, nos propor um mundo novo. 
 

5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Às vezes, no recreio e às vezes na saída 

 

6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Sim 

 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio de vez em quando. 

 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, terror ou ficção. 

 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Nenhum. 
 
10 – O que levaria você a ler mais? 

       A coletânea de livros “Os fantasmas da rua do medo”. 
 

 
ALUNO 20 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 8º ANO 

 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Não, porque são tudo chato, porque não me interesso neles. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Provas. Não. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Não, porque quase ninguém gosta. 

 
5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não, porque não gosto 

 

6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

Não. 
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7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio de vez em quando. 

 

8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Não. 

 

9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 
Bolsa Amarela. Meninos de Pátria. 
 

 10 – O que levaria você a ler mais? 

        Ah... Não sei. 
 
 

ALUNO 21 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 6º ANO 

 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Mais ou menos. Alguns enrolam muito, falam sobre coisas muito óbvias. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Um questionário sobre o texto ou livro. Não. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Sim, porque ajuda no desenvolvimento do aluno. 
 
5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não porque tenho livros em casa. 
 

6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  
Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 
Leio de vez em quando. 

 
8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, aventuras. 
 
9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Só Pollyanna. 
 

10 – O que levaria você a ler mais? 

        Livros mais interessantes. 
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ALUNO 22 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 6º ANO 

 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Sim, eles são educativos e estimulam a leitura. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Provas. Mais ou menos, alguns são chatos. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Sim, para aprendermos novas palavras e um novo vocabulário. 
 
5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

 Não, não tenho tempo. 
 

6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

 Sim 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 
Leio pelo menos uma vez por semana. 

 
8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim... de histórias. 
 
9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

A bolsa amarela. Marcelo, marmelo, martelo. 
 

10- O que levaria você a ler mais? 

         Bons livros que estimulem a leitura. 
 

 
ALUNO 23 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 8º ANO 

 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Não, porque são livros não muito conhecidos e não me interesso. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Provas, atividades na apostila,.... Mais ou menos. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Acho. Na minha opinião eu acho que eles deveriam colar para nós lermos livros mais 

populares e conhecidos. 
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5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

 Às vezes, quando preciso pegar dicionário ou usar a internet 
 

6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

 Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 
Leio de vez em quando. 

 
8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, livros de romance. 
 
9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Meninos sem pátria e A Cabana. 
 

10 –    O que levaria você a ler mais? 

           Paciência. 
 
 

ALUNO 24 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 6º ANO 

 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Sim, porque são muito legais e ensinam várias coisas. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Questionários. Mais ou menos. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 
Sim, porque fazem os alunos saberem mais. 

 
5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

Não, porque eu nunca esqueci nada em casa, como dicionários e tenho livros em 
casa. 

 
6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

 Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 
Nunca leio. 

 
8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, livros que ensinam várias coisas. 
 
9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

“O jeito da turma” e “ A cor da tesoura”. 
 

10 –     O que levaria você a ler mais? 

           A escola mandar ler mais. 
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 ALUNO 25 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 6º ANO 

 
 

1- Sua escola adota livros paradidáticos?    

Sim. 
 

2- Você gosta dos livros adotados pela escola? Por quê? 

Sim, porque fala sobre coisas que acontecem no dia-a-dia. 
 

3- Que atividades de leitura seus professores costumam propor? Você gosta? 

Trabalhos sobre os livros. Mais ou menos. 
 

4- Você acha que a leitura de livros na escola é necessária? Justifique. 

Sim, porque na escola ainda existem crianças com dificuldade com leitura e, muitas 
vezes, não lêem em casa. 

 
5-  Você freqüenta a biblioteca da escola? 

 Sim. 
 

6-  Você leu algum livro fora de obrigação da escola no último mês?  

 Não. 
 

7- Você lê textos informativos como jornais e revistas? 

Leio pelo menos uma vez por semana. 
 
8- Você tem livros em casa? Que tipo de livros? 

Sim, aventura. 
 
9- Cite dois livros que teve que ler e não gostou? 

Nenhum. 
 

10 –   O que levaria você a ler mais? 
          A vontade de conhecer novas histórias. 
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 PROFESSOR 1 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 37 ANOS – ATUA HÁ 21 ANOS 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Olha, tem sido assim muito difícil. Além do tempo ser corrido, você tem um conteúdo 
para dar,... o fato dos alunos terem um pouquinho daquela pré-disposição para 
leitura, então, o que eu tento fazer,  eu tenho pra mim o seguinte: meu aluno precisa 
ler porque a leitura é importante para ele, a interpretação, ele precisa entender o que 
está lendo, vai ajudar em todos os outros conteúdos. Eu inicio dizendo aquilo que ele 
ler é importante, já é válido, seja gibi, seja o outdoor da rua da casa dele, aquilo ali é 
o primeiro passo. Depois, eu vou jogando algumas coisas. Eu gosto muito de durante 
as minhas atividades jogar algumas orações, algumas frases que aí eles falam: “ 
Mas, de onde você tirou isso?” Eu digo “De tal livro” “Ah! Esse existe esse livro?” Eu 
digo “Existe...” Sempre quando eu tenho a possibilidade de trabalhar com frases de 
livros que eu tenha e, depois, está colocando isso a disposição deles. E, assim, a 
gente sabe que a biblioteca da escola tem alguns livros e a gente até pode trazer os 
alunos que gostam de ler mas o professor tem que fazer um esforço muito grande 
para colocar na cabeçinha dos alunos que o primeiro passo é eles que tem que dar. 
 

 
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

[Como a professora não utiliza livros, a pergunta não foi feita] 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Não, muito pouco. A gente vê pelo simples fato deles lerem a questão na nossa 
frente. Eu percebo que eles sabem o que precisam responder, mas eles não sabem 
entender o que está sendo pedido. O simples fato deles não gostarem de ler está 
influenciando, e muito, o rendimento deles. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

Eu vejo por dois ângulos, primeiro ele precisa gostar de ler e ter o hábito de ler, 
segunda ele precisa entender e compreender aquilo que ele está lendo. Não adianta 
nada ele querer ler por ler, não por entender. Quando eu dou aula de interpretação 
“Vamos ler o livro, quantos personagens tem esse livro, vamos começar com uma 
coisa pequena. Tem dois personagens? Então, você vai ler duas vezes o livro, em 
cada vez que você for ler um livro, você é um personagem. Você vai vivenciar, você 
vai esquecer o seu “eu”, e vai viajar, porque a leitura é uma viagem. Então, o que 
acontece, você vai ler aquele livro de duas formas diferentes. Você vai ver o livro 
pelo ângulo que o autor quis porque, na verdade, o autor vivenciou cada um desses 
personagens. Se são três personagens, são três interpretações diferentes. O que 
acontece é com o nosso aluno é que ele interpreta, ele pensa aquilo que ele 
inventou. A maioria dos nossos alunos ainda não entendeu que, quando ele faz uma 
interpretação, ele precisa saber o que o autor quis dizer. Além de você entender o 
texto, você tem que conhecer o autor.  
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Olha, eu me sinto assim meio que em cima do muro; nós sabemos que o conteúdo 
em si não pode ser retirado, é essencial, mas o que está faltando é um 
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remanejamento nesse horário para que o aluno possa ter  um tempo para ele 
trabalhar isso aí. A gente sabe que muitos dos nossos alunos estudam mas 
trabalham, então o tempo que eles tem livre, na verdade, eles não tem, que é o 
tempo para pegar um livro pra gente ler, até pelo fato deles dizerem “Ah! Eu não fiz a 
atividade porque não tive tempo”  
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

NÃO TRABALHA COM LIVROS 
 

7- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Eu sempre falo para os meus alunos que você sai da faculdade com 50%, os outros 
50, você vai correr atrás. É o mundo lá fora que vai te ensinar, você vai ser um bom 
profissional porque você correu atrás. Eu falo mesmo, não tenho vergonha de admitir 
eu tive excelentes professores, eu aprendi a teoria mas a prática, eu tive que correr 
atrás, eu tive que buscar, eu tive que aprender. Porque o professor aprende muito 
mais do que ele ensina na sala de aula, é uma troca de conhecimentos. Então, a 
faculdade é importante, ela é, mas eu creio que ela precisa trabalhar muito mais com 
a prática, não é colocar um estagiário apenas para dar uma aula, precisa discutir 
com eles. 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Depende do tamanho do livro... Se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 48 horas, 
ainda seria pouco. Eu falo que eu tenho um defeito, eu não sou muito de pegar para 
ler pois quando eu pego, eu não consigo parar até terminar.  
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

Eu leio revista, a Nova Escola porque a gente eu trabalha com a educação é um 
apoio muito grande que nós temos. A Veja, nós estamos recebendo também. 

 
 

PROFESSOR 2 
 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 39 ANOS – ATUA HÁ 11 ANOS 
1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 

atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  
Na escola pública, o ideal é que você não peça nada para eles comprarem, 
dependendo da turma você faz uma cópia, geralmente a gente escolhe um livro 
resumido, principalmente os textos literários, não é bom mas, por essa quantidade 
ser menor, você negocia com eles. Quando nós temos a quantidade, pelo menos pra 
fazer uma troca, um lê, outro lê também é válido mas essa é a grande dificuldade. As 
atividades, só a leitura em sala de aula, primeiro eu leio, depois eu pergunto quem 
quer ler, sem impor para gerar o prazer, por que tem alunos que são tímidos demais.  
Eu peço que eles continuem lendo naquela semana, na outra semana, aonde 
pararam e muitos não leram nada, e a gente tenta dar uma continuidade na leitura e 
resumir para os que não leram. Quando está chegando no final, porque eles gostam 
que tudo vale nota, tem aquela tarefa, você pergunta sobre o livro, sobre o autor, eu 
gosto até de ensinar a fazer referência, primeiro nome, último nome do autor, de qual 
editora, falar do autor, ilustrador. Uma das atividades legais que eu acho que dá 
certo e eles gostam, é modificar o final da história, mudar o personagem, ... dá certo. 
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2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 
Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

[Como a professora não utiliza livros, a pergunta não foi feita] 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  
Pra mim, a maioria não, e quando gostam a gente tem que procurar saber o que eles 
querem ler, o que vai dar certo. Quando tem um caminho é por aí porque, às vezes, 
você perseguia algum conteúdo, algum critério mas é difícil porque tudo pra ele vale 
nota. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

Eu acho assim, que e acordo com o nível da sua série mas quando ele quer ler 
alguma coisa e ele entende o que ele está lendo. Primeiro,  o que, está lendo uma 
história em quadrinhos, está lendo um conto, uma história, porque tem aluno que 
mistura e nem sabe o que ele está lendo. A partir daí, ler e entender. [...] Precisa 
saber o que, até para escolher depois, “eu gosto mais de romance policial, mais de 
terror, etc.” 
 

5-  Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

[A pergunta foi respondida em outra questão] 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Eu deixo livre pra eles escolherem as leituras. 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 
Depende, tem semana que a gente não trabalha com leitura.Quando tem um 
trabalho específico, como a olimpíada agora, a gente trabalha mais. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Faltou tudo, prática e teoria. Foi um choque entrar na sala de aula. Nós recebemos 
umas estagiárias há umas semanas, elas ficaram assustadas, muito aluno falante, 
rapazes do ensino médio, eu disse: “Não se assuste, no começo é assim mesmo, é 
bom você viver isso porque, tem aluno que tem dificuldade de leitura, tem aluno que 
não enxerga, tem aluno que não ouve, e eles estão aí na sala com os outros.” 
 

8- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

No ano passado, eu li alguns por causa da pós-graduação, esse ano eu ainda não li.  
 
10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

Revista eu leio no consultório, quando espero o médico. 
 

 
PROFESSOR 3 

 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 37 ANOS – ATUA HÁ 18 ANOS 
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1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Consigo, só que coletivamente porque eles não tem muito interesse pela leitura, 
então, eu tenho que levá-los a biblioteca, eu tenho que mostrar para eles quais os 
livros mais interessantes porque senão, eles ficam assim, desorientados, sem saber 
o que eles vão pegar pra ler. E quando eu faço um trabalho coletivo, trabalho em 
grupo, o efeito é maior do que quando eu faço individual. Individual eles dão sono, 
eles não querem, eles começam a conversar com o colega, então quando eu 
trabalho em grupo o efeito é bem melhor. Eu sempre passo uma atividade, faço 
perguntas, mando fazer resenhas, pergunta se gostaram, se não gostaram. Mesmo 
quando eles escolhem o livro, eu sempre pergunto sobre aquele: “Esse livro que 
você escolheu, você gostou? Achou interessante? De que que ele está falando?” 

 
2-  Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 
Quando o trabalho é de literatura, é de acordo com o meu gosto. Quando eu deixo a 
leitura livre, é a critério deles. Graças a Deus a nossa biblioteca está crescendo, está 
ampliando em termos de livro, pra todas as séries. 

 
3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

 
4- Para você, o que é um leitor competente? 

Eu vejo assim como um bom leitor aquele aluno que até te incentiva a ler porque ele 
está te forçando, “Nós vamos a biblioteca? Nós vamos escolher qual livro essa 
semana?” Então, por aí, você já vê aquele aluno que vai ter um bom 
desenvolvimento na leitura e todos nós sabemos que aquele aluno que lê muito, ele 
vai longe, ele é bom em tudo. Pra mim é esse aí, ele mesmo te incentiva nessa 
parte. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

 
6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 

suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Eu tento fazer um por bimestre. 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

Dos 4 tempos, eu tiro 1 aula para leitura, principalmente, no ensino fundamental. 
Duas turmas de 6º ano que nós temos aqui no colégio que são muito fracas, vários 
alunos não sabem ler, por isso que eu dedico uma aula. Desde o início do ano, eu 
tenho que dedicar, eu tenho que faze igual criança de 1ª a 4ª. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 
No meu caso, não houve teoria, houve pouca prática. A minha experiência é porque 
eu já estava no magistério, então, eu já sabia lidar com muitas coisas mas eu acho 
que a faculdade poderia oferecer mais coisa. 
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9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Eu consigo porque eu gosto, de uns meses pra cá eu não tenho lido, não, mas eu 
gosto muito de ler. No ano passado, eu não consegui nenhum, este ano eu estou 
lendo um. 
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

Agora, nós estamos recebendo a Veja, eu tenho lido. Eu gosto muito da Nova Escola 
também. 
 
 
 PROFESSOR 4  
 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 33 ANOS – ATUA HÁ 12 ANOS. 
 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  
Consigo. Em primeiro lugar, eu sempre trabalho com a biografia do autor, depois eu 
tento contextualizar a obra no período em que ela foi escrita e justifico porque o 
aluno vai ler aquela obra. Não gosto de aplicar prova, não aplico e aí eu gosto muito 
de trabalhar no laboratório de informática, então, eu peço, normalmente para eles 
fazerem reescritas do livro. Então, eles fazem uma reescrita animada, eles lêem o 
livro, resumem e passam para o computador, daí eles fazem a montagem dos 
bonequinhos, dos cenários e, aí, não tem como não ler o livro pois não consegue 
fazer a atividade. 

 
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 
Eu particularmente gosto de aplicar livros que eu sei que os alunos vão gostar de ler 
mas, dependendo de onde você trabalha, não é sempre que isso é possível. Aqui 
não é possível, eu já pedi para adotar alguns livros e esses livros não foram aceitos. 
A instituição é criacionista e aí se o livro tiver alguma coisa de evolucionismo, por 
exemplo, eu não posso aplicar. Na fase em que eles estão eu gosto de adotar livros 
que falem de adolescência, se aparecer masturbação, eu não posso aplicar. Há esse 
problema. Ano após ano eu tento alterar a lista se eu dei um livro e percebi que eles 
não gostaram naquele ano, no ano seguinte eu não dou, eu vou trocando. Dou 
clássicos, quando eu sei que eles gostam, esse ano eu dei “Os Miseráveis”, foi um 
livro que eles gostaram de ler quando eu percebo uma grande quantidade que sabe: 
“Ah, professora. Eu não gostei...” Eu troco pro próximo ano. 
A sugestão do livro didático eu só dou para aqueles alunos que gostam de ler mais. 
Não me volto pro livro didático pra escolher. Até por aqui, eu consigo fazer trabalho 
interdisciplinar, eles vão ler “Anne Frank” porque o professor de história está dando 
2ª guerra mundial, então, não dá para seguir o tema do livro de português. 
 

3-  De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  
Alguns não outros sim. Eu percebo que dependendo do que eles tem que ler, eles 
ficam felizes, mas algumas coisas que eles são obrigados não. 

  
4- Para você, o que é um leitor competente? 

Aquele leitor que lê interpreta, reescreve, eu acho que eles são competentes porque 
estão conseguindo produzir. Agora, é complicado porque se eu só tenho esse ano no 
9º ano, eles já chegam no 9º ano com uma aversão total a leitura, então, pra eu fazer 
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esse aluno ler é mais difícil. Usando o computador eu consigo puxar esse aluno 
porque eles gostam do computador e aí, se eles não lêem, eles ficam na aula sem 
fazer nada. Eles falam “Vou ter que ler, se vai usar o computado...” 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Eu acho que tem que ser feita essa atividade na escola. Nenhum conteúdo é mais 
importante que a leitura, nem conteúdo. Então, não adianta eu mostrar o que é uma 
oração subordinada mas se o menino não sabe ler, não sabe escrever. Eu leio o 
primeiro capítulo todo com eles, eu gasto duas aulas fazendo isso, muitas vezes, mas 
não estou gastando, vai valer a pena. 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Seis livros eles são obrigados a lerem por ano.  
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

Eu tenho seis aulas, e uma é a que eu trabalho leitura, que junta leitura e produção de 
texto. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Não, porque por exemplo, a faculdade não teve uma aula que o professor parou para 
ensinar métodos de avaliar o livro para-didático. Então, foi na prática que eu comecei 
a perceber o que não dava certo. Eu não gostava de aplicar prova mas eu trabalhei 
em colégio que eu tinha que aplicar prova, não podia fazer esse tipo de atividade. 
Então, eu acho que o trabalho do professor também, fica um pouquinho preso a 
instituição. 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Consigo,  
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   
  Leio revista, jornal não tem dado. 

 
 

PROFESSOR 5 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 48 ANOS – ATUA HÁ 23 ANOS 
 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  
Não, consigo trabalhar com leitura. 

  
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

[Como a professora não utiliza livros, a pergunta não foi feita] 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler? 

Não 
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4- Para você, o que é um leitor competente? 

Fala com tranqüilidade sobre aquilo que ele lê, é isso fala sobre o que lê. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Daria, no diurno até daria, agora, no noturno, é impraticável. 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Eu nunca consigo trabalhar um por bimestre, nunca consegui mas um por semestre. 
 

7-  Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

De 4 aulas por semana, eu trabalho 8 por mês. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 
Não, faltou prática. 

 
9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Esse ano e já li um nas férias e mais um, uns dois. 
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

 Jornal, eu gosto muito de ler jornal. 
  
 

PROFESSOR 6 
 
INSTITUIÇÃO PATICULAR – 37 ANOS – ATUA HÁ 20 ANOS 
  
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Apesar de 20 anos de trabalho, nesta instituição tenho apenas 3, e ainda não 
consegui produzir um trabalho literário. Os alunos resistem à leitura, seja em 
qualquer situação. 

 
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 
Sigo primeiro a sugestão do livro didático, depois a preferência da maioria dos 
alunos e livros que já deram certo com outras turmas. 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Não. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

É aquele que não apenas decodifica, mas que vai além, consegue compreender o 
não óbvio. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Muito pouco. 
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6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 

suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  
Quando digo pouco, é porque tenho apresentado textos, gêneros diversos no início 
de minhas aulas. Criei a estratégia de ler para os alunos um capítulo, uma página e 
algum livro que comporte na proposta do bimestre. Estou engatinhando com eles. 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

Tento trabalho 30 minutos, quando tenho dois tempos de aula. 
  

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Não. Há 15 anos atrás diria que toda ênfase que hoje damos a esta prática não 
existia. Penso que deveria existir na grade uma disciplina competente e que 
convidasse os estudantes de fato. 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Até uns 3 por semestre. 
 

10-  Que tipo de leitura gosta de fazer?   

 Leio de tudo um pouco. 
 
 

PROFESSOR 7 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 40 ANOS – ATUA HÁ 17 ANOS 
 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Às vezes, trabalho com poemas e contos somente. 
 

2-  Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 
Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 
Dou preferência ao que tem suplemento didático, ou que já trabalhei com outras 
turmas e deu certo. 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  
Não. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 
Aquele que é capaz de compreender o que lê. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Parcialmente 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

1 ou 2, no máximo. Acredito que poderia ser mais, mas é difícil. 
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7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 

disciplina? 
4 a 6 tempos no mês. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 
Quase nenhum. 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 
Depende. As vezes 1 ou até 8 mas, na maioria das vezes, nenhum. 
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

 Prefiro jornais e revistas. 
  
 

PROFESSOR 8 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – 48 ANOS – ATUA HÁ 23 ANOS 
 
 

1- Você consegue trabalhar com livros paradidáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Costumo indicar paradidáticos que os envolvam e que ao mesmo tempo levem-nos a 
uma reflexão concernente a vivência de mundo. 
 

2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 
Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 
Uso livros que já trabalhei com outras turmas e tiveram receptividade. 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Não 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

Aquele que ao se discutir sobre um determinado assunto, percebe-se que o referido 
não lhe é estranho, sabendo opinar a respeito de leituras diversificadas. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 
Sim 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Um por bimestre, mas é pouco em relação a necessidade de leitura que os alunos 
apresentam. 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

Tento, pelo menos, uma por semana. 
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8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Não, houve uma ausência muito grande do profissional da área. Sem contar que a 
metodologia aplicada era falha e retrógrada, valendo muito mais a imposição do que 
o pazer. 

 
9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

3 livros. 
 

10-  Que tipo de leitura gosta de fazer?   
Prefiro jornal. 

 
 

PROFESSOR 9 
 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 41 ANOS – ATUA HÁ 20 ANOS 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Sim, apesar de serem atividades em número reduzido. Em sala, trabalho análise de 
partes de um livro, como sinopse, orelhas, dedicatórias,... 

 
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

Quando trabalho livro, escolho pela minha preferência e depois, os livros que já 
tiveram receptividade com outras turmas, que também dá certo. 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  
Sim, claro que com muitas exceções. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

Além da natureza eclética de suas escolhas de leitura, a capacidade e inferir 
mensagens propostas e vários conceitos. Aquele que consegue também caracterizar 
personagens, relacionar intertextualidades e perceber o traço e literatura da obra, 
tipo o gênero, tipologia, e do autor também. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Sim 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  
Na média, 2 obras por ano. Evidentemente, temos que levar em conta o número de 
aulas que a grade da escola dá para Língua Portuguesa e Leitura. 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

2 horas mensais. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Não conheci ninguém que possa dizer que recebeu esse preparo. 
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9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Tento ler 2 
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

Só não leio gibis. 
 
 

PROFESSOR 10 
 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA – 45 ANOS – ATUA HÁ 14 ANOS  
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  
Consigo, quando o livro não me atende, a aula que eu quero propor naquele dia. Eu 
procuro outros métodos, internet, um assunto pertinente a adolescente, que diz 
respeito a faixa etária deles. 

 
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

[Como a professora não utiliza livros, a pergunta não foi feita] 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Metade sim, metade não. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

Pra mim, seria aquele que busca ler claramente e, geralmente, quando o aluno gosta 
de ler, ele tem o vocabulário melhor, ele se expressa melhor, tem uma fala melhor, 
vai melhor nas redações. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 
Eu penso que o conteúdo, a gente pode ter ele dentro do próprio texto. Pegar frases 
do texto e você pegar ali e trabalhar gramática, sem ficar com aquela “gramatiques” 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Deu, sim porque eu gosto muito de ler   
  

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

NÃO RESPONDEU A PERGUNTA 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 
NÃO RESPONDEU A PERGUNTA 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Uns 2 
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

Jornais, revistas e romances 
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PROFESSOR 11 
 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 36 ANOS – ATUA HÁ 14 ANOS 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Estou começando a trabalhar agora, porque eu tenho algumas salas de produção de 
texto e acabou de chegar o material paradidático mas nem sempre é possível porque 
a escola não tem biblioteca e nem sempre a escola tem material para todos os 
alunos e a gente não pode pedir para que o aluno compre. No momento eu comecei 
a trabalhar com o livrinho na 6ª série, tô lendo lá na sala. Geralmente, eu peço uma 
atividade, quando é 5ª, 6ª série eu não dou prova, eu peço para eles escreverem o 
que entenderam. Geralmente,... durante a leitura, eu leio o capítulo e comento com 
eles, eles já vão comentando, aí, no final, eu peço para fazer um resumo do que 
entenderam. Geralmente, peço uma ilustração também, 5ª série, 6ª série, gosta 
bastante. 

  
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

Eu não tive critério para selecionar, inclusive, eu acho que está até errado, o Estado 
que mandou, eu acho que os livros que eles mandaram não tem nada a ver. Eles 
mandaram uma caixinha com três livros, dos três eu vi qual que seria mais 
apropriado para a idade deles mas eu não tenho assim, pelo regime que a gente 
trabalha, como escolher.  
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  
Não. Este ano eu estou numa escola que até muitos leitores, o que me surpreendeu. 
As 8ª séries, eles lêem muito, por conta própria. Então, são alunos que são bem 
interessados mas, assim, por ter uma base familiar ou também por outras escolas 
que estudaram mas, em geral, eles não gostam. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

Primeiro é aquele que gosta de ler, é aquele que lê por gostar e não por obrigação. E 
até isso que a escola acaba pecando porque a gente acaba escolhendo o livro para 
o aluno, o aluno lê para fazer o trabalho e não para gostar. Então, eu acho que o 
bom leitor é o que lê por prazer, que ele tem interesse em pesquisar, tem interesse 
em encontrar novos livros, ou pegar emprestado, mas um leitor que procura a leitura 
independe de alguém pedir ou passar um trabalho. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

SEM RESPOSTA 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Não, essas duas aulas são fundamentais. O estado (de São Paulo) fez assim, uma 
grade com cinco aulas de língua portuguesa e duas aulas de leitura e produção de 
texto. Aí, eu estou intercalando, eu faço uma aula com interpretação de texto e outra 
aula com leitura. 
 



203 
 

 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

Tudo depende da turma que você tem, do material disponível que tem na escola. As 
vezes, a gente até tenta mas não tem material. Então, se você trabalha numa escola 
que tem o material, que você vê que poderia levar os alunos até a biblioteca, dá pra 
fazer, dá pra separar. Como o português... Se você dá aula de língua portuguesa, 
são 5 aulas, tempo a gente tem, só que, as vezes, faltam os outros recursos que 
atrapalham. 
 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Não, nenhum. Nenhum preparo, acho que a minha faculdade não me preparou para 
nada. É chato falar mas tudo que eu sei é dando aula, são muitas coisas que eu sei 
graças ao trabalho que eu desenvolvo, porque conforme você vai ensinando, você 
vai estudando, tem que se preparar. Então, na faculdade mesmo acredito que nada. 
O que eu ensino hoje é 10% do que eu aprendi na faculdade, o resto eu tô 
ensinando sozinha. 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 
Raramente, tanto é que eu fiquei um semestre para ler um livro. Eu comprei o livro 
em Janeiro e terminei de ler nas férias. Foi o único livro que eu li para lazer mesmo. 
 

10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   
Jornal, eu leio bastante, adoro ler jornal. 
 
 

PROFESSOR 12 
 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA - 52 ANOS – ATUA HÁ 13 ANOS  
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Sim. A realidade da escola pública é bem diferente da escola particular, na escola 
pública a gente não pode pedir para o aluno comprar o livro porque ele não tem 
recursos para isso. Então, a gente tem a aula de leitura, é a aula que eu mais gosto 
de dar, a gente tem que se virar com que a gente tem numa sala de leitura ou passar 
um texto na lousa. O ano passado foi muito bom, porque os alunos, na minha escola, 
ganharam um Kit e havia o livro Reinações de Narizinho, numa edição linda, 
maravilhosa, muito bonita, então, eu acabei trabalhando na 5ª série, este livro, e na 
6ª série com o livro de contos, de Luis Fernando Veríssimo, acho que é Contos de se 
Ler na Escola. Já esse ano, os alunos não receberam livro nenhum. Esse ano já está 
bem precário. Eu propôs, ano passado, muitas atividades.  A gente faz muito teatro, 
até porque eu sou uma professora muito série e quando a gente faz teatro, eles dão 
risada, eu pego o papel que ninguém quer pegar, eu faço a Patinha Feia, eu faço a 
Bruxa, tudo que eles não querem... E a gente transforma aquele texto noutro texto, a 
gente transformou o Cara de Coruja num teatro de bonecos, transformou também o 
outro capítulo de reinações num cordel. Na escola particular, eu marcava um x 
números de páginas para eles lerem em casa, na escola pública é diferente, tem que 
ser de outro jeito. Mas, atividades variadas a partir daquele texto para eles sentirem 
que o texto é bacana, é legal, dá para transformar em outras coisas. 
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2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 
Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

[Como a professora não utiliza livros, a pergunta não foi feita] 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  
Olha, nem todos gostam de ler. Tem gente que prefere jogar futebol, jogar vídeo 
game, assistir televisão, mas acho que eu consegui fazê-los se interessar pela 
história. Na parte das atividades, eles gostam muito de manufatura, então, quando a 
gente ia confeccionar o bonequinho de palito, ou quando a gente ia confeccionar a 
capa do cordel que eu fiz com a professora de artes, usando sabão, eles se 
empolgavam bastante. E na parte de dramatização, eles achavam muito engraçado, 
então, eles participavam bastante. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 

O leitor competente eu acho que é aquele que sabe buscar a informação que ele 
precisa. Ele sabe buscar a leitura que vai suprir a necessidade dele, se ele tiver com 
vontade de descansar a mente, ele vai saber o gênero literário, ou não, que ele vai 
escolher. Ele vai saber a biblioteca, a livraria que ele pode adquirir. Se ele estiver 
buscando um outro tipo de informação profissional, ele vai saber o site da internet, 
ele vai saber o jornal, enfim, é aquele que o Edgar Morin fala dos 7 saberes da 
educação. Em pleno século XXI, ela tem que saber filtrar, tem que saber buscar o 
conhecimento dela. O leitor competente para mim é isso, que sabe buscar a leitura 
que vá suprir sua necessidade. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

SEM RESPOSTA 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

No ano passado, eu trabalhei um livro. 
 

7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 
disciplina? 

Na escola tem, desde o ano passado, uma aula de leitura e produção de texto. 
Então, uma aula de leitura, uma de produção de texto, e cinco de língua portuguesa. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 
Minha licenciatura faz bastante tempo, porque eu me formei em 1984, na USP, 
bacharel em Letras, um curso de quatro anos, depois a gente tem curso de 
licenciatura, que são dois anos, não é na faculdade de letras, é na faculdade de 
educação. Naquele tempo, eu fui formada para o que era ensinado naquele tempo, 
que era realmente muita gramática. Mas com relação a leitura, aí eu acho que a 
gente tem que usar a intuição de professor, para mim é muito bom porque eu gosto 
muito mais de leitura do que de gramática, eu tenho pavor da tal da gramática, eu 
acho muito chato, muito ruim, então, talvez por eu ser uma professora que gosta 
mais de ler, sai intuitivamente. 
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9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Ultimamente não. Quando eu quero desopilar a cabeça, eu pego um livro antigo que 
eu tenho lá em casa e releio, normalmente, é um livro de contos de Guimarães Rosa 
que eu adoro. 

 
10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

Jornais e revistas sim, gibi, eu não gosto muito. 
 
 

PROFESSOR 13 
 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 45 ANOS – ATUA HÁ 13 ANOS 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Sim, geralmente, eles fazem a leitura, eu marco um dia para avaliação de leitura, 
algum simples que eles fazem em dez, quinze minutos. Depois disso, a gente, 
geralmente, desenvolve um projeto, eles lêem dois livros por etapa. O primeiro livro 
da etapa a gente desenvolve um projeto, muitas vezes, esse projeto é desenvolvido 
no laboratório de informática, por exemplo, eles reescrevem esse livro em HQ, 
ilustrado, ou a gente pega um tema desse livro e eles desenvolvem uma página na 
internet. Por exemplo, esse ano eles leram Romeu e Julieta e eles fizeram uma 
página na internet sobre teatro, pesquisaram teatro da Idade Média, desenvolvemos 
um tipo de Twiter e, entre eles, conversaram sobre a obra. O segundo livro da etapa, 
é cobrado na prova unificada, então, a gente não tem muito tempo de fazer um 
projeto. O que eu faço: mas duas semanas antes da prova, eu começo a discutir o 
livro com eles em sala de aula, tiro dúvidas, exploro um pouco os temas que forma 
trabalhados naquele livro. 

 
2 - Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

Geralmente, a gente tem uma reunião por área. Nós nos reunimos e conversamos 
sobre as possibilidades, a gente procura relacionar o gênero textual que eles estão 
estudando naquela etapa. Se eles estudaram gênero teatral, nós procuramos um 
livro que aborde o tema [...] então, está muito relacionado ao tema que eles estão 
estudando naquele momento. 
 

3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Digamos que 50% gosta, 50% não gosta. Isso é muito triste, porque você ter que 
fazer uma atividade que vai valer nota porque senão o aluno não lê. 
 

4- Para você, o que é um leitor competente? 
Eu diria que o leitor competente é aquele que não apenas lê, entende o lê mas 
extrapola na leitura, consegue relacionar aquilo que ele lê com a sociedade em que 
ele vive. Então, o que eu procuro fazer muito com os meus alunos é desenvolver 
essa capacidade de reflexão mesmo. Nós trabalhamos nos últimos anos contos de 
Machado de Assis com eles, e Machado de Assis tem uma riqueza de análise da 
alma humana, assim, espetacular que se o professor não despertar o aluno pra isso, 
ele não percebe. Ele acha que é só uma história. Então, o que eu busco desenvolver 
nos meus alunos é essa capacidade de reflexão. Ler, compreender o que leu mas 
relacionar com a vida, com a sociedade. 
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5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

SEM RESPOSTA 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

      SEM RESPOSTA 
 
7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 

disciplina? 
A leitura que fazemos é só diluída nas aulas de gramática. Eles lêem os livros em 
casa e a gente discute em sala de aula e desenvolve os projetos em sala de aula. 
Não temos tempo de ter uma aula de leitura. 
 

8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 
de aula? Comente. 

Não, é  prática mesmo. 
 

9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Poucos, muito poucos porque é uma demanda muito grande. Para trabalhar com 
eles eu já tenho que ler dois livros mas os livros para estudo. Eu tiro as férias para ler 
o que eu quero.~ 

 
10- Que tipo de leitura gosta de fazer? 

Gosto de revistas, tenho lido pouco, mas gosto. Jornal, eu leio só na internet. 
 
 

PROFESSOR 14 
 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 32 ANOS – ATUA HÁ 12 ANOS 
 

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  

Algumas vezes. Leitura e análise de livros, leitura e produção textual. 
 

2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 
Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

Primeiro, preferência pessoal, a seguir, preferência da maioria da turma e sugestão 
do livro didático.  

 
3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Não. 
 
4- Para você, o que é um leitor competente? 

Um leitor competente faz da leitura um hábito constante. Ele lê e assimila o que leu, 
construindo assim o seu conhecimento. 

 
5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 

com os alunos? Comente. 
Sim. 
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6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  

Consigo trabalhar pelo menos um livro. O número não é suficiente, mas a leitura é 
constantemente feita de outras formas. 

 
7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 

disciplina? 
Às vezes seis horas/aulas mensais. 

 
8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 

de aula? Comente. 

Não. A maior parte do conhecimento adquirido se deu através de cursos realizados 
em âmbito educacional, estadual ou particular. 

 
9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Sinceramente, pouco. Um livro... 
 
10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

  Gosto, principalmente de romances, jornais e revistas. 
  
 

PROFESSOR 15 
 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR - 28 ANOS – ATUA HÁ 6 ANOS 
      

1- Você consegue trabalhar com livros para-didáticos em suas aulas? Que 
atividades de leitura costuma propor aos seus aluno?  
Sim. A rede SESI-SP, instituição em que trabalho, possui um projeto chamado “Meta 
de Leitura”, que consiste em trabalhar paradidáticos em todas as disciplinas a fim de 
aprofundar os conhecimentos tratados em sala de aula. Há rodas de conversa, 
seminários, avaliações de expressão escrita, dramatizações, debates, entre outros 
instrumentos. Os alunos têm, em média, um paradidático a cada dois meses para ler 
e desenvolver atividades. 

 
2- Que critérios utiliza ao selecionar um livro para trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal, Livros já trabalhados com outra turma que tiveram 
receptividade, Livros que oferecem suplemento didático, Preferência da 
maioria dos alunos, Sugestão do livro didático,... 

Geralmente são livros que abordam temas trabalhados em sala de aula. As 
parcerias com as editoras também contam muito, pois não se pode desconsiderar o 
fator financeiro no momento da adoção. A receptividade das turmas anteriores é 
igualmente levada em conta. 

 
3- De maneira geral, seus alunos gostam de ler?  

Sim. Há vários livros que se tornam “populares” na escola e acabam virando 
projetos, apresentações ou murais. O interessante é que apesar de concluírem as 
leituras, os clássicos não estão entre os preferidos dos alunos. As editoras que 
propiciam palestras com os autores dos livros também contribuem para uma melhor 
aceitação. 
 

4 - Para você, o que é um leitor competente? 
Um leitor que entende as entrelinhas, capaz de inferir informações e associá-las ao 
contexto da obra. Os resumos disponíveis na Internet por vezes limitam essas 
habilidades e cabe ao professor e à família, no caso de leitores em fase escolar, 
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estimularem o aluno por meio de atividades diferenciadas. Assim, não haverá mais 
monotonia, nem avaliações superficiais sobre o que foi lido. 
 

5- Em meio a tantos conteúdos para dar conta, sobra tempo para trabalhar leitura 
com os alunos? Comente. 

Sim. Tudo é uma questão de planejamento, cronograma de atividades. A maior 
dificuldade que vivencio atualmente está relacionada ao preço dos livros. Sou do 
interior de São Paulo, não há sebos por aqui e a escola não autoriza (nem deveria 
autorizar) o uso de cópias. Procuramos conseguir doações para a biblioteca da 
escola,  tentamos viabilizar um rodízio entre as turmas e agrupamos disciplinas 
quando os assuntos podem ser trabalhados em conjunto. 
 

6- Se sim, quantos livros consegue trabalhar por ano? Acha que esse número é 
suficiente ou atrapalha o ensino de outros conteúdos?  
Eu trabalho um paradidático por ano, mas os alunos lêem, em média, 8 livros. É um 
número bom, mas a obrigatoriedade às vezes “força” algumas situações. Os 
professores da área de Exatas apresentam certa resistência para trabalhar com 
paradidáticos. 

 
7- Quantas horas/aulas mensais são dedicadas ao trabalho com leitura em sua 

disciplina? 

Há momentos de leitura em todas as aulas. A mobilização dos alunos sempre parte 
de um texto que pode ou não estar no livro didático adotado. Como há a 
obrigatoriedade de se trabalhar com vários gêneros textuais, é natural ter um período 
da aula dispensado para a leitura. Quando se trata do paradidático, há sempre uma 
aula para discussões e outra para a realização de uma atividade avaliativa. Quando 
se trata de um projeto, mais aulas são destinadas, mas todas elas estão previstas no 
plano docente. 

 
8- A sua faculdade lhe deu preparo suficiente para trabalhar com leitura em sala 

de aula? Comente. 

Não. O que mais me ajudou foram os cursos de formação fornecidos pela rede SESI. 
As sugestões de atividades e de títulos também costumam ser produtivas. 

 
9- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo? 

Um, mas essa quantidade aumenta quando não há tantas responsabilidades com 
estudo e trabalho. 

 
10- Que tipo de leitura gosta de fazer?   

  Primeiro romances, depois, revistas. 
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ALUNO 1 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – IDADE: 23 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  
    Consigo ler nas férias, uns 5 livros. 
 
2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Acho que primeiro, os que oferecem suplemento didático e também, preferência pessoal. 
(Pessoal do aluno ou pessoal seu?) Acho que pessoal meu, um pouco. Na verdade, 
primeiro colocaria a sugestão do livro didático e depois, o que eu acho. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 
Acho que sim. Pra despertar ... Eu pretendo através de filmes, por exemplo, despertar a 
leitura. Por exemplo, eu tô trabalhando isso no meu TGI, passar uma obra que tenha 
filme, passar o filme e falar: “Olha, vocês podem... Vocês gostaram do filme? Olha, vocês 
podem encontrar isso no livro também.” 

 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 

em sala de aula? 
Não que eu tô lembrada agora, não. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 

que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Eu acho que assim a parte de licenciatura é, no mínimo, estranha. Mas dentro do 
possível, assim, acho que está dentro do esperado. Acho que deu, não ta 100% mas 
acho que, deu nota 5. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Ah! Que lê não só livros didáticos, pedidos pelo professor, pedidos pela faculdade onde 
está mas também que se interessa em ler coisas de outras culturas, de outras matérias, 
de outros saberes. 

 
 

ALUNO 2 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - IDADE 24 ANOS 
 
1 - Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

   Uns 2 só. 
 
2 - Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Preferência pessoal é o último, ao meu ver. Acho que cada turma é uma turma mas, 
geralmente, quando uma turma da mesma idade costuma gostar do livro, tem uma 
aceitação boa, geralmente, dá certo. A gente tem toda uma limitação, livro a gente não 
escolhe muito o que vai dar, principalmente na escola, a gente tem que trabalhar de 
acordo com o método daquela escola. Mas se não tivesse essa obrigatoriedade do 
método, acho que eu faria um trabalho assim, primeiro conversando com meus alunos, 
pra saber qual a especificidade da classe; qual o livro que mais seria legal pra eles, 
dentro da matéria que eu estou dando, pra dar um apanhado de vidas possíveis dentro 
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daquela matéria que vou ensinar, faria uma pequena conversa com meus alunos. Então, 
eu colocaria preferência da maioria e depois, livros que já tiveram receptividade. 

 
3 - Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela 

leitura? Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim, sim. O que eu já fiz... Eu já dei aula, mas dei aula pra colegial.  O que eu já fiz foi 
levar música, que tivesse haver com o tema do livro e, primeiro..., por exemplo, eu tratei 
do Guarani, eu levei várias músicas que falava de índio. Pessoal gostou. Não tinha muito 
haver com a realidade deles, levei Milton Nascimento mas eles gostaram. A gente 
discutiu primeiro a condição do índio depois eu dei o livro para eles lerem. Quando eles 
leram, eles já leram com uma criticidade, eles não leram acharam que “Ah! Ler o 
guarani, coisa chata!” Então, eles já trouxeram outra visão. 

 
4 Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o 

livro em sala de aula? 

Não, nenhum deles, nunca. 
 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Eu achei um pouco fraco, principalmente, a parte de licenciatura. Inclusive lendo 
“Pedagogia da autonomia”, que é um livro que eu estou tendo no último ano da 
faculdade, o que eu acho um absurdo, que deveria ser inclusive no primeiro ano. A 
primeira aula de licenciatura você deveria ter o direito de ler esse livro pra tomar gosto 
pela matéria. Licenciatura, pra mim, pareceu dispensável no curso. Então, achei o curso 
fraco. Achei que não prepara a gente pra dar aula. Não pra prepara a gente pra realidade 
da sala de aula. Nenhum curso prepara você pra realidade daquela profissão mas eu 
acho que no caso de docência, isso é muito, mas muito crucial. Não é que nem 
engenharia, que tem um ramo, uma abertura de atividades que você pode exercer depois 
de formado. A gente não, é mais restrito a nossa atuação, portanto deveria ter uma 
aplicabilidade maior durante tudo. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Leitor competente é o que consegue ler criticamente um texto. A definição da verdadeira 
leitura do Paulo Freire é genial. Acho que é bem aquilo, a definição do Paulo Freire: você 
conseguir, primeiro, na ter uma leitura rasa. Tem pessoas que vão ler uma poesia, por 
exemplo, e não conseguem nem captar a conotação da poesia. Para no denotativo e, 
portanto, não entende. Então, seria uma leitura que conseguisse abranger sempre o 
denotativo e o conotativo e a pessoa conseguisse ter um ponto de vista crítico daquilo, 
porque tudo que a gente lê, tem como você ter um ponto de vista crítico. E não 
simplesmente ler e não conseguir nem ter uma opinião sobre o livro, aí você não pensou 
criticamente. 

 
 

ALUNO 3 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - IDADE 25 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

     Muitos, incontáveis, eu não tenho nem idéia. 
 
2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Acho que os livros já trabalhados com outra turma, você pode tentar. Ou gosto pessoal ou 
sugestão da cartilha ou do livro, às vezes até cabe,..... 
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3 - Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 
Mais ou menos, não totalmente preparada. Acho que vai vir de acordo com o tempo, com 
a prática. Por enquanto, mais ou menos, caminhando ainda.  
Talvez, eu apresentasse algum autor que estivesse ligado a idade deles, alguma 
curiosidade de um personagem com que os alunos tivessem interesse ao mundo daquele 
personagem. Você vai encaminhando algumas atitudes, encontrando algumas 
aberturas,... pra você chegar naquele aluno, pra conhecer ele um pouquinho, pelo 
menos, e tentar trabalhar. 

 
4 - Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o 

livro em sala de aula? 

Já, que eu me recordo vários professores trabalharam. Nas aulas de licenciatura, alguns 
professores comentam esse tipo de coisa. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Não sei, talvez, acho que sim. Sempre falta alguma coisinha, mas eu gosto muito do 
curso, acho o curso bom. Talvez algumas matérias tivessem que cair, outras subirem na 
grade mas... não sei. Pronta eu não estou, só com a cara e a coragem, fala “Não. Eu vou 
tentar. Um dia depois do outro.” Cê vai indo, vai indo, e vai construindo. Nunca se está 
pronta, sempre tem que reformar, reformular, então, você vai lá com a cara e com a 
coragem. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Um leitor crítico, capaz de ler e entender, de comentar aquele texto depois criticamente, 
debater, dar sua idéias a respeito. 

 
 

ALUNO 4 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - IDADE 20 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

     Uns 4. 
 
2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 

trabalhar em sala de aula? 

O segundo, livros já trabalhados com outras turmas e que tiveram receptividade. 
 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Acho que sim, eu não tenho tanto certeza, mas eu acho que um pouco. Primeiro, eu 
abordaria um assunto do interesse deles, primeiro, eu tentaria falar uma linguagem que 
despertasse o interesse deles. Depois, eu instigaria eles com a história do livro, o tema 
abordado pra que depois, eles pudesse estar buscando isso diretamente no livro. 

 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 

em sala de aula? 

Pra mim, muito pouco. Eu achei que foi bem pouco. 
 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 

que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 
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Acho que poderia ter recebido mais. Acho que alguns professores souberam abordar [a 
parte pedagógica] mas, acho que, muito presos ao contexto e outros não souberam. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Não é aquele que meramente decora o livro ou, por ter gostado, ele apenas guarda isso 
na memória e depois conta meramente, mas aquele que associa isso com seu cotidiano, 
com sua vida e também pode aplicar isso às suas atitudes. Que realmente faz um 
sentido, o que está por trás da história mesmo. 

 
 

ALUNO 5 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - IDADE 21 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

     Uns 6 
 
2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 

trabalhar em sala de aula? 

Aquele que a maioria gosta, porque ficaria mais fácil. 
 

3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 
Se sim, como pretende fazê-lo? 

Não. Se eu for sincera, falando que eu gosto, acho que sim.  
 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Talvez, trazendo livros que combinassem mais .. se fossem jovens, por exemplo, livro de 
fantasia. Ou filme também, que hoje tem adaptação que algum filme que depois chegasse 
ao livro. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

    Não, não trabalharam. Olha, eu prefiro a nova grade que eu não peguei. Em termos de 
conteúdo, eu prefiro a nova grande porque o meu ficou faltando. Conteúdo e pedagógico. 
 
6- Para você o que é um leitor competente? 
    Ler e trazer para realidade leitora. Tentar imaginar. 
 
 

ALUNO 6 
 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - IDADE 21 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Eu leio mensalmente, 5 livros que não são nem pra faculdade, nem pro meu trabalho. Por 
trabalhar em uma livraria, eu leio muito, então essa média é um pouco maior que a 
maioria. 

 
2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 

trabalhar em sala de aula? 
Acho que todos os elementos são importantes, preferência pessoal, é um pouco 
complicado. O professor escolher um livro que ele gostasse e, pode ser, que nem todos 
os alunos gostem. Eu, se você indicar um livro de minha preferência para os alunos, 
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tenho certeza de que eles não iriam gostar, então, isso é complicado. Talvez, livros que 
oferecem suplemento didático, não eu que isso seja alguma coisa que facilite 
completamente o trabalho mas já é um meio, porque o material didático já percebeu 
naquele material de leitura o que pode ser produzido e, a partir disso você pode descobrir 
outras maneiras. Então, sugestão do livro didático e livros já trabalhados com outras 
turmas que tiveram receptividade. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Eu me sinto na medida em que eu acho que as leituras que eu faço podem ser 
importantes pra eles também. Porque eu sei que ler é importante, não só pra você 
adquirir o hábito mas também pra você fazer outras atividades em que a leitura é 
essencial. 
Acho um trabalho legal seria o trabalho com textos menores, que, de alguma forma, 
despertasse o interesse pela leitura ou, pensei melhor agora, despertar o interesse na 
leitura nele fazendo outros tipos de leitura, não leitura textual, digo, a leitura de uma obra 
de arte, ou a leitura de uma propaganda que também são formas de leitura que podem 
conduzir a leitura do texto escrito. 

 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 

em sala de aula? 

Alguns professores apresentaram, não dessa maneira como eu falei. Mas eles 
apresentaram sempre técnicas de como você motivar a leitura. Mas sempre essa leitura 
era motivada para confecção de um exercício posterior a leitura. Ou seja, os alunos liam 
somente para responder o exercício. E essa finalidade que alguns textos têm nem 
sempre é boa porque você acaba lendo em função disso. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 

que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

A parte mais teórica e referencial do curso que é todo um conteúdo que você precisa ter, 
acho que foi boa, tem algumas deficiências claras mas, foi em geral, boa. Eu, 
particularmente, considero muito mais o conteúdo aprendido importante do que ensinar 
métodos de como aplicar esse conteúdo. Porque acho que não é possível você aprender 
o método, sem ter o conteúdo a ser ensinado. Pra mim, o conteúdo é quase que 
essencial, e as maneiras de como você vai ensinar isso, não é que não sejam tão 
importantes mas, você tem o conteúdo, você consegue pensar em uma maneira de como 
fazer aquilo que, se você não tivesse o conteúdo, você não saberia. 
 

6- Para você o que é um leitor competente? 

É um leitor não ingênuo. Acho que quando você lê um texto, você tem a permissão de 
discordar do que está escrito ali e de construir o sentido daquele texto, na medida em 
que, aqueles sentidos estejam bons pra você, na medida e que aquilo faça um sentido 
realmente pra você. Eu vejo muita gente lendo ingenuamente, concordando com que o 
texto diz, acho que esse não é o leitor competente. O leitor competente é aquele que 
consegue pegar o que o texto está dizendo e chegar além. 

 
 

ALUNO 7 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR - IDADE 24 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

     Eu li 3 livros 
 



215 
 

 
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Eu acho que a preferência da maioria dos alunos, em primeiro lugar, e depois os que 
oferecem suplemento didático, para acompanhar o trabalho. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 
Se sim, como pretende fazê-lo? 

Acho que não, porque hoje em dia é muito difícil formar leitores, não sei se eu sou a 
pessoa mais indicada não. 

 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

     Sim, alguns projetos de leitura. 
 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Eu tô satisfeita. No fundo, no fundo, a gente nunca se sente preparado mas aquela base 
que faculdade nos dá, acho que sim. 
 

6- Para você o que é um leitor competente? 
    Sei lá, um leitor crítico, uma pessoa que goste muito de ler. 
 
 

ALUNO 8 
 
INSTIUIÇÃO PARTICULAR – IDADE 26 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Uns 3 mais ou menos. 
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

O mais importante é aquele do contexto dos alunos. Não adianta ler um livro que, se eu 
trabalho na escola do interior, fale sobre sociedade urbana, que eles nem vão entender. 
Se a turma gosta de futebol, eu escolheria um livro que fala mais ou menos sobre isso, 
essa é a idéia.  

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Já, eu já trabalho com isso e, graças a Deus, tem dado certo até hoje. Eu já trabalho com 
6º ao 9º ano. 

 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 

em sala de aula? 
Sim, agora, em prática de ensino de língua inglesa, várias atividades com vídeo, de 
leitura, que ajudou bastante. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 

que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Acho que a minha experiência que conta, nenhum curso te prepara para sala de aula, só 
mesmo o dia a dia. 
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6- Para você o que é um leitor competente? 

Aquele leitor que consegue captar não só a mensagem do escrito mas consegue 
interpretar as várias formas. 

 
 

ALUNO 9 

 
INSTIUIÇÃO PARTICULAR – IDADE 23 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Talvez, uns 4 livros. 
 
2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 

trabalhar em sala de aula? 
A preferência da turma para estimular o aluno a ler e fazer uma leitura prazerosa.  

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Acho que sim. 
 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Sim. 
 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 
Tô satisfeita. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Um leitor competente é aquele que sabe a mensagem, entende, compreende o texto, 
sabe fazer uma intertextualidade daquele texto, sabendo que aquele texto pode buscar, 
não só uma mensagem, mas vários contextos, pode buscar muito mais além do que ele 
pode imaginar, porque cada um tem sua interpretação. 

 
 

ALUNO 10 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – IDADE 20 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

     Uns 3 ou 4 
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

     O importante é um tema que os alunos prefiram e que eles achem interessante porque aí 
a leitura fica mais fácil, fica mais prazeroso eles gostando do assunto, eles aprendem mais 
com a leitura. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

     Já, acho que já bastante. 
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4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

    Não muito, mas fora daqui eu aprendi bastante coisa, pois eu já faço outra faculdade de 
pedagogia. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 
Poderia ter dado mais parte pedagógica, mais metodologia de ensino. Poderia ter ensinado 
muito mais os alunos... 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

No meu ponto de vista, não é aquele que entende de todos os assuntos, nem que lê tudo 
que aparece pela frente, é aquele que se interessa por determinados coisas mas especifica 
naquele determinado assunto, aí eles faz mais  bem feito quando você gosta mais. Focando 
um assunto, ele pratica muito mais a leitura. 
  
 

ALUNO 11 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – IDADE 20 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Dois 
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

A gente tem que ver também pela idade, o gosto deles também. Não adianta pedir para 
eles lerem um livro que eles detestam, tem que adequar ao gosto dos alunos. Lógico que 
não fugindo do que a escola pede. Pode trabalhar as duas coisas, o que a escola pede e 
o que eles querem. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Oh! Aqui eu tipo que... eu não fui testada, a gente lia mais aqui pra prova. Não... é difícil. 
 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 
Eu queria que tivesse trabalhado mais o português e mais o inglês. Mais a prática porque 
a gente faz mais nas outras escolas, estágio... aqui mesmo não. Faltou texto, leitura,... 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 

que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Faltou incentivar a gente mais com leitura, trabalhar bem mais leitura. 
 

6- Para você o que é um leitor competente? 

    Aquele que lê bastante. 
 
 

ALUNO 12 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – IDADE 40 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Sim, muita poesia. 
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2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 

trabalhar em sala de aula? 
Poderia ser o que a gente tem usado mas o mais interessante seria aquele que a gente 
não conhece para que ambas as partes poderia despertar e aprender algo mais, porque 
aqueles que a gente não tem certo conhecimento, se trabalhar com eles, a gente vai 
tento o conhecimento para passar pros demais e ambas as partes poderia ter um outro 
conhecimento a mais. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim, pelo o que eu tenho desenvolvido nesse curso eu adquiri certo conhecimento. É 
mostrar vários tipos de leituras, mostrar bastantes escritores, poetas, o que o Brasil, o 
que mundo todo propôs, mostrar o quanto tem para se ler, mostrar o mercado da leitura. 

 
4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 

em sala de aula? 
Poderia ser mais, mas eles mostraram alguma opção, alguns caminhos que pode levar o 
interesse da clientela. 

 
5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 

que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Eu estou satisfeito porque é o que desejo, mas o curso em si poderia ter mais oferta, 
poderia ter mais cobrança, mais tempo também. 
 

6- Para você o que é um leitor competente? 

É um leitor que, apesar de ler muito, ele possa a partir daí também desenvolver o que ele 
leu, ele tem outros sentidos, tem vários sentidos. 

 
 

ALUNO 13 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 54 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Nenhum.  
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Primeiro, livros já trabalhados com outra turma e preferência pessoal. Depois, acho que 
os que oferecem suplemento didático e... o que a maioria da turma gosta... 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 
Não. Com certeza, não. 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Alguns professores apenas falam em estratégias mas não discutem. 
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5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Acho que deveria ter recebido mais preparo. São muitas disciplinas voltadas para a 
teoria, mas matérias ligadas ao ensino do português são poucas. Por exemplo, o 
português instrumental. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

É aquele que ler e conseguir transmitir o que leu com coerência. 
 

 
  

ALUNO 14 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 24 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Uns 6 livros.  
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 
Primeiro, livros já trabalhados com outra turma e preferência pessoal. Também, sugestão 
do livro didático e acho que a preferência da maioria da turma. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Acredito que sim. Há pouco tempo li um texto que orientava a distribuição de livros para 
alunos lerem ao longo do ano e trocarem entre si, mas usar isso para avaliação regular, 
para o despertar da leitura. 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Alguns professores, poucos, sim, porém,  a maioria, sequer toca em tal prática. 
 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Não estou satisfeita. A faculdade nos prepara pouco para a realidade, poucos são os 
professores que realmente passam a verdade do que é ensino hoje e como enfrentar. 
Muitas vezes, nos é passado coisas muito diferente da realidade das escolas do país, 
principalmente, do ensino público. E a grade de disciplinas também poderia ser mais 
objetiva e abrangente. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

É um leitor capaz de avaliar criticamente aquilo que ele lê, formando uma opinião pessoal 
sobre sua leitura. 

 
 

ALUNO 15 
 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 23 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Só um.  
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2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Acho que o importante são os livros já trabalhados com outra turma e que eles gostaram. 
 

3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 
Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim. Com a adequação do assunto do livro a realidade do aluno. 
 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 
Sim. Trabalho com a vida dos escritores, leitura em conjunto, intertextualidade entre 
outros. 

 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

O curso poderia ter preparado mais na atuação profissional pois as estratégias e 
filosofias, em grande parte, não são possíveis de serem feitas em sala de aula. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Aquele que lê, entende e consegue transmitir o que foi lido. 
 
 

ALUNO 16 
 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 27 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Um, no máximo.  
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 

Livros que oferecem suplemento e a sugestão do livro, não. Primeiro, a preferência da 
maioria da turma, ou os livros que tiveram receptividade com outras turmas. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Não me sinto, porém, procurarei trabalhar com preferências da idade, sem deixar os 
cânones de lado. 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Sim. 
 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Não estou satisfeita. Na minha opinião, a prática sempre ficou em segundo plano. 
 
6- Para você o que é um leitor competente? 

É aquele que consegue selecionar as suas preferências, saber argumentar e refletir 
acerca da leitura. 
 
 

 
 



221 
 

 
 

ALUNO 17 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 23 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Um, só um, acho. 
 
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 
Preferência da maioria dos alunos, e consideraria primeiro. Depois, preferência pessoal e 
livros eu já trabalhei com outros e deu certo. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim. Mostrando que o ato de ler pode ser prazeroso, principalmente quando não é feito 
por obrigação. A leitura não deve se submeter a rótulos ou a críticas. A leitura deve ser 
sempre voluntária. 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Não discutiram. 
 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Sim. O curso numa totalidade é muito interessante. Aprendi coisas maravilhosas, 
principalmente nos estágios. Acredito que poderia ser melhor, mas já é bastante 
satisfatório. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Um leitor ativo, que consegue fazer inferências e, principalmente, que consegue refletir 
sobre o que lê. 

 
 

ALUNO 18 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 27 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Nenhum.  
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 
Preferência da maioria, livros já trabalhados com outras turmas e deu certo. A sugestão 
do livro didático e os que têm suplemento de leitura. 

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim. Pretendo propor leitura de livros que despertem o interesse da turma e atividades 
em grupo. 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 
Sim, apenas nas disciplinas de estágio e metodologia. 
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5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 
Não, as aulas de português foram insuficientes, pois o nível dos professores deixavam a 
desejar. Não eram comprometidos com o ensino. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Um leitor que consegue interpretar um texto e relacioná-lo com outros textos de diversos 
gêneros, teatro, música, poesia. 

 
 

ALUNO 19 

 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA – IDADE: 23 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Não li.  
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 
Preferência da maioria, livros já trabalhados com outras turmas e deu certo. Os que têm 
suplemento de leitura e a minha preferência  

 
3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 

Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim. De maneira diversificada, dependendo da turma. 
 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Sim, alguns. Geralmente, em disciplinas sobre prática de ensino, estágios... 
 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 
Por ser uma faculdade de formação de professores, penso que deveríamos ser melhor 
preparados para a realidade. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Leitor crítico que consiga fazer uma leitura atenta e não se prender somente a um tipo, 
estilo ou gosto. 

 
 

ALUNO 20 

 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR – IDADE: 53 ANOS 
 
1- Quantos livros você lê por semestre que não sejam para trabalho ou estudo?  

Uns dez.  
 

2- Para você, o que deve ser levado em consideração ao selecionar um livro para 
trabalhar em sala de aula? 
Os que oferecem suplemento de leitura e a sugestão do livro didático 
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3- Você se sente preparado para despertar no seu futuro aluno o gosto pela leitura? 
Se sim, como pretende fazê-lo? 

Sim. Demonstrando que a leitura trata dos mesmos assuntos que lidamos no nosso dia-
a-dia, que são também os grandes temas universais: amor, tristeza, saudade, morte, 
ciúme. 

 

4- Seus professores sugeriram ou discutiram estratégias para se trabalhar com o livro 
em sala de aula? 

Não, digo, raramente. 
 

5- De maneira geral, você está satisfeito com o curso que está terminando ou acha 
que deveria ter recebido mais preparo para atuar como professor? Justifique. 

Sim. Eu penso que a carga horária das disciplinas pedagógicas é excessiva e, às vezes, 
os conteúdos ficam repetitivos. 

 
6- Para você o que é um leitor competente? 

Em primeiro lugar, aquele que sente prazer na leitura e, é claro, que possa aproveitá-la e 
interpretá-la o melhor possível.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO   
 

  
 Portaria N° 584, de 28 de abril de 1997   

 
O Ministro de Estado da Educação e do Desporto, no uso das atribuições legais e 

tendo em vista, 
 
o Relatório final da Comissão encarregada de preparar a lista de títulos que 
comporão uma coleção de livros a ser distribuída às escolas públicas;  
  
a necessidade de oferecer aos professores e alunos de ensino fundamental um 
conjunto de obras literárias e textos sobre a formação histórica, econômica e cultural 
do Brasil, além de obras de referência;   
 
a importância de apoiar técnica e materialmente os programas de capacitação para 
docentes que atuam no ensino fundamental, resolve 
 
Art. 1° - Instituir o Programa Nacional Biblioteca da Escola, com as seguintes 
características básicas:   
 

a) aquisição de obras de literatura brasileira, textos sobre a formação histórica, 

econômica e cultural do Brasil, e de dicionários, atlas, enciclopédia e outros 

materiais de apoio e obras de referência;   

b) produção e difusão de materiais destinados a apoiar projetos de capacitação e 

atualização do professor que atua no ensino fundamental;   

c) apoio e difusão de programas destinados a incentivar o hábito de leitura;   

d) produção e difusão de materiais audiovisuais e de caráter educacional e científico.   

Art. 2° - O acervo básico da Biblioteca da Escola será formado em três anos a partir 

de 1997.   

Art.3° - Os recursos necessários à execução do Programa serão assegurados pelo 

Ministério nos orçamentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.   

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação   

 

PAULO RENATO SOUZA 

(Publicado no Diário Oficial em 29/04/97, Seção 1, página 8.519) 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA  

 DIRETORIA DE APOIO PEDAGÓGICO    
 
 
 

PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE 
 
 

Descrição do Programa   
 

O Programa doa a alunos matriculados na 4ª série, na 5ª  série do Ensino 
Fundamental e, também, para escolas, coleções composta de obras clássicas da 
literatura brasileira, livros infanto-juvenis, obras de referência em apoio a professores 
e alunos.   

Desta forma, visa incentivar a leitura e troca de livros entre estudantes, além 
de proporcionar opção de leitura às suas famílias. O acervo entregue permite às 
escolas, também disponibilizar o acesso a alunos de outras séries e da comunidade 
às coleções.   

Lançado em 1997, o Programa Nacional Biblioteca da Escola já distribuiu três 
acervos. O primeiro, em 1998, composto de 215 títulos, foi dirigido a 20 mil escolas 
de 1a a 8a séries com mais de 500 alunos. O segundo, em 1999, composto de 109 
títulos infanto-juvenis, quatro deles voltados às crianças portadoras de necessidades 
especiais, foi dirigido a 36 mil escolas de 1a a 4a séries com mais de 150 alunos. 
Nos municípios em que a quantidade de alunos não obedecia às normas 
estabelecidas para o atendimento, selecionou-se a escola que contava com o maior 
número de alunos. O PNBE 2001 disponibilizou aos alunos 30 títulos diferentes em 

seis coleções distintas, contabilizando um total de 12,1 milhões de coleções.   
 

Público Alvo   
 
Alunos e escolas do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino   
 
Duração do Projeto   
 
Projeto iniciado em 1997, não há previsão de término   
  


