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A literatura deveria ocupar um lugar de 
destaque como bem cultural, pelo próprio 

prazer que lhe é inerente. 
Pontes (2012) 
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Resumo 
 
É certo que nos últimos anos, muito tem se discutido sobre o papel da escola no 
atual contexto, como também sobre as causas do insucesso de práticas docentes e 
dos resultados de aprendizagem. Em nossa compreensão a escola configura-se 
como um espaço proporcionador do ensino e difusora do conhecimento, responsável 
assim em transmitir, socializar, construir o saber acumulado ao longo dos anos e um 
novo saber, tornando-se inerente e necessária à formação básica do cidadão. Afinal 
a instituição escolar caracteriza-se como uma instituição formal na qual há 
sistematização, planejamento e intencionalidade do conhecimento. Além do que, os 
saberes que transitam na escola são diversos, organizados e direcionados à 
preparação do indivíduo para o domínio de conhecimentos universais e 
desenvolvimento cognitivo, bem como à formação do cidadão e do homem político 
em seu processo de inclusão na sociedade. Consideramos ainda que o ato de ler 
deve ser percebido como um momento prazeroso e o professor deve ser o mediador 
da leitura desde os primeiros anos escolares, pois tem a capacidade de proporcionar 
o desenvolvimento das habilidades de raciocínio, compreensão, formação de opinião 
e reflexão que circundam o processo de aquisição e apreensão do conhecimento. 
Por isso, nossa pesquisa tem por objetivo refletir, analisar aspectos de uma 
realidade rural tendo em vista suas especificidades e anseios integrando 
professores, alunos e comunidade modificando uma cultura de não leitores já 
constatada para uma cultura de leitores não só capazes de dar significado ao que 
leem, mas partícipes ativos e socializadores das leituras lidas disseminando assim 
uma formação leitora literária, como também, analisar a formação de leitores 
literários no contexto da educação básica em uma escola pública da zona rural do 
Município de Mossoró-RN em que trabalhamos com uma amostra de 69 sujeitos, 
propondo mudanças na prática do professor de língua portuguesa. Inerente aos 
aspectos metodológicos de nossa pesquisa, afirmamos que se configura em uma 
abordagem qualitativa, tendo em vista que na área de educação proporcionamos 
reflexões, análises de práticas e interações dos sujeitos que não são palpáveis, mas 
que estão intimamente imbricados nos aspectos políticos, éticos, estéticos e 
epistemológicos. Nessa perspectiva, escolhemos a pesquisa-ação na qual utilizamos 
como instrumentos de coleta de dados: questionário e observação, pois 
compreendemos que esta metodologia de pesquisa corresponde às expectativas de 
um projeto intervencionista. Como aporte teórico trazemos em toda a abordagem 
autores como:  Azevedo (1998,2010), Colomer (2003), Eco (2002), Freire (2002), 
Koch (1998), Kleiman (1992), Pontes (2010, 2012), Smith (2003) e Silva (2005) 
dentre outros. Com nossa pesquisa instigamos na comunidade e sujeitos de nossa 
pesquisa uma reflexão sobre a prática de leitura na escola, bem como sobre o papel 
dos professores em torno da formação de leitores, através de uma intervenção com 
atividades diversas de formação leitora, ampliação do acervo literário, e práticas de 
leitura diárias, o que acarretando uma contribuição e melhoria na leitura e 
compreensão dos diversos conhecimentos veiculados pela escola. 
 
Palavras-chave: Leitura, formação do leitor, Literatura, Literatura Infantil. 
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ABSTRACT 
 
It is true that in recent years, much has been discussed about the role of schools in 
the current context, as well as on the causes of failure of teaching practices and 
learning outcomes. In our understanding the school set up as a proportioning space 
of teaching and diffusion of knowledge, and responsible to transmit, socialize, build 
the knowledge accumulated over the years and new knowledge, becoming inherent 
and necessary to the basic training of citizens . After the school institution is 
characterized as a formal institution in which there is systematization, planning and 
intentionality of knowledge. Besides, the knowledge being transferred through the 
school are diverse, organized and directed the preparation of the individual to the 
domain of universal knowledge and cognitive development as well as the formation 
of the citizen and the politician in his process of inclusion in society. We also believe 
that the act of reading should be perceived as a pleasant moment and the teacher 
should be the reading of the mediator from the earliest school years as it has the 
ability to provide the development of thinking skills, understanding, opinion formation 
and reflection surrounding the acquisition process and acquisition of knowledge. 
Therefore, our research aims to reflect, analyze aspects of rural reality in view of their 
specific desires and integrating teachers, students and community changing a culture 
of non-readers have found for a culture of readers not only able to give meaning to 
what read, but participants active and socializing readings read thus disseminating a 
literary reader training. As well, analyze the formation of literary readers in the 
context of basic education in a public school in rural municipality of Mossoró-RN 
proposing changes in practice the Portuguese language teacher. Inherent 
methodological aspects of our research state that is configured in a qualitative 
approach, considering that in education we provide reflections, practices analysis 
and interactions of the subjects that are not tangible, but they are inextricably 
interwoven in political, ethical, aesthetic and epistemological. From this perspective, 
we choose action research for this context of empirical research in education 
because we understand that this research methodology matches the expectations of 
an interventionist project. As theoretical support we bring in all the authors approach 
as: Azevedo (1998.2010), Colomer (2003), Eco (2002), Freire (2002), Koch (1998), 
Kleiman (1992), Bridges (2010, 2012), Smith (2003) and Silva (2005) among others. 
Relevant to the expected results, we want to instill in the community and subject of 
our research reflect on the reading practice at school as well as on the role of 
teachers around the formation of readers, through an intervention with various 
activities reader formation, expansion literary collections, and daily reading practices, 
which will result in a contribution and improvement in reading and understanding of 
the diverse knowledge conveyed by the school. 
 
Keywords: reading, reader training, Literature, Children's Literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesses últimos anos, muito tem se discutido sobre o papel da escola diante 

dos avanços da sociedade moderna e principalmente diante do insucesso em suas 

práticas docentes e resultados de aprendizagem. 

Em nossa compreensão a escola configura-se como um espaço 

proporcionador do ensino e difusora do conhecimento, responsável assim em 

transmitir, socializar, construir o saber acumulado ao longo dos anos e um novo 

saber, tornando-se inerente e necessária à formação básica do cidadão. 

E neste cenário nos torna instigante e inerente à nossa prática docente 

desenvolvermos a temática que permeará toda essa pesquisa, pois nos surge como 

resposta e mola propulsionadora aos questionamentos e buscas constantes que nos 

imerge o cenário educacional no qual estamos inseridos como docentes de uma 

escola pública da zona rural há mais de 06 anos. 

A instituição escolar está caracterizada como uma instituição formal onde há 

sistematização, planejamento e intencionalidade do conhecimento. Os saberes que 

transitam na escola são diversos, organizados e direcionados à preparação do 

indivíduo para o domínio de conhecimentos universais; ao desenvolvimento 

cognitivo; ao uso e conhecimento de instrumentos profissionais; bem como à 

formação do cidadão e do homem político em seu processo de inclusão na 

sociedade. 

Evidenciando todo este contexto trazemos os ideais de Pontes (2012) quando 

nos afirma que todo esse processo de saber sistematizado se inicia com a aquisição 

da leitura e da escrita, e que, por inúmeras vezes esta aquisição passa a ser 

compreendida pelos sujeitos sociais como única função da escola. 

A autora expõe ainda ser inegável que a instituição escolar se torna 

responsável pelo desenvolvimento e formação da leitura e da escrita, entretanto, tal 

feito não pode ser interpretado, compreendido de maneira mecânica e estática sem 

conferir sentido ao ato ler, por exemplo. Pois, neste contexto a leitura deixa de ser 

fonte de prazer, uma vez que não tem significado algum para o educando.  

Em um contexto mais histórico enaltecemos as colocações de Zilberman apud 

Pontes (2012),ao relatar que a prática da leitura vem sendo promovida desde a 

pedagogia do séc. XVIII. Neste caso, representando os ideais iluministas que a 



13 
 

burguesia ascendente desejava impor à sociedade, até então dominada pela 

ideologia aristocrática. 

E a expansão dessa leitura na escola vem a ocorrer com a difusão do livro, e 

apesar de muitos apontarem que um dos fatores que contribuem para sermos um 

país de não leitores, uma vez que apenas 50% dos brasileiros são considerados 

leitores (RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL, 2012) é a difícil aquisição/acesso ao 

livro, pesquisas nos revelam que não. 

A 3ª edição da pesquisa acima mencionada revela que não, e expõe em seus 

resultados que o preço do livro ocupa a 13º posição como argumento para se ler 

menos, bem menos por sinal, pois em 2011 (ano da pesquisa) tínhamos 7,4 milhões 

a menos de leitores brasileiros do que em 2007. O mais preocupante é que quem 

lidera o ranking das razões para não se ler é a “falta de interesse” com 78% e a 

“falta de tempo” com 50%.  

Todo esse panorama nos mostra o quanto teremos que trabalhar se 

almejamos uma reversão deste quadro, até mesmo por que o livro só ganha vida 

quando é aberto, manuseado e explorado pelo leitor.  

Além disso, outros dados também revelam o baixo índice de compreensão 

leitora do brasileiro especificamente da Região Nordeste. O Programa de Avaliação 

do Desempenho dos Alunos – PISA revela, por exemplo, que o Brasil se encontrava 

em 2012 com um nível de leitura em sua maioria no nível 2 o que representa um 

índice aquém do pretendido nesse tipo de pesquisa que é o nível 6. Algo ainda mais 

grave pode ser percebido quando verificamos nos dados gerais brasileiros que os 

nossos estudantes só conseguiram chegar (em sua minoria) ao nível 4. 

Em relação ao Nordeste, e mais precisamente, ao nosso Estado Rio Grande 

do Norte, local da pesquisa, a realidade não é diferente. Pudemos verificar que essa 

realidade preocupa tanto os profissionais da área, quanto a comunidade e o governo 

público.  

E na ânsia de modificar essa realidade, algumas iniciativas já se fazem 

evidentes, como a do Governo Federal através da Lei 12.244/2010 que dispõe sobre 

a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino de país e a do Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte através da Lei 9.169 de 15 de janeiro de 2009 

que dispõe sobre a Criação da Política Estadual de Promoção da Leitura Literária 

nas Escolas Públicas do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras Providências. 
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Assim, para que essa política se torne eficaz e projete dados positivos, no 

quadro de desempenho dos nossos alunos, muitas outras ações serão necessárias, 

entre elas esta pesquisa que objetiva refletir, analisar aspectos de uma realidade 

rural tendo em vista suas especificidades e anseios integrando professores, alunos e 

comunidade modificando uma cultura de não leitores já constatada para uma cultura 

de leitores não só capazes de dar significado ao que leem, mas partícipes ativos e 

socializadores das leituras lidas disseminando assim uma formação leitora literária. 

Concernente aos nossos objetivos expomos como objetivo geral: 

 

 Analisar a formação de leitores literários no contexto da educação 

básica em uma escola pública da zona rural do Município de Mossoró-

RN propondo mudanças na prática do professor de língua portuguesa 

 

De forma mais específica nossos objetivos são: 

  

 Refletir sobre a importância da leitura na sala de aula numa 

perspectiva de compreensão e significado para o leitor; 

 Proporcionar mudanças na prática do professor a partir das reflexões e 

análises em torno da formação leitora literária dos alunos;  

 Promover a formação de leitores literários no contexto escolar e 

propagar a leitura literária brasileira junto à comunidade escolar. 

 

Quanto aos resultados alcançados provocamos na comunidade e sujeitos de 

nossa pesquisa uma reflexão acerca da prática de leitura na escola, assim como 

também sobre o papel dos professores em torno da formação de leitores, propondo 

uma intervenção com atividades diversas de formação leitora, além da ampliação do 

acervo literário, e práticas de leitura diárias, contribuindo para a melhoria na leitura e 

compreensão dos diversos conhecimentos veiculados pela escola, além de uma 

ampliação no nível de leitura dos alunos da Comunidade de Passagem de Pedra de 

forma que contribua para resultados futuros do IDEB. 

Quanto aos aspectos metodológicos de nossa pesquisa afirmamos que esta 

se configura em uma abordagem qualitativa, tendo em vista que na área de 

educação proporcionamos reflexões, análises de práticas e interações dos sujeitos 
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que não são palpáveis, mas que estão intimamente imbricados nos aspectos 

políticos, éticos, estéticos e epistemológicos. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 11) a investigação qualitativa surgiu 

de um campo inicialmente dominado por práticas de mensuração, elaboração de 

testes de hipóteses variáveis, do qual “[...] alargou-se para contemplar uma 

metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais”. 

Nessa perspectiva, escolhemos a pesquisa-ação para este contexto de 

pesquisa empírica em educação, visto compreendermos que esta metodologia de 

pesquisa corresponde as expectativas de um projeto intervencionista uma vez que 

traz o pesquisador como sujeito ativo e empenhado em solucionar algum problema 

através de uma ação. 

Dentro deste contexto ressaltamos que em uma pesquisa-ação tanto o 

pesquisador quanto os sujeitos pesquisados interagem de modo participativo, 

desenvolvendo as ideias propostas na pesquisa.  

Em Nossa pesquisa utilizamos para a coleta de dados os instrumentos: 

questionário e observação, a mesma foi desenvolvida em dois momentos, o 

momento de diagnóstico e o momento do processo de intervenção entendendo a 

pesquisa como um trabalho construtivo em que o pesquisador pode interagir com o 

sujeito pesquisado, sendo assim protagonista da própria situação estudada até 

porque é uma política do Mestrado Profissional em Letras que as práticas docentes 

dos pesquisadores sejam levadas em conta e modificadas, quando possível, a partir 

da aquisição de conhecimentos teóricos, da pesquisa e de um projeto de 

intervenção. A nossa análise constituir-se-á em uma análise dos discursos dos 

sujeitos envolvidos conforme a Análise do Discurso. 

Como aporte teórico trazemos em toda a abordagem autores como:  Azevedo 

(1998,2010), Colomer (2003), Eco (2002), Freire (1998), Koch (1998), Kleiman 

(1992), Pontes (2010, 2012), Sartre (2006), Smith (2003) e Silva (2005) dentre 

outros. Assim, faz-se pertinente evidenciarmos mais uma vez a discussão em torno 

de uma definição concernente ao papel da escola que tanto tem se propagado nos 

discursos políticos e sociais vigentes em nossa sociedade. 

Nosso trabalho se estrutura em quatro (04) capítulos. O primeiro sendo 

intitulado Leitura e Leitor: uma relação de prazer, no qual discorremos acerca da 
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leitura no Brasil, trazendo os conceitos e as habilidades indispensáveis a uma boa 

leitura, definindo e contextualizando o leitor.  

No segundo capítulo, Literatura X Literatura Infantil: muito a dizer 

trazemos o conceito de Literatura, e também sua imbricação com a Literatura 

Infantil, além de um breve esboçar do atual contexto escolar e a realidade literária 

existente neste panorama. 

Já no capítulo três, intitulado Ensino, escola e o mundo da leitura: entre o 

real e o possível aprofundamos a discussão sobre as práticas de leitura no espaço 

escolar e sua relevância para o desenvolvimento cognitivo do discente, como 

também a relação com sua inserção social. Além disso, destacamos a necessidade 

de propagação da leitura enquanto prática social, buscando enaltecer as estratégias 

e práticas para a formação de um leitor literário crítico. 

O quarto e último capítulo - Leitura, Escola E Leitor: Uma Intervenção 

Necessária apresentamos a pesquisa realizada, a abordagem e as inferências 

advindas dessa, além da proposta de intervenção, a aplicação e os resultados 

alcançados. 

Em nossas considerações finais nos apropriamos dos discursos resultantes 

das análises e discussões realizadas para ressaltar mais uma vez a importância de 

levantarmos questionamentos acerca da leitura e da formação do leitor literário no 

contexto escolar, para que assim possamos transformação o atual panorama de 

leitura em que o Brasil se encontra. 

Constatamos de forma veemente que nossa pesquisa responde aos 

questionamentos propostos inicialmente, e apontamos mudanças eficazes para o 

contexto escolar, a partir do referencial teórico e das experiências dos 

investigadores; e por fim, enaltecemos a importância do nosso trabalho para a 

sociedade uma vez que acreditamos ser este, uma mola propulsora para o 

surgimento de novas indagações do cenário educacional. 
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I LEITURA E LEITOR: UMA RELAÇÃO DE PRAZER 

 

Ler para mim, sempre significou abrir todas as 
comportas para entender o mundo através dos 
olhos dos autores e da vivência dos 
personagens... ler foi sempre maravilha 
gostosuras, necessidade primeira e básica, prazer 
insubstituível... E continua, lindamente, sendo 
exatamente isso! (ABRAMOVICH, 1997) 
 
 

Neste capítulo abordar-se-á a respeito da leitura em nosso país, os conceitos 

e as habilidades necessárias a uma boa leitura. Inferimos ainda acerca do leitor, 

definindo-o e contextualizando-o, buscando enaltecer a relação de prazer que 

“existe e/ou deva existir” entre a ação e o sujeito. 

 

1.1 Leitura e Leitor: contando os fatos 

 

É fato que nesses últimos anos, mediante aos avanços da sociedade 

moderna e principalmente diante do insucesso nas práticas docentes e nos 

resultados de aprendizagem, a discussão em torno de uma definição concernente ao 

papel da escola tem se propagado com bastante afinco. 

Percebemos nesta última década o uso pertinente da mídia acerca das 

competências de leitura e escrita dos brasileiros, da nomenclatura e uso de termos 

como:iletrados, semianalfabetos e analfabetos funcionais; e apesar de toda essa 

evidência e críticas acerca dos índices de alfabetização e analfabetismo que tomam 

como base apenas o critério censitário de saber ou não saber ler e escrever 

pequenos bilhetes, a sociedade vem assumindo e divulgando um conceito de 

alfabetização que o aproxima do conceito de letramento. 

É inegável que em nosso País o índice de analfabetismo vem diminuindo no 

decorrer dos anos, entretanto estamos imbuídos em outra realidade, a do 

analfabetismo funcional.  

Segundo os últimos dados do INAF - Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional, 75% dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, o estudo 

indicou ainda que apenas 25% dos brasileiros com mais de 15 anos têm pleno 

domínio das habilidades de leitura e de escrita. Ou seja, 03 entre 04 brasileiros são 

cidadãos que frequentaram a escola, mas não possuem o domínio da leitura e da 

linguagem escrita. 
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Podemos perceber de acordo com a tabela abaixo que no decorrer da última 

década houve mais precisamente uma redução do analfabetismo absoluto e da 

alfabetização rudimentar, além de uma propagação do nível básico das habilidades 

de leitura e escrita. Porém, o nível pleno destas habilidades vem durante esses dez 

anos praticamente inalterados.  

 

Tabela I 
Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional  

População de 15 a 64 anos (em %) 

  
 2001-
2002 

2002-
2003  

2003-
2004  

2004-
2005  

2007  2009  
 2011-
2012 

Analfabeto  12 13 12 11 9 7  6 

Rudimentar  27 26 26 26 25 21  21 

Básico  34 36 37 38 38 47  47 

Pleno  26 25 25 26 28 25  26 

Analfabetos funcionais  
(Analfabeto e Rudimentar) 

 39 39  38  37  34  27   27 

Alfabetizados 
funcionalmente  (Básico e 
Pleno) 

 61  61  62  63  66  73  73 

 Base 2002 2002 2002  2002  2002  2002  2002  

Fonte: INAF BRASIL 2001 a 2011 
 
  

 Conforme exposição dos dados é pertinente evidenciarmos a constatação de 

que o Brasil avançou nos níveis iniciais, entretanto quando falamos em pleno 

domínio das competências e habilidades da leitura infere-se pouquíssimo progresso. 

O que acaba por refletir em todo o contexto social visto serem estas condições 

imprescindíveis para a formação plena do cidadão e sua inserção social. 

Soares (1998) alude e contextualiza este panorama: 

 

À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada 
vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, 
concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada 
na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia: 
não basta apenas aprender a ler e a escrever. As pessoas se alfabetizam, 
aprendem a ler e a escrever, mas não necessariamente incorporam a 
prática da leitura e da escrita, não necessariamente adquirem competência 
para usar a leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas sociais. 
(SOARES,1998,p.37). 
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Os dados do INAF nos revelam ainda que os avanços no nível de 

escolaridade da população não têm se correlacionado com os avanços equivalentes 

ao domínio das habilidades de leitura e escrita, pois apenas 62% das pessoas com 

ensino superior e 35% das pessoas com ensino médio completo estão classificadas 

como plenamente alfabetizadas, e nos dois casos essa proporção é inferior ao 

observado no início da década. Conforme dados da tabela abaixo: 

 

Tabela II 
Níveis de alfabetismo da população de 15 a 64 anos por escolaridade (em %) 

Níveis 

 Até Ensino 
Fundamenta

l I 

Ensino 
Fundamental 

II 

Ensino 
Médio 

 Ensino 
Superior 

2001-
2002 

 2011  
2001- 
2002 

2011 
2001-
2002 

 2011  
2001-
2002 

 2011  

Bases 797 536 555 476 481 701 167  289  

Analfabeto 30 21 1 1 0 0 0  0 

Rudimentar 44 44 26 25 10 8 2 4 

Básico 22 32 51 59 42 57 21 34 

Pleno 5 3 22 15 49 35 76 62 

Alfabetizado 
Funcionalmente(Analfabeto 
e Rudimentar) 

73 65 27 26 10 8  2  4 

 Funcionalmente 
Alfabetizado (Básico e 
Pleno)  

 27  35  73  74  90  92  98  96 

Fonte: INAF BRASIL 2001 a 2011 

Mediante esses dados apreendemos que apesar dos avanços, as dificuldades 

dos brasileiros em alçarem patamares superiores de alfabetismo tem sido o grande 

obstáculo, o desafio para a educação brasileira. E, segundo a diretora executiva do 

Instituto Paulo Montenegro, Ana Lúcia Lima:  

 

Os dados reforçam a necessidade de investimento na qualidade, 
uma vez que o aumento da escolarização não foi suficiente para 
assegurar o pleno domínio de habilidades de alfabetismo: o nível 
pleno permaneceu estagnado ao longo de uma década nos 
diferentes grupos demográficos. 
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E se tomarmos como base os últimos dados do PISA1- Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes percebe-se que o percentual de leitura dos 

nossos alunos caiu em média 02 pontos, o que podemos comprovar com a tabela 

abaixo: 

 

Tabela III Resultados brasileiros nas edições do PISA e número de 
participantes Leitura 

 Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 Pisa 2012 

 
Participantes  

 
4.893 

 
4.452 

 
9.295 

 
20.127 

 
18.589 

 
Leitura  

 
396 

 
403 

 
393 

 
412 

 
410 

 
Média OCDE 

 
500 

 
497 

 
497 

 
500 

 
498 

Fonte: OCDE e Inep/ Relatório Nacional Pisa 2012: Resultados brasileiros 

 

Este contexto nos remete ao entendimento acerca da importância da leitura 

no processo ensino-aprendizagem, e nos deixa nítido que ler não se restringe ao ato 

de decodificar, mas é uma ação bem mais complexa e que infere, sobretudo, 

compreender, interpretar, perceber o que foi dito e, especialmente, as entrelinhas (o 

não dito), tomar posse de conhecimentos e ideias, mediante os próprios 

conhecimentos e experiências pessoais. 

Para Kleiman (1996, p 10), “ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos 

em ação todo nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo 

social em que se deu nossa sociabilização primária, isto é, o grupo social em que 

fomos criados”. 

 
Tanto Freire (1998) quanto Smith (2003) relatam a inserção do leitor no 

mundo da leitura considerando seus conhecimentos prévios. O primeiro expõe que a 

“leitura do mundo precede a leitura da palavra” e o segundo nos traz que é do 

“conhecimento prévio que o leitor extrai os sentidos do texto”. 

                                                           
1O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa etária dos 15 anos. 
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Ou seja, inserir nossas crianças no mundo da leitura transcende o simples ato 

de apresentação do indivíduo às letras é antes de tudo conduzi-lo a uma 

compreensão dos significados mediatizados pelo texto, e esta compreensão, 

configura-se como um processo dinâmico de interação e criação. 

Confabulando com esses preceitos Smith (2003, p.201) afirma: 

 

A leitura não é uma questão de identificar letras, a fim de reconhecer as 
palavras para que se obtenha o significado das sentenças. A identificação 
do significado não requer a identificação de palavras individuais, 
exatamente como a identificação de palavras não requer a identificação de 
letras. Na verdade, qualquer esforço por parte de um leitor, para identificar 
palavras uma de cada vez, sem aproveitar a vantagem de sentido como um 
todo, indica um fracasso para a compreensão e está provavelmente fadado 
ao fracasso.  
 

 Nesta concepção de leitura depreendemos que ler é uma ação que 

“desenvolve a racionalidade, que é dinâmica e é exercida no fato de raciocinar, 

enquanto se dialoga com o lido” (IMBERNÓN, 2000, p. 47). 

 Apreendemos assim, que a leitura é um processo de interação entre o leitor e 

o texto, que é sumariamente importante para nossa vida, e que, sendo um processo 

dinâmico de construção de conhecimento exige um leitor ativo. E apesar de não 

explicitarmos aqui a concepção de leitura em toda sua gênese, focaremos a partir de 

agora a leitura no universo escolar. 

 O pleno domínio da leitura é elemento constitutivo da LDB 9.394/96- Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação:  

 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 09 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 06 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei 

nº 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 

Assim como a Lei nº 10.7532, de 30 de outubro de 2003 que em seu Art. 1º, 

inciso V rege “promover e incentivar o hábito da leitura”. 

                                                           
2Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, institui a Política Nacional do Livro. 
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Da mesma forma e concatenando com os ideais propostos em ambas as Leis, 

o Estado do Rio Grande do Norte, ratifica a Lei Estadual 9.169/093 a qual regem seu 

Parágrafo Único: 

 

Parágrafo Único: A Política a que se refere este artigo tem por objetivo 
fazer com que o Poder Público assegure a formação do leitor em todas as 
escolas da educação básica, de modo que as crianças, os adolescentes, 
jovens e adultos desenvolvam o prazer em ler textos literários, favorecendo 

o acesso ao conhecimento e aos bens culturais da humanidade. 
 

 Tais alusões consolidam-se com as proposições de Pontes (2012, p. 28), “o 

conhecimento para ser difundido, precisa ser lido, aprofundado, o que só é possível 

com a democratização da leitura, e a possibilidade do seu acesso”. 

 Este contexto nos conduz a num mínimo um questionamento, por que apesar 

de tantos amparos legais as questões relacionadas às atividades de leitura ainda 

continuam sendo uma problemática mal resolvida na e pela escola? 

Questionamento este que merece uma reflexão pertinente à relação 

preexistente entre a ação de ler e a escola, e que podemos evidenciar nas 

afirmações trazidas por Pontes (2012, p. 17), “a relação da leitura com a escola é 

constante e fundamental, visto que entendemos a escola como uma instituição 

responsável pela formação e pelo desenvolvimento do gosto e prazer pela leitura”.  

Assim, torna-se imprescindível considerar o fato de que as questões 

pertinentes às atividades de leitura ainda constituem uma problemática a ser 

resolvida na/pela escola desde o ensino infantil à universidade. 

Considerando a problemática somos remetidos ao contexto histórico 

educacional pelo qual a leitura tem divagado durante todos esses anos. E se antes a 

leitura era considerada apenas como um meio de decodificação passiva da 

informação; hoje é concebida como um processo de constituição de sentidos em que 

o sujeito-leitor vai além da decodificação e assume uma posição responsiva ativa 

(Bakhtin, 1992). 

Neste ensejo, Brasil (2007) afirma que “o objetivo da leitura é permitir ao leitor 

compreender, interpretar, modificar, debater-se com o texto”. Entretanto, esta não é 

a visão dominante na escola, porque existem diferentes fatores que interferem para 

                                                           
3Lei 9169 de 15 de Janeiro de 2009, dispõe sobre a criação da Política Estadual de Promoção da 
Leitura Literária nas Escolas Públicas do Estado do Rio Grande do Norte. 
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que ocorra essa mudança, tais como o acesso a bibliotecas e a aquisição de livros, 

dentre outros. 

Quando lemos, estabelecemos nexos e elos, não interagimos com o texto 

enquanto objeto, pois o bom texto ultrapassa uma escrita e se transforma em sujeito 

com o qual interagimos em um enlace de prazer,tal qual o sultão que, encantado 

com as histórias de Sherazade, vai adiando por mil e uma noites, a decapitação. E 

projetamos sobre o texto o nosso conhecimento de mundo, o conhecimento 

linguageiro (referente ao uso da língua) e o conhecimento textual, por isso a nítida 

relação entre leitura e cidadania e a óbvia necessidade de uma vivência escolar.  

Rubem Alves (2002) nos diz que a escola persiste estragando a leitura tendo 

em vista que a leitura deve ser “uma coisa solta, vagabunda, sem relatórios” e o 

professor tem que assumir o papel de sedutor, assim como Sherazade. O ato de 

seduzir justifica-se aqui pelo simples fato de não nascermos gostando de ler, o gosto 

pela leitura nos é despertado por alguém; por isso devemos compreendera leitura 

enquanto construção de subjetividades, na qual abriremos espaços para as 

preferências, escolhas e, como diz Pennac (1993, p.13), ao falar sobre os direitos 

imprescritíveis do leitor: “ (...) direitos: de pular páginas, de não ler, de ler primeiro o 

fim e depois o começo, de ler este e não aquele livro (...) o verbo ler não suporta o 

imperativo”, só assim a escola transformará positivamente a tríade 

leitura/aluno/escola. 

Ratificando este pensar Queirós (1999) aborda que a iniciação à leitura 

ultrapassa a simples ação de apresentar as letras ao leitor, formar leitores é mais 

que propor a leitura de textos. É necessário, convocar o leitor para tomar sua 

palavra, para inscrever-se entre as palavras do outro: 

 

Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor ceder-
se à escrita do outro, inscrevendo-se entre as suas palavras e o silêncio. 
Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se enlaçarem pelas 
interações. Esse abraço a partir do texto é soma das diferenças, movida 
pela emoção, estabelecendo um encontro fraterno e possível entre leitor e 
escritor. Cabe ao escritor estirar sua fantasia para, assim, o leitor projetar 
seus sonhos. (QUEIRÓ, 1999, p.23) 

 

Enfim, o ato de ler não se esgota na simples decifração de códigos, é uma 

atividade complexa, visto ser um processo cognitivo que extrapola as 

caracterizações reducionistas exigindo assim pensamento e posicionamento crítico. 
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Neste enfoque apreendemos a leitura como um conceito em construção, 

ainda que apresente ao longo das discussões e estudos diferentes acepções acerca 

dos processos envolvidos no ato de ler.  

Para Kleiman (1993, p. 10), a leitura é “(...) uma prática social que remete a 

outros textos e outras leituras”, ou seja, uma prática que ativa os valores eas 

crenças do leitor. A autora afirma ainda que para a leitura acontecer, é necessário 

pressupor que o leitor tenha condições de ler e compreender o texto exposto,fator 

este, que só virá a acontecer se o conhecimento prévio do leitor for considerado 

durante o processo de escritura. Daí se afirmar que o ato da leitura é um processo 

complexo. 

Para compreender o processo de leitura precisamos compreender a relação 

leitor, escritor e texto. Segundo Goodman (1990, p. 15): 

 

A relativa capacidade de um leitor em particular é obviamente importante 
para o uso exitoso do processo. Mas também é importante o propósito do 
leitor, a cultura social, o conhecimento prévio, o controle linguístico, as 
atitudes e os esquemas conceptuais. Toda leitura é interpretação, e o que o 
leitor é capaz de compreender e de aprender através da leitura depende 
fortemente daquilo que o leitor conhece e acredita a priori, ou seja, antes da 
leitura. Diferentes pessoas lendo o mesmo texto apresentarão variações no 
que se refere à compreensão do mesmo, segundo a natureza de suas 
contribuições pessoais ao significado. Podem interpretar somente de acordo 
com a base do que conhecem. 

 
 

Concatenamos com as proposições do autor, e corroboramos essa 

concepção com as palavras de Kato (1999, p. 65) ao apresentar “a leitura como um 

processo de reconstrução do planejamento do discurso por parte do escritor”. 

Para nós, a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto, o que 

nos remete a uma reflexão pertinente referente a relação do ato de ler com a escola, 

uma vez que é neste espaço onde se constrói o conhecimento científico. 

De acordo com Pontes (2012, 17): 

 

A relação da leitura com a escola é constante e fundamental, visto que 
entendemos a escola como uma instituição responsável pela formação e 
pelo desenvolvimento do gosto e prazer pela leitura. É da escola a 
responsabilidade pelo ensino da leitura e da escrita, e é nela que o acesso 
aos saberes e aos conhecimentos diversos é dinamizado, democratizado e 
possibilitado. Sendo assim, a leitura na escola deve ser prática constante 
dos profissionais que nela atuam. 
 

 Concordamos com a autora, a leitura é responsabilidade da escola. Muito 

embora, e ainda de acordo com Pontes (2012), isso não signifique que seja uma 
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ação exclusiva deste espaço, visto ser um ato dinâmico, ativo, vivo e está presente 

no dia-a-dia do homem. Entretanto, sabemos que apesar desta realidade o contexto 

de formação do leitor mediante um ambiente familiar, do qual decorre um baixo 

poder aquisitivo e um grau de instrução elementar e/ou ausente muitas vezes, torna 

o processo escasso, desfavorecido e irreal. 

 Neste contexto sobressai a escola toda a responsabilidade da formação do 

leitor, bem como o desenvolvimento do gosto e do prazer pela leitura. Esta, por sua 

vez, não consegue desempenhar a árdua tarefa de forma satisfatória, visto as 

últimas pesquisas direcionadas a leitura e leitor, trazerem dados abaixo do índice 

desejável. Podemos considerar dentre os fatores que contribuem para este contexto, 

a escassez de um material bibliográfico adequado a comunidade, a falta de 

equipamentos condizentes com a função de formar leitores, além da problemática 

mão-de-obra qualificada.  

Entretanto, estes são apenas alguns dos problemas enfrentados pela escola. 

A própria prática docente deixa a desejar quando a perspicácia do assunto é a 

formação do leitor.  

Kleiman (1993, p. 49) nos apresenta uma reflexão bastante pertinente sobre o 

ensino da leitura: 

 
(...) não seriam as tentativas de ensino de leitura incoerentes com a 
natureza da atividade, uma vez que a leitura é um ato individual de 
construção de significado num contexto que se configura mediante a 
interação entre autor e leitor, e que, portanto, será diferente, para cada 
leitor, dependendo de seus conhecimentos, interesses e objetivos do 
momento?  
 

Ou seja, formar um leitor, ensinar leitura requer uma prática docente ativa, 

dinâmica e sedutora que favoreça a interação entre os sujeitos e que seja 

condizente com o contexto no qual o aluno/leitor esteja inserido e que fuja de uma 

prática meramente escolar, na qual inúmeras vezes se privilegia a leitura do 

professor, por exemplo. 

Concatenada com esses ideais Pontes (2012, p.20) diz: 

 

Não esqueçamos que os espaços de leitura se fazem dinâmicos e possíveis 
com a atuação dos professores, pois são os verdadeiros responsáveis pela 
leitura e desenvolvimento dela na escola, e certamente responsáveis 

também pela formação do leitor. 
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Enfim, é função da escola enquanto principal veículo e meio fomentador de 

leitores literários, agir como mediador do processo de leitura. A escola deve 

propagar ferramentas para que os estudantes desenvolvam o domínio sobre a 

leitura.  

Considerar o repertório de leitura do aluno, bem como o contato com 

diversificadas formas ficcionais que estão além dos muros escolares, seria um dos 

primeiros passos para que as aulas de leitura/ensino de leitura ganhassem sentido e 

deixasse de ser uma prática elitista e desmotivante. 

Isto porque, é constatado que os leitores se deparam fora do espaço escolar 

com situações, e porque não dizer objetos de leitura infinitamente mais interessante, 

atraente do que as leituras e obras literárias exigidas pela escola. Não esqueçamos 

que a construção do leitor permeia a própria evolução da humanidade e emerge da 

necessidade do homem de compreender e de recriar o mundo. 

Haja vista sermos consciente de  que a leitura não é uma capacidade 

sensorial, mas sim cognitiva. E enquanto ato cognitivo exige a apropriação de 

técnicas de representação da realidade que têm como suporte a visão e as 

competências mentais. 

Mediante este contexto Lois (2010,37) expõe que: “Ao entrar na escola, a 

leitura tende a mudar de roupagem. Gratuidade e leveza se perdem, dando espaço 

a metodologias, técnicas e cobranças. Sem a motivação do prazer, abandonam-se o 

interesse e a curiosidade”.  

Afinal, o aprendizado da leitura deveria ser um processo normal, pois já é 

esperado dentro do desenvolvimento infantil. Até mesmo por que, em princípio, e 

ainda de acordo com a autora, todos possuem a capacidade para decifrar o código 

escrito, sendo papel da escola organizar e sistematizar esse ensino. Muito embora, 

sejamos conscientes que: 

O percurso do aprendizado, qualquer que seja, solicita mais do que o 
básico. Pede que o professor abra espaço para que o aluno traga novas 
leituras e questione. (...) saberes são dinâmicos e conhecimentos são 
mutáveis, basta que alguém apresente uma nova “leitura” para o mesmo 
evento. A trilha do conteúdo pode já estar marcada pelo professor, mas são 
os atalhos, ou os percursos mais longos que fazem ampliar todo nível de 
conhecimento. Ser flexível à participação dos estudantes na escolha da 
leitura, dar opções e fazer votações, mostra o nível de respeito que se tem 
sobre a bagagem de seus ouvintes e revela que, mesmo na posição de 
professor, você também não esgotou as leituras que deve fazer sobre 
aquele assunto. (LOIS, 2010, p 37). 
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E para consolidar este panorama evidenciamos as palavras de Pennac (1993, 

p. 129), “o dever de educar, consiste, no fundo, no ensinar as crianças a ler, 

iniciando-as na literatura, fornecendo-lhes meios de julgar livremente se elas sentem 

ou não a “necessidade de livros”. 

Façamos a partir de agora um contraponto a tudo isso perguntando: A escola 

está, no atual contexto, formando leitores? 

Respondendo a este questionamento remetemo-nos ao livro didático e a 

forma como este traz o conteúdo, as interpretações deixadas quase sempre em 

evidência, desfavorecendo a possibilidade de uma pesquisa, oupor melhor dizer 

uma leitura mais aprofundada e produtiva, são respostas prontas que dispensam 

reflexão, são na verdade conhecimentos sistematizados e prontos, acabados. 

Mas as inquietações não se findam nestes questionamentos, temos diversos 

outros fatores que não contribuem para formação do leitor literário, como por 

exemplo, os métodos de ensino aplicados durante este processo; o não 

reconhecimento da importância do conhecimento prévio do discente, quando na 

verdade, este deveria ser o ponta pé inicial em um trabalho de leitura e escrita 

desenvolvido no âmbito escolar. 

Neste ensejo, apreendemos que no percurso escolar a leitura é apresentada 

de forma compulsória e ditatorial, os alunos leem em desesperos tentando apropriar-

se do maior número possível de informações, sem preocupação com uma 

compreensão crítica e reflexiva do que está sendo lido. 

Tal prática de leitura restringe-se, na maioria das vezes, a uma leitura com 

focos exatos e pontuais correspondendo meramente as atividades e avaliações 

presentes na rotina de aprendizagem da escola. Ou seja, a leitura torna-se apenas 

uma tarefa escolar obrigatória, o que faz com que “a leitura (...) se torne 

insuportável; um verdadeiro exercício de angústia” (MARTINS, 1994, p.51). 

Assim o que deveria ser prazer transforma-se em uma ação tediosa e pouco 

produtiva, como bem nos expõe Freire (2002, p.17):  

 
A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em 
conhecimento do objeto. Por isso é a leitura de um texto, tomado como pura 
descrição de um objeto é feita no sentido de memorizá-la, nem é real leitura, 
nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala. 
Creio que muito de nossa insistência, enquanto professoras e professores, 
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.  
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Neste pensar o docente precisa perceber, no âmbito de sua prática, a 

expansão do poder que tem para transformar a leitura em um veículo de libertação 

retirando-a do viés de tortura e castigo intelectual escolar. Para tanto se faz 

necessário deixar de trabalharmos os textos literários como informativo e formativo, 

e conduzi-los aos alunos apenas como textos/leitura meramente emocionante, 

prazeroso e divertido.  

E assim, favorecer e propagar a prática da leitura transformando-a em uma 

atividade “desnuda de responsabilidade e embriagante de amor, desejo e prazer na 

simples ação de ler, conhecer e desvendar novos mundos imaginários”4. Só assim 

transformaremos “leitores por obrigação” em “leitores literários”. 

Ainda que saibamos que “a aprendizagem da criança começa muito antes da 

aprendizagem escolar” (VYGOTSKY, 1999, p. 109), precisamos ter em foco que a 

escola é corresponsável pela orientação da formação leitora, além de estimuladora 

dos processos mentais incumbidos na criança. E que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no espaço escolar exercem influências positivas e/ou negativas no 

quesito motivação discente para a leitura. 

Para Kleiman (2001) o problema detectado nas atividades escolares 

corresponde ao fato das mesmas serem planejadas sem considerar as capacidades 

já desenvolvidas pelo aluno e também sem proporcionar-lhes o desenvolvimento de 

novas capacidades, o “aluno não encontra espaço de ação na escola, nem mesmo 

na aula de leitura, dada a banalidade das atividades que são inventadas para 

preencher seu tempo de leitura. ” (KLEIMAN, 2001, p. 8). 

Muito embora saibamos que apesar da leitura constituir e fundamentar os 

processos básicos de aquisição de novos conhecimentos e interação social. Ainda 

assim o cidadão brasileiro tem a leitura como um hábito restrito e limitado as 

exigências errôneas de algumas práticas docentes.  

Mediante esta realidade instiga-nos o seguinte pensar quais as razões pelas 

quais o Brasil se encontra neste contexto visto ser a escola a grande propulsora da 

leitura e apesar de todos os discursos favoráveis a leitura.  

Ressaltando este contexto trazemos as afirmações de Fontana e Cruz (1997) 

“apesar dessa presença maciça e diversificada da leitura e da escrita nas atividades 

                                                           
4 Grifo da autora. 
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que se realizam na escola, vivemos às voltas com altos índices de analfabetismo 

funcional, evasão e repetência”. (1997. p. 208). 

Como vimos anteriormente se faz necessário rever as ações, os projetos que 

trazem a leitura como eixo norteador, mas que se desenvolvem em meio a práticas 

fadadas ao fracasso. Precisamos de novos olhares e novas ações, pois muitos são 

os fatores que motivam e/ou desmotivam a leitura.  

Para Bamberger (2000) cada fase tem um interesse distinto, dos 02 aos 06 

anos a criança está na idade dos livros com gravuras, dos 05 aos 09 anos gostam 

de contos de fadas, entre 09 e 12 anos os interesses são as temáticas mais reais; 

dos 12 aos 15 anos prevalecem os temas românticos para as meninas e a as 

aventuras para os meninos e dos 14 aos 17 anos é o momento das leituras mais 

críticas e exigentes. 

Assim inferimos que tanto a escola, o docente quanto a família precisam ter 

esses conhecimentos para que possam implementar o “novo” no já “velho” discurso. 

Isto por que, é incontestável a importância da família na construção do leitor, bem 

como da escola e da sociedade, consolidando este pensar trazemos Bamberger 

(2000) “todos [...] precisam estar seriamente convencidos da importância da leitura e 

dos livros para a vida individual e social [...]. Essa mesma convicção deve ser então 

transmitida aos que estão aprendendo a ler”. (BAMBERGER, 2000, p. 9). E tendo 

em vista o desenvolvimento da leitura na escola se faz necessário evidenciar os 

PCNs5. 

Os Parâmetros foram publicados em 1998, é um documento governamental 

do qual emerge as discussões, reflexões e análises do currículo educacional que 

permeia as mais diversas áreas de ensino. Foi elaborado e estruturado por docentes 

de áreas diversas, e por meio deste, os profissionais da educação compreendem as 

diretrizes curriculares educacionais brasileira. 

Inerente a leitura e sua importância os PCNs (1998) abordam: 

Não se formam leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, 
justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da 
escrita. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, 
a qualidade de suas vidas melhora com a leitura. (BRASIL, 1998, p. 29) 

                                                           
5PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais documento do governo que define as diretrizes elaboradas pelo Governo Federal com o objetivo de orientar os 

educadores, normatizando alguns fatores fundamentais pertinentes às disciplinas. Os parâmetros abrangema rede pública e a rede privada de ensino, sua 

meta é garantir aos educandos o direito de usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. 
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O que nos evidencia o reconhecimento de que há necessidade de melhoria 

a partir dos textos veiculados pela e na escola. Além de nos levar à uma reflexão 

acerca da nossa práxis, visto sermos os responsáveis por iniciar o contato do 

educando com materiais de leitura, especialmente textos literários. 

No parâmetro deste contexto torna-se nítido a discussão em torno do papel 

da escola diante dos avanços da sociedade moderna, esta é veemente nos 

discursos educacionais. 

E sob este paradigma a escola é percebida como um espaço de ensino e 

difusão do conhecimento, no qual se propaga, forma e transforma o saber 

acumulado. Contudo, não podemos esquecer que a escola tem características que 

lhes são inerentes, por exemplo, ser uma instituição formal na qual se faz presente 

sistematização, planejamento e intencionalidade do conhecimento.  

Ou seja, o conhecimento trabalhado na escola é organizado e ao mesmo 

tempo direcionado à preparação do indivíduo em diversas esferas e níveis, dos 

quais podemos relacionar: desenvolvimento cognitivo; aquisição dos conhecimentos 

universais; formação cidadã; capacitação e qualificação profissional. 

Inerente ao domínio deste saber organizado e da cultura universal encontra-

se nossa mola mestra “a aquisição da leitura e da escrita”, compreendida aqui como 

função essencial, primordial da escola. 

Entretanto e como já mencionamos anteriormente, apesar da escola ser 

responsável por ensinar a ler, as práticas de leitura desenvolvidas neste espaço são 

realizadas de forma mecânica e estática, sem sentido para o leitor. E neste ensejo, a 

leitura deixa de ser fonte de prazer e sem significado algum para o educando, torna-

se apenas um veículo de reprodução do autoritarismo de uma prática docente 

focada não em formar um leitor literário ou em despertar o prazer na ação de ler, 

mas sim em fazer uso da leitura apenas para enxertar conteúdos gramaticais, impor 

valores e decodificar informações. 

Prática esta que advém de uma pedagogia predominante no Séc. XVIII, e 

que de acordo com Zilberman (1988), “facultava a propagação dos ideais iluministas 

que a burguesia ascendente desejava impor à sociedade”. 
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No contexto dessas considerações evidenciamos os anseios e seguimos 

questionando: Se a leitura é hoje reconhecida como elemento primordial a formação 

cidadã e ao desenvolvimento da criança, como a escola pode utilizar dessa ação 

para formar leitores literários capazes de dar significado ao que leem?  

No preâmbulo destes contextos evidenciamos que para formar o leitor 

literário é necessário apresentar estratégias metodológicas que se adaptem a 

realidade sociocultural dos leitores.  

Para Barthes apud Chiappini (1998) o texto escrito ou lido deve relacionar-se 

com as experiências do leitor para que assim seja de fato uma “via de 

desalienação”. Concepções estas que se fundam com os ideais de Koch (2007), “o 

ato de ler deve ser uma atividade em que leve em conta as experiências e o 

conhecimento do leitor”.  

Assim, a leitura de um texto literário não deve ser apenas o conhecimento, a 

aquisição e apreensão dos códigos linguísticos, pois “o texto não é um simples 

produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo” 

(KOCH; ELIAS, 2007, p.11). 

Afinal, “Quando uma pessoa sabe ler bem não existem fronteiras para ela. 

Ela pode viajar não apenas para outros países, mas também no passado, no futuro, 

no mundo cósmico. Descobre também o caminho para a porção mais íntima da alma 

humana, passando a conhecer melhor a si mesmo e aos outros”. (BAMBERGER. 

2000, p. 29). 
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2 LITERATURA X LITERATURA INFANTIL: MUITO A DIZER... 

 

Não era mais uma menina com um livro: era uma 
mulher com seu amante.  

Clarice Lispector 

 

 

Falar em Literatura conceituando e contextualizando nos conduz a um 

afunilamento acerca da temática. Afinal, ao discorremos sobre a Literatura 

esboçamos em um primeiro momento na visão do conceito universal desta temática, 

“literatura- enquanto a arte das palavras”. Ou seja, a Literatura enquanto arte de 

compor, construir e expor uma escrita artística.  

Neste segundo capítulo traremos o conceito de Literatura, e também sua 

imbricação com a Literatura Infantil, além de um breve esboçar do atual contexto 

escolar e a realidade literária existente neste panorama. 

 

2.1 Literatura: a arte das palavras  

 

A necessidade que o homem sempre sentiu em expressar seus 

pensamentos através de imagens, símbolos, desenhos ou ícones faz aflorar as 

histórias intrinsecamente ligadas à sabedoria e cultura popular. Apreendemos neste 

contexto o desejo de busca do ser humano e a necessidade de sempre ter uma 

explicação, uma causa, uma justificativa para os acontecimentos e de tirar deles 

ensinamentos úteis. 

Neste limiar evidencia-se a historicidade dos momentos de contação de 

histórias, nos quais os homens se reuniam para narrar causos e fatos, buscando 

explicar, por exemplo, a origem do mundo e dos seres. É conveniente evidenciar 

que ao passar dos tempos, tais histórias foram conceituadas pelo próprio homem 

como arte literária, como diz Tufano (1975, p. 10): “Literatura é a expressão de certa 

concepção da realidade interior ou exterior, fruto da experiência pessoal, 

transmitindo assim um conhecimento individual dessa realidade”, o que nos faz 

compreender que as narrativas têm suas funções modificadas mediante a evolução 

da sociedade, sendo sempre condizente com a realidade cultural.  

A literatura na vida do ser humano, surge na Grécia Antiga com o filósofo 

Aristóteles, quando expôs a capacidade que a literatura tem de exprimir os 
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sentimentos coletivos da sociedade em qualquer época por meio da expressão 

escrita. 

Para Barthes (1978, p.12) a “literatura é a utilização da linguagem não 

submetida ao poder”, visto que a linguagem literária não necessita de regras de 

estruturação para se fazer compreender. 

E de acordo com Cândido (1995, p. 53): 

 
A arte, e, portanto, a literatura, é uma transposição do real para o 
ilusório por meio de uma estilização formal da linguagem, que propõe 
um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. 
Nela se combinam um elemento de vinculação à realidade natural ou 
social, e um elemento de manipulação técnica, indispensável à sua 
configuração, e implicando em uma atitude de gratuidade. 
 
 

 Podemos assim compreender o poder que a literatura tem de atuar na 

formação do indivíduo. A literatura ao instigar a capacidade e necessidade humana 

de criar e fantasiar e expressar-se por meio de devaneios advindos, por exemplo, de 

filmes, novelas, músicas está desenvolvendo uma função, por assim dizer, 

psicológica.  

 Conforme Cândido (1995), o universo de fantasias enaltecidas pela literatura 

não representa puramente a realidade, entretanto a tem como base. E é exatamente 

este vínculo com o real que determina a função formadora da literatura, e a faz um 

instrumento de educação.  

A literatura enuncia a realidade escondida pela ideologia dominante: 

 

Dado que a literatura ensina na medida em que atua com toda a sua 
gama, é artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude 
e boa conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em 
cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, pois mesmo as 
obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem 
frequentemente aquilo que as convenções desejariam banir. [...]. É 
um dos meios por que o jovem entra em contato com realidades que 
se tenciona escamotear-lhe. (CÂNDIDO, 1995. p. 805) 
 

  

 A literatura desenvolve ainda uma função social, que é a representação e 

identificação na obra literária do homem e do universo no qual está inserido. Essa 

função torna o homem capaz de reconhecer a realidade que o cerca quando esta se 

faz presente no mundo ficcional. 
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 Inferimos a partir deste panorama a importância da literatura para o homem, 

visto que a mesma se constitui de funções necessárias e indispensáveis à formação 

intelectual, bem como ao bem-estar psicológico do indivíduo. 

Assim, é pertinente considerarmos que a literatura para desempenhar todas 

as funções necessita do reconhecimento de sua importância, além de uma melhor 

compreensão e interpretação do significado que lhe cabe. Salientamos aqui, que 

esses processos interpretativos resultam de ações cotidianas, as quais emergem 

desde a mais tenra idade, que é a prática da leitura. Afinal, a palavra é o âmago do 

indivíduo e o elemento especial, mágico da arte literária. 

 Enfim, ao fazermos uso da literatura tornamos tudo possível, viagens 

inimagináveis, aventuras, romances, conhecer culturas e pessoas diferentes num 

passe de mágica, ou melhor, na leitura de linhas e entrelinhas. As viagens ora são 

longas e saborosas, como nossos romances literários, ora são curtas e deliciosas, 

como os contos e novelas. Têm ainda as pequeninas viagens, como as fábulas e os 

passeios lúdicos com o fantástico mundo do faz-de-conta, e é neste que queremos 

chegar, pois a literatura tem uma riqueza magistral tanto para o mundo adulto, 

quanto para o universo infantil.E toda essa riqueza necessita estar em prol do 

cidadão e a serviço dos leitores. 

Tomando uma visão diacrônica transpassada inevitavelmente por recortes 

sincrônicos, iniciamos nosso percurso no século XVIII na Europa com o término da 

concepção medieval de organização da sociedade. Este momento é representado 

por uma leitura restrita aos clássicos épicos, ainda que esteja voltada para as 

crianças. 

Ao sincretizarmos as reflexões e revisão histórica, adentramos em um 

contexto literário de uma era moderna, com uma literatura dimanante do 

Romantismo. O que resulta, neste momento, em transformações da concepção de 

leitura, pois os textos literários passaram a valorizar uma produção literária dedicada 

à criança. Entretanto, esse novo olhar literário não se desnudou ideologicamente da 

percepção de transformar o comportamento infantil, e assim, os textos traziam em si, 

as imposições dos preceitos sociais, como bem percebemos nas afirmações de 

Ariés (1981, p. 165) “ a escola e o colégio (...) se tornaram no início dos tempos 

modernos um meio de isolar cada vez as crianças durante um período de formação 

tanto moral como intelectual e adestrá-las da sociedade dos adultos. ” 
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Porém, em um contexto histórico-social de ascensão da burguesia a criança 

passa a ser compreendida como um ser que necessita de atenção diferenciada, 

sendo considerada como um ser inocente e dependente do adulto. E é neste ensejo, 

que surge então a necessidade de se construir uma educação que atenda às 

necessidades da criança, o que torna imprescindível a disposição de um olhar mais 

focado no aprendizado, conforme apreendemos nas palavras de Ariès (1981, p.173) 

ao considerar que existe agora: 

 

Uma certa preocupação em colocar -se ao alcance do aluno e que 
isto opunha-se literalmente aos métodos medievais de 
simultaneidade ou de repetição com à pedagogia humanista que não 
distinguia a criança do homem e confundia a instituição escolar. 

 

Deste contexto apreendemos os primeiros esboços transformativos da 

educação, e percebemos a criança em sua essência pueril, a qual precisava ser 

preparada para a vida adulta, mas esse processo não poderia ser feito de uma só 

vez, pois exigia uma formação com cuidados diferenciados, uma vez que passaria 

por diversas etapas. 

Esta foi a nova concepção da educação triunfante no final do século XIX, 

início do Séc. XX, mediante tais percepções e com a criança assumindo nova 

posição familiar surge a literatura infantil. Inerente a este ensejo, Lajolo e Zilberman 

(1999) nos coloca que a nova unidade familiar favorece a criança como um indivíduo 

merecedor de atenção especial com status próprio. Concernente a este panorama, 

se faz peculiar à discussão e composição deste capítulo discorremos acerca da 

literatura infantil, considerações estas expostas a seguir. 

 

 

2.2 Literatura Infantil: um pouco de encantamento 

 

 Gostaríamos de iniciar nossas colocações fazendo uso das palavras de 

Coelho (2000, p. 27) “a literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é 

arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através 

da palavra”. Ou seja, é a magia da palavra fundindo os sonhos de adultos em um 

universo de criança, e por isso, possui a soberania de fundir o imaginário e o real. 
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 Em um breve esboço diacrônico e na tentativa de conceituar e historicizar a 

literatura infantil, nos reportamos a Coelho (2000, p. 29) quando afirma que em 

“essência, sua natureza é a mesma da que se destina aos adultos. As diferenças 

que a singularizam são determinadas pela natureza do seu leitor/receptor: a 

criança”. O que nos faz perceber que a literatura infantil precisa atender aos 

interesses peculiares dos seus leitores, além de encantá-los, propagando prazer e 

fantasticamente transformá-los em leitores.  

 O Era uma vez da literatura infantil nos transporta as suas origens 

descortinando seu surgimento primordialmente a partir do século XVII com Fénelon 

(1651-1715) que lançou novos princípios educacionais ao diversificar as tradicionais 

leituras destinadas às crianças. É inerente registrarmos que os esforços e dinâmicas 

inovadoras de Fénelon representam os esforços de proporcionar a criança uma 

leitura adequada ao seu desenvolvimento e interesse intelectual. 

 Entretanto, esse primeiro “era uma vez” não conduzia o pequeno leitor a um 

universo mágico de reis, rainhas e princesas, pois neste contexto histórico as 

crianças ainda eram compreendidas como uma miniatura do adulto. E assim, os 

primeiros textos infantis representavam apenas uma adaptação dos textos 

destinados aos adultos e como já mencionamos, com a mera função de educar 

moralmente as crianças, sendo “expurgadas as dificuldades de linguagem, as 

digressões ou reflexões que estariam acima da compreensão infantil” (COELHO, 

2000. p.29).  

É fato que o conceito de literatura infantil surge no contexto das preocupações 

sociais quando estas se voltam para a criança. E de acordo com Zilberman e Lajolo 

(1999, p. 17) a preocupação com a infância: 

 

[...] Passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 
aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o 
livro) ou novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou 
a pediatria) de que ela é destinatária. 
 
 

No limiar desta concepção podemos inferir que a literatura infantil passa a 

adequar-se às fases do raciocínio infantil. Entretanto, é peculiar relatar que existiu 

ainda outra concepção de infância a ser defendida e com isso uma nova postura da 

literatura infantil. Fazia-se necessário a compreensão de que os medos e angústias 
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da criança eram oriundos não da ausência de experiência, mas sim do reflexo 

projetado pela imagem do adulto: 

 

Se a imagem da criança é contraditória, é precisamente porque o 
adulto e a sociedade nela projetam, ao mesmo tempo, suas 
aspirações e repulsas. A imagem da criança é, assim, o reflexo do 
que o adulto e a sociedade pensam de si mesmos. Mas este reflexo 
não é ilusão; tende, ao contrário, a tornar-se realidade. Com efeito, a 
representação da criança assim elaborada transforma-se, pouco a 
pouco, em realidade da criança. Esta dirige certas exigências ao 
adulto e à sociedade, em função de suas necessidades essenciais. 
(ZILBERMAN, 1985, p. 18) 

 

Concernente aos contos de fada conhecidos atualmente, podemos afirmar, 

historicamente falando, que estes surgiram no final do século XVII, na França, 

também com Perrault. Este autor não apenas editou narrativas folclóricas contadas 

pelos camponeses, como retirou das mesmas as passagens obscenas de conteúdo 

incestuoso e até canibalesco.  

Já no Brasil a literatura infantil surge em seus primeiros esboços com o 

aspecto de obra pedagógica, como bem comprovamos nas afirmações de Cunha 

(1987, p. 20), “como não poderia deixar de ser, a literatura infantil tem início com 

obras pedagógicas e, sobretudo, adaptadas de produções portuguesas, 

demonstrando a dependência típica das colônias”. É ainda conveniente ressaltarmos 

que a literatura infantil brasileira teve início com Monteiro Lobato e sua literatura 

regionalista. 

No âmbito de um panorama histórico inferimos que apesar das 

transformações ocorridas na literatura, a literatura infantil sofreu vulgarizações 

quanto a sua importância e função, seja na esfera pedagógica e/ou artística. Porém, 

concatenando com o pensamento de Candido (1995, p. 245) podemos definir em 

algumas linhas o que há de se compreender acerca da literatura e da literatura 

Infantil: “toda obra literária é antes de tudo uma espécie de objeto, de objeto 

construído; e é grande o poder humanizador desta construção”. É certo que a 

literatura infantil sempre atravessou, e sofre ainda hoje, crises ideológicas que 

advêm da própria dúvida que recai sobre si, em um lado da moeda a percepção 

mercadológica e do outro o caráter pedagógico. Pertinente a este contexto Perrone-

Moisés (2000, p. 345) afirma que: 
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Os problemas atuais [...] da literatura decorrem da situação incerta 
em que se encontra a própria literatura neste fim de século, época 
que se convencionou chamar de pós-moderna. No momento atual, a 
literatura está sendo questionada em sua produção e em sua 
recepção, encontrando-se ameaçada em seus próprios fundamentos. 
 
 

 Dentro de um conceito mercadológico relacionamos a preocupação única de 

venda e consumo da produção literária, e ao ser trabalhada nesta mera 

perspectiva,o livro acaba perdendo o valor estético e desnudam-se da arte, pois no 

âmbito desta visão estritamente comercial o que realmente importa não é a 

qualidade, mas sim a quantidade, a venda e o consumo.  

Neste ensejo, Sodré (1985, p. 6) expõe: 

 

É importante ter em mente o seguinte: o circuito ideológico de uma 
obra não se perfaz apenas em sua produção, mas inclui 
necessariamente o consumo. Em outras palavras, para ser “artística”, 
ou “culta”, ou “elevada”, uma obra deve também ser reconhecida 
como tal [...] A literatura de massa não tem nenhum suporte escolar 
ou acadêmico: seus estímulos de produção e consumo partem do 
jogo econômico da oferta e procura, isto é, do próprio mercado. A 
diferença das regras de produção e consumo faz com que cada uma 
dessas literaturas gere efeitos ideológicos diferentes. 

 

 Ou seja, a busca e o consumo exacerbado do atual mercado, sem 

preocupação com a qualidade e com os preceitos inerentes a arte da produção 

literária tem resultado em livros com temáticas piegas, textos empobrecidos e 

ilustrações por vezes duvidosas e fora do contexto do público infantil. Assim, 

podemos apreender que no início a literatura infantil foi compreendida como um 

gênero secundário, e considerando esta discussão Zilberman e Lajolo (1985, p.84) 

ponderam: 

 

A simbiose entre a literatura e a cultura de massa não afeta apenas 
suas formas de produção e circulação, como, no caso da literatura 
infantil, sugere a regularidade de lançamentos, a redundância de 
temas,a proliferação de séries que trabalham sempre no mesmo 
horizonte de expectativa dos leitores, a destinação prévia de cada 
texto a esta ou àquela faixa-etária ou à discussão deste ou daquele 
tema. Além disso, a literatura infantil manifesta alguns procedimentos 
de composição que, diluindo e rebaixando o padrão culto no qual 
eventualmente se espelham,acabam por configurar os riscos de 
massificação dos livros para crianças: os ganchos narrativos 
ingênuos, a menção a personagens divulgadas por best-sellers e 
revistas, a alusão a fatos verídicos e contemporâneos veiculados 
pelo noticiário de jornal.  
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 Atinente ao caráter pedagógico imbuído na literatura infantil evidenciar-se-á 

as relações históricas pertinentes a tais questões, e Zilberman (1985, p. 13) nos traz 

este apontamento com eficácia, ao relatar que “os primeiros textos para crianças são 

escritos por pedagogos e professores, com marcante intuito educativo”. Entretanto, e 

parafraseando Coelho (2000) podemos ressaltar que hoje a literatura infantil no 

âmbito de sua valorização é um fenômeno significativo, amplo e essencial à 

formação das mentes infantis. 

 Portanto, não podemos esquecer que a visão pormenorizada da literatura 

infantil para fins pedagógicos é permeada de prejuízos, uma vez que esta deixa de 

ser vista como arte e assume, neste prisma, um objetivo pragmático e com isso uma 

finalidade didática. Muito provavelmente deste contexto apregoou-se a visão da 

literatura infantil como produção de menor qualidade, não representação da arte e a 

função apenas didático-pedagógica. 

 Entretanto, é sabido perceber que a literatura infantil trabalhada neste 

parâmetro e dentro do universo escolar, infere-se em uma prática errônea, visto que 

a mesma abdica da percepção de ser trabalhada apenas como pretexto para o 

ensino de conteúdos didáticos, haja vista a necessidade de ser compreendida como 

elemento representativo da arte e estética literária, como bem nos diz Coutinho 

(1978, p.10), “(...) ela tem existência própria, é ela e nada mais, e seu campo de 

ação e seus meios são as palavras e os ritmos usados por si mesmos e não como 

veículos de valores extra-literários”. 

 Contudo, esclarecemos que não queremos com tais colocações subentender 

que exista alguma necessidade de desprender a literatura infantil da esfera 

educacional, mas sim de esboçar questionamentos e proporcionar inquietações 

pertinentes às práticas docentes, a fim de que a literatura infantil permeie o mundo 

da escola não apenas na didatização de conteúdos, mas sim como leitura literária e 

integração entre a criança leitora e a arte, haja vista, ser esta uma das instâncias da 

criatividade humana. Perrone-Moisés (2000, p. 351) remonta com sensatez a 

essencialidade do ato pedagógico de ensinar a leitura literária ao afirmar que: 

 

A literatura, tal como a entendemos desde o início da modernidade, 
não é ensinável. Mas a leitura literária não apenas pode ser ensinada 
como necessita de uma aprendizagem, e é por isso que os 
professores de literatura ainda existem. [...] Se os professores 
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negligenciarem a tarefa de mostrar aos alunos os caminhos da 
literatura, estes serão desertados, e a cultura como um todo ficará 
ainda mais empobrecida. 
 

  

 Mediante este contexto, evidenciamos a necessidade de uma prática 

pedagógica que valorize e compreenda a literatura infantil enquanto arte e 

instrumento de formação do leitor literário. Assim, faz-se necessário abordar acerca 

da leitura e seu papel no universo escolar e na sociedade, como também o papel 

docente no desenvolvimento e formação do leitor literário.  

 

2.3 Leitura, Prática Pedagógica e Literatura Infantil: tríade da formação do 

leitor literário no contexto escolar atual 

 

Metaforicamente falando e fazendo uso das percepções de Ezequiel (2005) 

podemos comparar a leitura com uma semente que necessita de cuidado para 

florescer forte e bonita. Assim é a leitura, e para se fazer leitores é necessário 

cultivar os atos de ler e entender, pois a leitura se faz importante na vida do homem. 

Segundo Abramovich (1997, p.16): 

 

É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, 
muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um 
leitor, e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 
descoberta e de compreensão do mundo. 
 

  

Destacamos a importância da leitura e da literatura na vida da criança, 

entretanto, é pertinente realçar que quando falamos em leitura, não estamos nos 

referindo à conceituação apenas do ou ação de decodificar, nem tão pouco das 

leituras trabalhadas apenas como pretexto conteudista e/ou fonte didático-

pedagógica, mas da leitura que abre caminhos, que cria novas perspectivas e 

posicionamentos críticos e acima de tudo da leitura que dá prazer.  

Para Pontes (2012) este prazer é capaz de conduzir o leitor a viagens 

inimagináveis, conhecendo assim novos lugares e pessoas, que ainda nunca 

tenham sido vistos, foram imaginados por seu pensamento. Assim, estamos nos 

referindo à leitura literária, aquela que acontece por paixão, por encantamento e sem 

obrigações didáticas, ou seja, é a leitura enquanto atividade artística. É necessário e 
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urgente buscarmos novas concepções de leitura que priorizem o leitor e sua 

interação com o objeto de conhecimento, que, neste contexto, é o texto. 

 Entretanto, a concepção de leitura abordada em sala diverge deste 

pensamento, visto que no Brasil a leitura advém de uma tradição enraizada nas 

teorias e métodos educacionais que limitam o ensino e o aprendizado da leitura a 

uma pronúncia perfeita e a decodificação do código linguístico. 

Ao longo dos anos a escola tem trabalhado a leitura como uma atividade 

isolada, estanque e distanciada de uma compreensão de mundo, sendo apenas uma 

decodificação que não tem atribuição do verdadeiro sentido, nem tão pouco do 

significado e contextualização das palavras. 

Neste ensejo evidenciamos a ausência de uma leitura viva no contexto 

educacional brasileiro, vemos apenas a leitura sendo trabalhada de forma 

enfadonha, cansativa e com uma obrigatoriedade estonteante. E como resultado 

vem o desprazer dos alunos e o fracasso de ser um país de não leitores. 

Na ânsia de uma mudança é perspicaz diagnosticar a necessidade de 

transformação ideológica para uma efetiva propagação de formação leitora. Nossas 

escolas e docentes precisam compreender que ler é atribuir significados e não 

apenas falar palavras, quem lê compreende o mundo no qual está inserido. 

Frente a este pressuposto nos é peculiar a compreensão de que leitura e 

literatura é o elo entre o universo daquilo que está escrito com o mundo no qual o 

ser está inserido e que é fonte de conhecimento, de experiência e de prazer, como 

expõe Vargas (2000, p. 06):  

 

Ler, portanto, significa colher conhecimentos e o conhecimento é 
sempre um ato criador, pois me obriga a redimensionar o que já está 
estabelecido, introduzindo meu mundo em novas séries de relações 
e em um novo modo de perceber o que me cerca. 
 

  
O que significa que lê perpassa a leitura da palavra e adentra na leitura de 

mundo tão defendida e bem colocada por Freire (2000) e que, talvez, seja esta a 

maior falha da escola em relação à leitura, o não ensinamento e a não valorização 

da leitura de mundo. 

Afinal, segundo o autor: 
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[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 
desta implica a continuidade da leitura daquele. [...] este movimento 
do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. 
Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da 
leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir 
mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida 
pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou 
de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa 
prática consciente. (FREIRE, 2000. p. 20) 

 

Nas palavras de Freire (2000) evidencia-se também a necessidade de 

transformação da prática, e consequentemente a pungência de um novo olhar da 

escola sobre a leitura e formação do leitor literário. É indispensável que a escola 

rompa as barreiras deixando de limitar o trabalho com a leitura aos exercícios 

descontextualizados e apenas com intuito de didatização dos conteúdos para 

realmente desenvolver atividades que alcancem todas as competências do ato de 

ler. 

Como bem nos explicita Colomer (2003, p.29): 

 

Ler é entender um texto, a escola contradiz, com certa freqüência, tal 
afirmação ao basear o ensino da leitura em uma série de atividades 
que supõe que mostrarão aos meninos e às meninas como se lê, 
mas nas quais, paradoxalmente, nunca é prioritário o desejo de que 
entendam o que diz o texto. 

 

 Nas palavras da autora podemos depreender a descontextualização da leitura 

nas escolas e inferir ainda que no processo ensino e aprendizagem, a leitura é 

entendida em uma perspectiva tradicional de oralização das palavras desvinculada 

de qualquer significado para o discente. 

 Outro fator preponderante a este contexto de formação do leitor literário é a 

importância do papel docente no ensino da leitura literária, o professor precisa 

demonstrar seu gosto e prazer pela leitura, sua assiduidade enquanto leitor, haja 

vista, servir de exemplo para os alunos.Contribuindo com este pensar, Pennac 

(1993, p.21) diz: 

 
É preciso ler, é preciso ler... 
E se, em vez de exigir a leitura, o professor 
decidisse partilhar sua própria felicidade de ler? 
A felicidade de ler? O que é isso, felicidade de ler? 
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 Perrone-Moisés (2000) quanto a esta questão afirma que, para que o ensino e 

a aprendizagem da leitura sejam rentáveis e venha a dar frutos, é indispensável que 

o professor antes do aluno, acredite nas virtudes da literatura. 

Para Kaufman (1995, p.03): 

 

Os professores devem propiciar um encontro adequado entre as 
crianças e os textos. Se alguns alunos chegassem a ser escritores 
graças à intervenção escolar, a missão do professor estaria cumprida 
com lucro. Caso isso não ocorra, é dever indubitável da escola que 
todos que egressem de suas aulas sejam “pessoas que escrevem”, 
isto é, sejam pessoas que, quando necessário, possam valer-se da 
escrita com adequação, tranquilidade e autonomia.  

 

Ou seja, por mais que a escola não visione a formação de escritores, é 

inerente que ela garanta aos alunos a aquisição ou o desenvolvimento das 

competências leitoras dentro e fora do espaço escolar. 

O professor necessita ainda de ter objetivos e finalidades bem definidos, 

como também sugerir, aos discentes, propostas de atividades que envolvam a 

leitura e escrita, pois desta forma proporcionará maior confiança entre ambos e o 

trabalho, e também maior credibilidade à sua prática, obtendo assim, alunos mais 

confiantes, interessados e envolvidos com o processo ensino-aprendizagem em que 

estão inseridos.  

Dentro desta perspectiva Solé (1998, p.22) concebe: 

 

A interpretação que nós, leitores, realizamos dos textos que lemos 
depende, em grande parte, do objetivo da nossa leitura. Isto é, ainda 
que o conteúdo de um texto permaneça invariável, é possível que 
dois leitores com finalidades diferentes extraiam informação distinta 
do mesmo. Assim, os objetivos da leitura são elementos que devem 
ser levados em conta quando se trata de ensinar a criança a ler e a 
compreender.  

  
  

 Podemos inferir nas palavras da autora que durante o ato da leitura, o leitor é 

um sujeito ativo que examina o texto, e que necessita de objetivos delimitados que 

guiem sua leitura e fundamentem a construção de seus significados.  

 Afinal, a interpretação que o leitor faz do texto depende dos objetivos 

pressupostos à leitura, ou seja, para posicionar-se perante a leitura é indispensável 

que o mesmo saiba com que finalidade está lendo se é por puro prazer ao fazer por 

exemplo, uma leitura literária; ou para extrair informações concretas quando utiliza 
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os textos informativos; ou ainda para orientação na realização de alguma tarefa ao 

ler manuais e guias; ou simplesmente para obter alguma informação que permeia a 

atualidade através da leitura de revistas e jornais. Enfim, o leque de objetivos como 

podemos perceber é diverso e fundamental para uma leitura significativa. 

 Assim, é evidente a necessidade de o professor estabelecer previamente os 

objetivos para o momento da leitura, sem esquecermos de ressaltar que é 

responsabilidade docente instigar em seus discentes o desejo pela aprendizagem, o 

querer aprender, desvendar, inovar através da leitura. Como também se faz 

necessário às suas obrigações ter conhecimentos acerca da complexidade do ato de 

ler, para Solé (1998) o professor sempre deveria pensar na complexidade que 

permeia o ato de ler, e também, na capacidade da criança de superá-la. 

 Em síntese, podemos concluir que o professor é o agente que semeia e 

busca cultivar o gosto e a competência das habilidades do ato de ler visto serem 

estes os elementos essenciais à formação do leitor literário. Porém, como 

sabiamente nos diz Freire (1979) para que aconteça uma mudança de postura é 

indispensável que haja o compromisso em querer mudar. 

 Nesta conjuntura é pertinente discorrermos acerca da literatura infantil que 

desde o século XVII assume diferentes formas de produção e tem sua natureza 

específica discutida. Afinal, a literatura infantil deve ser lúdica ou didática? Deve 

instruir ou divertir? São inúmeras as controvérsias das respostas e opiniões. 

 Em concisas reflexões podemos deduzir que a literatura infantil acaba 

pertencendo as duas áreas: arte e pedagógica, porém, nos limitamos neste trabalho 

a discussão da literatura infantil sob o enfoque da arte, por acreditarmos que este é 

o côncavo no convexo da leitura. E, apesar de termos consciência desses dois viés, 

acreditamos que a literatura infantil enquanto arte propaga uma leitura que dá 

prazer, que desperta emoções, sentimentos e rompe com a consciência de mundo 

do leitor contribuindo incessantemente com a formação de um leitor literário.Convém 

ressaltar aqui que as vertentes da literatura infantil, arte e pedagógica, são resultado 

da indissolubilidade da intenção artística e intenção educativa advindas das raízes 

da literatura infantil. 

 Neste ensejo é condescendente expor que a leitura sendo trabalhada de 

forma adequada contribuirá para o reconhecimento e valorização da literatura infantil 

compreendendo-a como parte de uma literatura universal, considerando assim sua 

relevância.  
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Portanto, não é temerário dizer que a escola se configura em um espaço 

extremamente importante para a consolidação da literatura infantil, haja vista, ser o 

ambiente ideal para a formação cultural da criança; sem esquecermos, que a 

literatura infantil trabalhada na escola através de leituras literárias e sem resumir-se 

a um fenômeno de linguagem, representa exercícios que favorecem os estímulos da 

mente, a criatividade da criança e contribuem para a percepção do real e a 

consciência do mundo.  

Dessa forma, estaremos identificando a literatura infantil enquanto literatura e 

por isso como arte, o que nos possibilita afirmar junto com Coelho (2000, p. 54) 

 

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: 
fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, 
através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e 
o real, os ideais e sua possível/impossível realização.  

 
 

Assim, torna-se resultado de uma experiência social e cultural, e neste 

pensar,parafraseamos Aguiar (1989) para enaltecer que a formação escolar do leitor 

perpassa pelo crivo da cultura na qual o sujeito está inserido. E, caso a escola não 

estabeleça uma relação entre a cultura local e o texto a ser lido, o discente não se 

reconhecerá na obra, haja vista que esta realidade representada não dirá respeito 

ao seu contexto. 

 Desta forma, apreendemos que, no âmbito do contexto educacional a 

literatura infantil deve estar imbricada com o contexto no qual a criança está 

inserida, ou seja, com a sua realidade, pois assim contribuirá para o 

desenvolvimento cognitivo da criança propagando sua aprendizagem.  

Assim, pensar a literatura infantil no dia a dia da escola é permitir o ingresso 

da criança no portal da fantasia, é a possibilidade de ela alçar voos em tapetes 

mágicos e chegar até a terra do nunca, fazendo novas descobertas, vivendo 

aventuras e amadurecendo cognitivamente. 

Neste enfoque podemos afirmar que a literatura infantil é demasiadamente um 

elemento contribuinte para o bom desenvolvimento da docência, uma vez que 

atende o imaginário infantil, favorece a expressão do seu íntimo e propaga prazer e 

aprendizagem. Para Meireles (1984) a literatura infantil favorece a formação e o 

ensinamento e possui todas as qualidades necessárias à formação humana. 



46 
 

Enfim, a literatura infantil é arte transcendente de gerações que não só 

transmite, mas também enriquece a diversidade cultural. E a escola é o ambiente 

que dispõe dos elementos necessários a esta aprendizagem significativa, pois ao 

instigar na criança a criatividade e expressão dos seus sentimentos e pensamentos 

contribui para sua formação cidadã e interação social.  

E quanto às práticas docentes podemos realçar a necessidade de 

transformação do processo ensino-aprendizagem em uma experiência prazerosa, 

degustativa e sem o compromisso único de absorção do conhecimento, mas o 

favorecendo com encantamento e solidez. 
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3 ENSINO, ESCOLA E O MUNDO DA LEITURA: ENTRE O REAL E O POSSÍVEL 

 

Neste capítulo afunilaremos a discussão sobre as práticas de leitura no 

espaço escolar e sua relevância para o desenvolvimento cognitivo do discente, 

como também a relação com sua inserção social. Além disso, destacamos a 

necessidade de propagação da leitura enquanto prática social, buscando enaltecer 

as estratégias e práticas para a formação de um leitor literário crítico. 

 

3.1 A Leitura Ensinada na Escola: reflexões 

 

É pertinente afirmar que a preocupação acerca dos estudos da leitura e da 

formação do leitor tem sido preocupação constante nas mais diversas instâncias 

educacionais. E tamanha preocupação se faz presente com bastante veemência nos 

discursos oficiais, muito embora esses documentos não se restrinjam ao espaço 

escolar, conforme percebemos nas palavras de Pontes (2012, p. 133): 

 

A discussão em torno da leitura, atualmente em nosso país, acontece 
de forma bem mais profunda e rotineiramente, o que pode ser bem 
percebido através das pesquisas, eventos em todo o país em torno 
da temática, e ainda através de projetos, propostas e programas 
governamentais que viabilizam a formação de mediadores de leitura. 

 

Nesse contexto de tanta propagação ideológica enxergamos com bons olhos 

o empenho dos governantes, das instâncias educativas em prol da leitura e 

formação do leitor, entretanto, sentimos a necessidade de rever dois 

questionamentos básicos: o que é e para quê ensinar leitura na escola? 

Ao nos deleitarmos em reflexões concernentes ás orientações curriculares do 

ensino básico - ensino fundamental e médio apreendemos que a leitura se faz 

presente durante todo o percurso desses dois níveis de ensino. Porém, os 

resultados aferidos em pesquisas e exames, como por exemplo, SAEB6 e PISA7, 

tem se apresentado constantemente insatisfatório, o que reflete em uma análise 

reflexiva concernente ao que tem sido feito nas aulas de Língua Portuguesa. 

                                                           
6SAEB-Sistema de Avaliação da Educação Básica é composto por dois processos: a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). 
7 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes. Atualmente, participam do Pisa os 34 países membros da OCDE e vários países 
convidados. 
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Segundo Pontes (2012, p. 133): “muitas outras reflexões foram feitas a partir 

desses diagnósticos de leitura, visto que o currículo escolar dedica tanto tempo ao 

ensino de língua portuguesa”. Assim, fundamentamos nas palavras de Pontes 

(2012) nosso questionamento inicial, realçando-o com as proposições dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do qual podemos inferir a 

importância do ensino desta disciplina para o desenvolvimento e formação do leitor 

literário. 

Assim, iniciamos nossas colocações afirmando que para formar leitores 

precisamos de condições que sejam favoráveis a prática social da leitura. E, na 

verdade dos fatos, somos conscientes que por muito tempo a leitura na escola se 

deu de forma mecânica e fragmentada, o que hoje é percebido como uma 

compreensão equivocada de ensino, pois valorizava apenas o domínio dos códigos 

linguísticos - orais e escritos, deixando a mercê do conhecimento a compreensão do 

indivíduo. 

Pontes (2012) nos revela a partir de suas pesquisas e constatações, que a 

escola é por excelência, o ambiente de difusão do conhecimento. Porém, para que 

este seja difundido é preciso antes de tudo lê-lo, aprofundá-lo o que só é possível 

com a democratização da leitura. Ou seja, a escola é responsável pelo ensino da 

leitura uma vez que a relação leitura x escola é constante e essencial, por isso, o 

ensino da leitura na escola “deve ser prática constante dos profissionais que nela 

atuam”. (PONTES, 2012. p. 17).  

Entretanto, inferimos deste cenário que a escola não cumpre bem o seu papel 

quanto à delimitação dos campos de ação, exclusivamente no que concerne à 

leitura. E apesar de esta ser compreendida como uma atividade básica do espaço 

escolar, ainda se percebe, no atual contexto, que as ações leitoras se tornaram 

preocupação dos pesquisadores e estudiosos em outros campos de ação e fora do 

contexto escolar, em diferentes espaços e contextos como projetos sociais de 

entidades privadas ou filantrópicas, por exemplo. 

Contrapondo este ideal e realçando a importância de se trabalhar a leitura na 

escola, trazemos as afirmações de Pontes (2012, p. 19): 

 

Queremos reafirmar aqui a necessidade da escola despertar o 
interesse pela leitura tão logo a criança a frequente, pois na infância 
inicia-se a formação da personalidade e, a vivência com livros, nessa 
fase, acreditamos que facilitará a formação de leitores. 
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Portanto, podemos apreender a partir das colocações que a escola é o 

espaço de revitalização da leitura e, por isso, deve constantemente vivenciar essa 

prática não permitindo que essa seja uma atividade secundária e enfadonha, mas 

sim “estimuladora e socializada de maneira agradável e prazerosa, envolvendo 

representações, subjetividades, desvendamento de significados, conhecimentos 

diversos e uma interação textual constante”. (PONTES, 2012. p. 30).  

No entanto, somos conhecedores da realidade que assola nossas escolas e 

sua relação com prática da leitura, pois existe um descaso tanto pela leitura como 

por toda gama de programação que a envolva. Certamente, esse contexto é 

resultante da percepção que a escola tem de trabalhar a leitura sempre relacionada 

à busca de informações, ou seja, em um viés de natureza funcional. 

Compartilha com essa ideia Pontes (2012, p. 28): 

 

 Sabemos que as práticas de leitura na escola estão vinculadas ao 
fato da escola ser uma instituição e que por isso, em sua maioria, 
são práticas ligadas a regras e convenções. As leituras realizadas na 
escola quase nunca correspondem aos desejos, anseios e objetivos 
de quem lê, e muitas vezes não se sabe nem para que se lê. 
 

 

Neste panorama retomamos as perguntas iniciais que impulsionaram esta 

discussão, o que é ler e para quê ensinar leitura na escola. Ora, definir a leitura no 

sentido lato da palavra não é tarefa simples, e é um tanto quanto limitador e 

complicado tentar conceituar as interfaces que constituem esta atividade e os 

sujeitos envolvidos no processo.  

É certo que a leitura inicialmente foi percebida como um ato de decodificação 

e decifração, com definições trazidas nos dicionários como “ler é captar signos ou 

sinais registrados em (um suporte) para recuperar as informações por eles 

codificadas”. 

No dicionário Aurélio (2010, p. 127), mediante tantas definições uma é 

particularmente apaixonante, ler é devanear, ou seja, ler é fantasiar, sonhar. 

Entretanto, não devemos esquecer que até para fantasiar, sonhar e devanear se faz 

necessária a compreensão do que se leu, pois assim o sujeito leitor passa a 

compreender-se no mundo como sabiamente nos afirma Silva (1998, p.44): 
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O “compreender” deve ser visto como uma forma de ser, emergindo 
através dos seus conteúdos, ou seja, o texto como uma percepção 
dentro do qual os significados são atribuídos. Nesse sentido, não 
basta decodificar as representações indicadas por sinais e signos, o 
leitor (que assume o modo da compreensão) porta-se diante do 
texto, transformando-o e transformando-se. 

 
 

Podemos também compreender a leitura como um processo ativo de 

construção do significado do texto, uma vez que este serve de base para o diálogo 

do leitor com o conteúdo lido haja vista as diversas interpretações dadas a um 

mesmo texto quando lido por sujeitos diferentes, com experiências e vivências 

divergentes.  

Neste pensar Freire (1994, p.11) afirma: “a leitura do mundo precede a leitura 

da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 

leitura daquela”. Nas palavras do autor inferimos que a leitura ultrapassa os limites 

de uma simplória decodificação e relaciona-se diretamente com o contexto no qual o 

leitor está inserido, com sua realidade e vida unindo aprendizagem e realidade. 

Segundo Silva (1998, p.66), “ao ler (compreender) compartilho daquilo que o 

outro viu”, o que mais uma vez faz-nos concluir que a relação leitor, texto e contexto 

é fator essencial à compreensão daquilo que lemos. 

Brandão e Micheletti (1998, p.17-18) também confabulam com esses ideais: 

 

O ato de ler é um processo de compreensão, de intelecção de 
mundo que envolve característica essencial e singular ao homem: a 
sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação 
da palavra contexto. Contexto não só no sentido mais restrito de 
situação imediata de produção do discurso, mas naquele que enraíza 
histórica e socialmente o homem. 

 

Assim, é perceptível a preocupação para que o sujeito-leitor se perceba como 

agente do contexto e não desvincule a “leitura da palavra da leitura do mundo”. 

Para Lajolo (2002), a leitura tem o poder de fazer o leitor insurgir contra o 

próprio texto, alterando-o, transformando-o e proporcionando-lhe novos trilhos e 

caminhos, pois o sujeito leitor tem a capacidade de imergir no texto e dele emergir. 

 

Ler não e decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um 
texto. E a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, 
conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para 
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, 
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dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se 
contra ela, propondo outra. (LAJOLO. 2002, p.91). 

 

De acordo com Martins (2003) a leitura é um processo dinâmico constituído 

por três níveis básicos que sempre estão inter-relacionados, são simultâneos e 

acontecem de acordo com as experiências, expectativas, necessidades e contexto 

do leitor. 

Sintetizando os três níveis nas palavras da autora: 

 

A leitura sensorial tem um tempo de duração e abrange um espaço 
mais limitado, em face do meio utilizado para realizá-la – os sentidos 
[...] A leitura emocional é mais mediatizada pelas experiências 
prévias [...], tem um caráter retrospectivo implícito; [...] já a leitura 
racional tende a ser prospectiva, à medida que a reflexão determina 
um passo a frente no raciocínio, isto e, transformar conhecimento 
prévio em novo conhecimento. (MARTINS. 2003, p. 81). 

 

Se compreendida como uma atividade estritamente linguística, podemos 

inferir que a leitura se processa na constante interação dos elementos culturais e 

ideológicos do leitor. Assim, sua constituição não se restringe à mera transmissão do 

conhecimento das normas culta da língua ou dos conteúdos curricular, nem tão 

pouco a simples decodificação de textos. 

Afinal, sabemos que a leitura é fator preponderante em uma sociedade 

letrada, haja vista ser uma aquisição necessária e indispensável a todos os sujeitos 

em seu exercício pleno de cidadania. Ou seja, a leitura é um veículo de acesso à 

cultura e à realidade social de extrema importância para o desenvolvimento do ser 

humano, como bem nos afirma Silva (2002, p. 31): 

 

A atividade de leitura se faz presente em todos os níveis 
educacionais das sociedades letradas. Tal presença sem dúvida 
marcante e abrangente começa no período de alfabetização, quando 
a criança passa a compreender o significado potencial de 
mensagens registradas através da escrita.   

 

Neste viés é sabido afirmarmos que a leitura constitui um processo que busca 

uma interação entre o leitor e as informações significativas que servirão como base 

do conhecimento inerente à sua vida escolar e social, o que nos possibilita entender 

que a leitura deve ser inserida no âmbito do contexto da comunicação humana 

independente da forma em que esta se apresente.  
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Tal percepção solidifica-se nas palavras de Martins (2003, p. 20): 

 

A experiência de leitura é de natureza dialógica, coloca o texto como 
um desafio para o leitor, inapelavelmente enraizado em suas 
vivências anteriores, orientado pelo seu horizonte de expectativas. E 
sua realização se desenvolve no fluxo do diálogo da novidade com o 
conhecimento, circunstanciado por sensações, emoções, ideias 
efêmeras, mas com mil desdobramentos. 

 

É pertinente expor que ao adquirir a leitura o sujeito se torna capaz de 

dominar os códigos escritos e de construir seu próprio pensamento, e é na escola 

que o homem se apodera deste saber.  

Saber este que perpassará a existência do indivíduo na escola e fora desta, 

como bem nos diz Lajolo (2002, p. 7), 

 

Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e 

de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que 
pode e deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) 
encerrar-se nela. 

 

Mediante este fato questionamos acerca de qual contribuição o ensino da 

leitura pode proporcionar ao sujeito frente a sua inserção social. É concernente 

elucidarmos que o ato da leitura em toda sua conjuntura de função e concepções de 

leitura é mutável e varia de acordo com as expectativas da sociedade vigente. 

Este ensejo nos serve como âncora às indagações que norteiam nosso 

pensar: Como a leitura está sendo praticada na escola? Quais suportes 

fundamentam as práticas escolares?  

Os PCN - Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa postulam que: 
 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe 
sobre a língua: característica do gênero, do portador, do sistema da 
escrita, etc. Não se trata de extrair informação da escrita, 
decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os 
sentidos começam a ser constituídos antes da leitura propriamente 
dita. (BRASIL, 1997, p.53). 

 

Esse discurso dos PCN reflete a necessidade de se compreender a leitura 

como uma atividade significativa para o leitor, que represente aspectos inerentes ao 

seu contexto social e ultrapasse o processo de uma simples aquisição de escrita. 



53 
 

Pois, como já percebemos nas colocações evidenciadas até o momento, qualquer 

esforço que apresente a leitura como obrigação, não favorecerá a formação do leitor 

e, portanto, não resultará positivamente. 

 É certo que são inúmeros e diversos os discursos que tratam do ensino da 

leitura na escola brasileira, pesquisas apontam um índice significativo de sujeitos 

com problemas de leitura no Brasil. 

O último INAF divulgado em 2012, revelou que apenas 01 em cada 04 

brasileiros que frequentam a escola domina plenamente as habilidades de leitura, 

escrita e matemática, apesar de termos saído de um percentual de apenas 61% da 

população alfabetizada funcionalmente para 73%.     

Tais dados demonstram que o Brasil avançou principalmente nos níveis 

iniciais da alfabetização, entretanto ainda não conseguiu progressos visíveis no 

alcance de níveis mais altos, que são hoje condição para inserção plena na cultura 

letrada e direito de todos os cidadãos.  

Dados semelhantes também são revelados pelo PISA8 - Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes, da OCDE9 – Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2012, último resultado, evidenciou-

se que o desempenho dos estudantes brasileiros no quesito leitura regrediu, piorou 

quando comparado ao resultado de 2009.  

De acordo com os dados do PISA, o Brasil somou 410 pontos em leitura, dois 

a menos do que a sua pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da média 

dos países da OCDE. Assim,o país ficou na 55ª posição do ranking de leitura, abaixo 

de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia conforme gráfico a seguir. 

                                                           
8 Os resultados do Pisa 2012 congregaram 65 países, entretanto este total congrega algumas 
economias que não podem ser consideradas países, como Hong Kong, Macao, Shangai e Taiwan. 
Dentre os países participantes podemos citar Vietnam, Chipre, Costa Rica, Emirados Árabes Unidos, 
Malásia, Argentina, Brasil. 
9 Fundada em 1960, a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é 
uma organização de cooperação internacional composta por 34 países. Sua sede fica na cidade de 
Paris (França) e os países membros são:  Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, 
Alemanha, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Japão, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, México, 
República, Tcheca, Hungria, Polônia, Coreia do Sul, Eslováquia, Chile, Estônia, Israel e Eslovênia.Os 
principais objetivos da OCDE: Buscar o desenvolvimento econômico permanente entre os países 
membros; encontrar caminhos para a manutenção da estabilidade financeira entre os países 
membros; discutir e propor metas para o desenvolvimento econômico mundial; estabelecer 
parâmetros para o desenvolvimento do nível de vida; Criação de mecanismos para o crescimento do 
nível de emprego. 
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Gráfico I Evolução das Médias em Leitura no Pisa 

 Fonte: OCDE disponível em http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho  

 

Na tabela abaixo percebemos o ranking de leitura no qual o País se encontra. 

 

 

Tabela IV Ranking De Leitura Pisa 2012 

Economias Média 

1º - Xangai-China 570 

2º - Hong Kong-China 545 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-
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3º - Cingapura 542 

4º - Japão 538 

5º - Coreia do Sul 536 

6º - Finlândia 524 

7º - Irlanda 523 

8º - Taiwan (Taipei-China) 523 

9º - Canadá 523 

10º - Polônia 518 

Média da OCDE 496 

53º - Montenegro 422 

54º - Uruguai 411 

55º - Brasil 410 

56º - Tunísia 404 

57º - Colômbia 403 

65º - Peru 384 

Fonte: OCDE disponível em http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho 

 

Sentimos a necessidade aqui de novamente trazer esses dados, agora de 

forma mais ilustrativa e mais detalhada porque são eles que nos revelam que a 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-
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escola brasileira tem deixado uma lacuna na formação do leitor. Tais dados 

patenteiam a realidade que se propaga em nossas escolas que é uma ausência 

quase que predominante do desenvolvimento das habilidades consideradas mínimas 

para a compreensão de um texto. 

Todo esse contexto realça a existência de um problema no ensino da leitura: 

a formação de leitores. Assim, essa é uma das consequências do despreparo de 

uma parte significativa dos docentes, ou a dificuldade em se trabalhar uma 

pluralidade de leituras e usufruir de textos literários, visto que, no dia a dia da prática 

educativa predomina-se o livro didático e quase sempre os textos engessados 

apresentados em suas unidades. 

Dessa forma, somos conduzidos aos questionamentos acerca da eficácia, e 

da qualidade dos suportes que subsidiam as práticas de leitura, à luz deste olhar 

Santos e Souza (2004, p.81) afirmam:  

 

Precisamos discutir o papel da escola que se constitui em ambiente 
privilegiado para a formação do leitor. Nela é imprescindível que a 
criança conheça livros de caráter estético, diferentes dos 
pedagógicos e utilitaristas, usados na maioria das escolas. 

 

Para Silva (1998, p.32) a leitura trabalhada na escola se desenvolve a partir 

dos textos “didáticos” que compõem o livro didático e os “didatizados” que 

representam a escolha do docente para fundamentar algum momento de sua 

prática.  

No limiar desta percepção se manifesta outro problema consistente à prática 

e a forma como a leitura está sendo trabalhada em nossas escolas, pois o docente 

acaba sendo apenas um mero transmissor dos textos “impostos” pelo livro, textos 

que inúmeras vezes não atendem as expectativas e anseios dos discentes. E para 

evidenciar este pensar, trazemos Silva (2005, p. 54): 

 

Essas obras, mais do que responder em sua composição temática ou 
estética àquilo que podemos interpretar como sendo adequado ao 
leitor, ao seu momento, à sua condição, ao seu interesse e 
motivação, ao seu nível de aprendizagem na escrita e na leitura, 
parecem responder às expectativas que circulam e se disseminam 
de maneira hegemônica em nosso tempo cultural, aos valores do 
mercado. 
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Dessa forma, o professor se faz “sujeito do processo da didatização”, 

buscando e ancorando sua prática em suportes de leituras quase sempre 

inadequados. E assim, a leitura permanece no viés de um trabalho que visualiza 

apenas aspectos pedagógicos e desprovidos de significado.  

Além disso, a leitura desenvolvida na escola por meio desses textos nos 

evidencia uma concepção que exclui a característica dialógica do texto, resumindo-

se a simples recortes descontextualizados, fragmentados e incapazes de favorecer o 

estabelecimento de relações entre o texto, com outros textos lidos e vivenciados 

pelos alunos. 

Outro fator que contribui para o fracasso da leitura na escola é o fato desta, 

em alguns momentos, ser trabalhada em uma concepção de decodificação, 

prevalecendo aqui um condicionamento ao processo estímulo-resposta. Uma leitura 

sem significado e mecanicista encontra-se bastante presente em nossas escolas, 

especialmente nos anos iniciais de alfabetização. 

Esta prática recorrente desde a década de 80, quando já era criticada pelo 

educador Paulo Freire, proporciona sérias distorções na formação inicial dos 

leitores.  

 
O trabalho de memorização mecânica dos ba – be – bi – bo – bu [...] 
reduz a alfabetização ao ensino puro da palavra, das silabas ou das 
letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse “enchendo” 
com suas palavras as cabeças supostamente “vazias” dos 
alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato 
criador, o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu 
sujeito. (FREIRE, 1994, p.19)  

  
 

Neste mesmo limiar Silva (1998) nos coloca a preocupação em torno da 

leitura, ressaltando que a mesma não deve ser confundida como um mero processo 

de decodificação de sinais, limitado apenas a reprodução mecânica de informações, 

pois sob esta ótica não temos um leitor, mas sim um consumidor passivo de 

mensagens. E a leitura nada mais será, do que simples amontoado de informações 

insignificantes e irrelevantes para o leitor. 

Não estamos com estes excertos dos autores querendo dizer que não se faça 

importante a aquisição do conhecimento do alfabeto no contexto escolar, mas 

apenas tentando elucidar que tal prática seja desenvolvida com textos que façam 

parte do universo infantil e que desconsiderem o ensino fragmento e sequenciado, 
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primeiro as letras, sílabas, palavras, frases e só depois a presença dos textos, como 

se a criança não fosse capaz de apreender os signos linguísticos dentro de um 

contexto de leitura mais amplo. 

Para Soares (1998) outro problema que caracteriza o ensino da leitura na 

escola é a forma como a literatura infantil é introduzida neste espaço, sendo 

geralmente apresentada ao discente através de fragmentos trazidos pelo livro 

didático.  

O autor expõe que esta forma de escolarização da literatura deturba o ensino 

da leitura, pois o trabalho é feito a partir de textos fragmentados.  

 

Quando se lança mão de um fragmento de texto da literatura infantil, 
muito frequentemente não se cuida de que o fragmento apresente, 
também, textualidade, isto é, que apresente as características que 
fazem com que uma sequência de frases constitua realmente um 
texto. (SOARES, 1998, p.31) 

  

Sem dúvida alguma o texto literário é importante e necessário à formação 

inicial do leitor literário, como nos comprovam as palavras de Aguiar e Bordini (1995, 

p.13): 

 

Todos os livros favorecem a descoberta dos sentidos, mas são só os 
literários que o fazem de modo mais abrangente. Enquanto os textos 
informativos atêm-se aos fatos particulares, a literatura dá conta da 
totalidade do real, pois, representando o particular, logra atingir uma 
significação mais ampla. 

 

 

Certamente, neste ponto, deduzimos mais equívocos metodológicos que 

perpassam o ensino da leitura na escola e advêm dos livros didáticos, os quais 

buscam interpretações uniformes e respostas idênticas quando as questões são 

formuladas e aplicadas a sujeitos diferentes oriundos de diferentes contextos; ação 

esta, impossível de concretização, haja vista que um texto literário é polissêmico e 

proporciona ao sujeito uma viagem mágica, tornando-o capaz de criar, recriar e 

compreender o texto. As definições apresentadas aqui diferem muito bem o texto 

literário de um texto didático. 

 

O texto literário não é um texto didático. Ele não tem uma resposta, 
não tem um significado que possa ser considerado correto. Ele é 
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uma pergunta que admite várias respostas, dependendo da 
maturidade do leitor. Ele é um campo de possibilidades que desafia a 
inteligência de cada leitor individualmente. (TUFANO, 2002, p.41) 

  

 

Inferimos a partir das palavras do autor que o texto literário tem a capacidade 

de fazer o leitor viajar, não tem respostas prontas, mas artisticamente aponta 

diversos caminhos para inúmeras percepções e respostas. Isto porque, o texto 

literário representando uma literatura, é o que podemos considerar “arte das 

palavras”, e assim instiga e desafia o leitor a vitória dos mais inusitados desafios.  

Considerado também as palavras de Trevizan (1998) podemos concluir que a 

escola transforma o texto literário em pedagógico, e esta é uma prática 

empobrecedora, pois anula a característica estimuladora e reduz a potencialidade 

crítica que eles apresentam. “Quanto melhor literariamente for o texto, mais 

complexo e profundo será o diálogo com o homem, oportunizando lhe reflexões 

profundas sobre a identidade humana, individual e social”. (TREVIZAN, 1998, p.83). 

Fundamentados em todos esses discursos, e respaldados nas concepções de 

Zilberman (1999, p. 44) podemos apreender que o uso equivocado do texto literário 

na escola: 

Não se fundamenta no endosso submisso da tradição, na repetição 
mecânica e sem critérios de conceitos, mas deflagra o gosto e o 
prazer da leitura e possibilita o desenvolvimento de uma postura 
crítica perante o lido e o mundo que esse traduz. 

 

Mediante todo este contexto percebemos que a escola tem sido tendenciosa 

a trabalhar frequentemente a leitura em uma sistemática de “praticidade linguística”, 

ou seja, como pretexto para o desenvolvimento de uma disciplina curricular, 

limitando-se a função de instrumentalização da língua.  

Precisamos corrigir e redirecionar os rumos do ensino da leitura na escola, 

“propiciar às crianças experiências de leitura enriquecedoras, [...] como uma 

realidade possível, ativadora da imaginação e do conhecimento”. (AGUIAR. 2011, p. 

10). 
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3.2 PCNs, Diretrizes Curriculares, PPP e o Ensino da Leitura: o discurso oficial 

 

Mediante o exposto, inferimos a importância da inserção da leitura na escola, 

assim podemos compreendê-la como necessária e obrigatória, pois é uma 

responsabilidade social tamanha da qual a escola não pode se desvencilhar.  

E, neste ensejo, apreendemos que a escola ainda necessita abrir espaços 

para a leitura criando oportunidades e momentos pedagógicos nos quais os alunos 

possam participar da sua prática e ser capaz de se tornar um leitor. Afinal,  

 

A leitura é condição de vida do homem, se considerarmos vida no 
sentido de transcendência do próprio homem, ou seja, se 
considerarmos a vida não só a vida do homem como ser do mundo, 
e como participante da sociedade dos homens. (FAZENDA, 1994, p. 
59). 

 

 

No âmbito dos Parâmetros Curriculares Nacionais a leitura é destacada como 

fator imprescindível no processo ensino-aprendizagem, pois o desenvolvimento 

pleno da competência leitora proporcionará ao discente a proficiência nas demais 

disciplinas que constituem o currículo escolar. 

De fato, a leitura permeia e alicerça qualquer outro conhecimento pois ao se 

tornar um leitor fluente o aluno poderá entender os enunciados, ter criticidade diante 

dos conteúdos apresentadose posicionar-se diante de discussões, embasando ou 

refutando os argumentos que lhe forem postos. 

Faz-se necessário ainda perceber que a constituição, bem como o 

desenvolvimento desta competência leitora é decorrente das práticas de leitura 

existentes em sala de aula. Por isso, a escola “deve organizar-se em torno de uma 

política de formação de leitores. Todo professor, não apenas o de Língua 

Portuguesa, é também professor de leitura”. (BRASIL,1998; p.14).  

Entendendo assim, os PCNs destacam a competência leitora como 

responsabilidade da escola como um todo e de seus ensinos e professores, todos 

responsáveis pelo papel de formação de leitores e o professor de língua portuguesa 

mais ainda capaz e responsável por formar leitores aptos, dinâmicos e cientes do 

manuseio diversificado dos inúmeros gêneros textuais.  

 Para os PCNs (1998): 
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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). 

  

Ou seja, a competência leitora propaga uma leitura consciente e 

enriquecedora, capaz de ampliar os conhecimentos do leitor concretizando sua 

aprendizagem, uma vez que este torna-se detentor da capacidade de usar a leitura 

em prol do próprio benefício e crescimento.  

Neste ensejo, é relevante expor que não se exaure das orientações dos 

Parâmetros as atividades de leitura espontânea, e segundo este documento o 

docente deve permitir que os alunos escolham suas leituras, pois é fato que em seu 

universo exterior a escola, os leitores escolhem o que leem. Portanto, precisamos 

trabalhar o componente livre da leitura, caso contrário, ao sair da escola, os livros 

ficarão para trás. (BRASIL, 1998). 

No entanto, sabemos que uma das atividades mais frequentes e corriqueiras 

desenvolvidas no âmbito da sala de aula, ainda seja a primária “leitura em voz alta” 

e suas respectivas questões de interpretação. Neste contexto questionamos: Será 

que estamos formando um leitor competente, um leitor literário? 

Provavelmente a resposta será não. O que não nos causa estranhamento, 

conforme podemos fomentar com os dados, por exemplo, apresentados pela 

pesquisa Retratos de Leitura no Brasil única pesquisa, em âmbito nacional, que tem 

por objetivo avaliar, analisar o comportamento leitor dos cidadãos brasileiros, 

medindo a intensidade, motivação e as condições de leitura da população brasileira, 

conforme o Instituto Pró-Livro. 

Segundo a pesquisa os livros indicados pela escola para leitura do aluno 

correspondem a seguinte classificação: 30% são livros didáticos e apenas 17% são 

de literatura, conforme ratificamos com o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Gráfico II Materiais Lidos pelos Alunos 

 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro http://www.imprensaoficial.com.br/retratosdaleitura/RetratosDaLeituraNoBrasil 
  
  

Diante das colocações no decorrer de toda a nossa pesquisa percebemos ser 

este um fator contribuinte para a ausência de leitores literários, pois formar leitores 

literários apenas com a preocupação didática não tem resultado em bons frutos, mas 

infelizmente esta é uma prática constante em nossas escolas. 

Passamos a observar o gráfico seguinte: 

 

Gráfico III  Motivação para Ler um Livro 

 

http://www.imprensaoficial.com.br/retratosdaleitura/RetratosDaLeituraNoBrasil
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Percebemos pelos dados expostos que a prática de usar os livros didáticos 

como fonte predominante de leitura na escola tem conduzido nossos alunos a limitar 

a leitura a este tipo de suporte. Afinal, 79% dos adolescentes entre 14 e 17 anos 

possuem como única motivação para ler um livro, as exigências acadêmicas ou 

escolares. 

Todo este contexto nos revela ainda uma queda no número de leitores 

brasileiros, saímos dos 95,6 milhões registrado em 2007, para 88,2 milhões de 

leitores em 2011. Ou seja, caímos 9,1% no universo de leitores ao mesmo tempo em 

que a população cresceu 2,9% neste mesmo período. 

Panorama este que nos faz inferir que a prática de leitura desenvolvida no 

ensejo escolar precisa ser reconsiderada e assumir um novo olhar. Esse 
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pensamento confabula com os preceitos dos PCNs, que coadunam a prática leitora 

do âmbito escolar, com uma didática que considere a leitura como objeto de 

aprendizagem, e que antes de tudo, tenha sentido para o aprendiz.  

Afinal, sendo nosso objetivo formar cidadãos que tenham capacidade de 

compreendera diversidade textual que permeia nossa sociedade, transformando-os 

em verdadeiros leitores literários precisamos, sem dúvida alguma, organizar a 

prática docente, a logística do trabalho educativo para que experimentem e 

aprendam isso na escola.  

Por isso, os Parâmetros orientam a exclusão das percepções que 

compreendam a leitura como um processo de decodificação, pois no limiar deste 

processo a formação do leitor, na escola, é deficitária e se limita à identificação e à 

decodificação dos signos linguísticos que compõem o texto, não apresentando 

qualquer preocupação com o domínio intelectual, a apreensão e uso social das 

informações que constituem o texto. 

Assim podemos deduzir que é importante na formação do leitor a 

compreensão de que o ato da leitura rompe a cortina da decodificação, pois ao ler o 

indivíduo torna-se capaz de refutar e/ou confirmar as informações expostas no texto, 

independentemente de estarem explícitas ou implícitas. 

E para esse feito tanto a escola quanto a prática docente devem proporcionar 

condições para o que o sujeito ao iniciar a leitura construa hipóteses, por exemplo, a 

partir do título do texto e consequentemente torne-se capaz de fazer inferências e 

identificar aspectos que condigam com seu contexto e conhecimento prévio. 

Neste ensejo, sentimos a necessidade da paixão e do encantamento docente 

pela leitura, além de um material adequado e capaz de deslumbrar o olhar do leitor. 

Desta forma, as aulas de leituras saem da esfera da obrigatoriedade e da mesmice 

para ser um momento de prazer, encantamento e alegria. 

De acordo com os Parâmetros o leitor deve ser consciente de que a leitura 

não se restringe às aulas de língua portuguesa, nem tão pouco a nomenclatura de 

simples disciplina curricular, haja vista ser uma prática social existente em toda a 

sociedade, por isso transborda a vinculação de tarefa escolar e age como 

dinamizador embrionário nas relações sociais. 

Nisto, a prática atuante de leitura no espaço escolar deve ser proporcionada 

em um viés de leitura constante e diversificada, abolindo a ideologia de leitura única. 

O docente, por sua vez, é o eixo propagador dessa diversidade textual permitindo e 
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incentivando a dinamicidade da leitura conforme dizem os Parâmetros, “uma prática 

de leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica 

eficiente. ” (BRASIL, 1998.p. 17). 

E na ânsia do desenvolvimento de uma prática que favoreça a formação de 

um leitor literário, não somente o professor é responsável pelo feito, mas a escola 

por sua vez, 

 

[...] terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também 
ler para aprender) requer esforço. Precisará fazê-los achar que a 
leitura é algo interessante e desafiador, algo que, conquistado 
plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los 
confiantes, condição para poderem se desafiar a "aprender fazendo". 
(BRASIL, 1998. p. 17). 

 
 

Por fim, é elementar relatarmos que diante de todo o exposto temos 

nitidamente a percepção de que formar leitores é uma tarefa íngreme, e ao mesmo 

tempo indispensável no processo ensino-aprendizagem, haja vista sua importância e 

contribuição para o desenvolvimento da competência leitora. 

Quanto às condições essenciais ao aprendizado da leitura, os PCNs 

orientam: 

 

Dispor de uma boa biblioteca na escola; 
Dispor de um acervo de classe com livros e outros materiais de 
leitura; 
Organizar momentos de leitura livre em que o professor também leia.  
Planejar as atividades diárias garantindo que as de leitura tenham a 
mesma importância que as demais; 
Possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras;  
Garantir que os alunos não sejam importunados durante os 
momentos de leitura com perguntas sobre o que estão achando, se 
estão entendendo e outras questões; 
Possibilitar aos alunos o empréstimo de livros na escola; 
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. (PCN de Língua Portuguesa, 1998. p. 43). 

 
 

Segundo os Parâmetros não somente as condições descritas acima, mas 

também propostas didáticas orientadas essencialmente para a formação de leitores 

são indispensáveis ao aprendizado da leitura. E neste universo apresentam 
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sugestões para o trabalho com os discentes, tais como uma leitura diária, pois o 

contato com a leitura pelo aluno deve ser uma ação constante em sala de aula.  

E os Parâmetros seguem abordando as possibilidades de se fazer isso, uma 

vez que a leitura pode ser realizada: “de forma silenciosa, individualmente; em voz 

alta (individualmente ou em grupo) quando fizer sentido dentro da atividade; e pela 

escuta de alguém que lê”. (BRASIL, 1998. p. 44). 

Sob este prisma os Parâmetros apontam ainda alguns cuidados necessários, 

 

 Toda proposta de leitura em voz alta precisa fazer sentido 
dentro da atividade na qual se insere e o aluno deve sempre poder 
ler o texto                          silenciosamente, com antecedência — 
uma ou várias vezes; 

 Nos casos em que há diferentes interpretações para um 
mesmo texto e faz-se necessário negociar o significado (validar 
interpretações), essa negociação precisa ser fruto da compreensão 
do grupo e produzir-se pela argumentação dos alunos. Ao professor 
cabe orientar a discussão, posicionando-se apenas quando 
necessário; 

 Ao propor atividades de leitura convém sempre explicitar os 
objetivos e preparar os alunos. É interessante, por exemplo, dar 
conhecimento do assunto previamente, fazer com que os alunos 
levantem hipóteses sobre o tema a partir do título, oferecer 
informações que situem a leitura, criar um certo suspense quando for 
o caso, etc.; 

 É necessário refletir com os alunos sobre as diferentes 
modalidades de leitura e os procedimentos que elas requerem do 
leitor. São coisas muito diferentes ler para se divertir, ler para 
escrever, ler para estudar, ler para descobrir o que deve ser feito, ler 
buscando identificar a intenção do escritor, ler para revisar. É 
completamente diferente ler em busca de significado — a leitura, de 
um modo geral — e ler em busca de inadequações e erros — a 
leitura para revisar. Esse é um procedimento especializado que 
precisa ser ensinado em todas as séries, variando apenas o grau de 
aprofundamento em função da capacidade dos alunos. 
(BRASIL,1998. p. 46) 

 

Inerente a esta discussão consideramos ser alguns apontamentos dentre as 

inúmeras possibilidades de se realizar uma prática leitora que realmente se 

fundamente na percepção de formação do leitor. Gostaríamos de ratificar que são 

proposições reais e possíveis de se realizarem em sala, e que podem subsidiar uma 

prática de leitura diária que exponha seus objetivos para aluno, valorize os 

conhecimentos prévios, as interpretações e o direito de escolha de cada sujeito 

fomentando assim sua formação leitora. 
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Existe ainda como sugestão de propostas didáticas especificas para a 

formação de leitores: a leitura colaborativa; os projetos de leitura; atividades 

sequenciadas de leitura; atividades permanentes de leitura; leitura feita pelo 

professor. Todas essas propostas são trazidas para o professor através dos 

Parâmetros, e tomando por base esse documento oficial elaboramos a tabela 

abaixo, na qual apresentamos as definições e delimitações de cada uma. 

 

 

Tabela V Proposta Didáticas Dos PCN Para A Formação De Leitores 
 

Proposta Definição Delimitação 

 
 

Leitura Colaborativa 

 
A leitura colaborativa é 
uma atividade em que o 
professor lê um texto com 
a classe e, durante a 
leitura, questiona os 
alunos sobre as pistas 
linguísticas que 
possibilitam a atribuição 
de determinados 
sentidos.  
 
Trata-se, portanto, de 
uma excelente estratégia 
didática para o trabalho 
de formação de leitores. 
 

 
Atividades com o livro 
didático. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projetos de Leitura 

 
A característica básica de 
um projeto é que ele tem 
um objetivo compartilhado 
por todos os envolvidos, 
que se expressa num 
produto final em função 
do qual todos trabalham.  
 
São situações 
linguisticamente 
significativas, em que faz 
sentido, por exemplo, ler 
para escrever, escrever 
para ler, ler para decorar, 
escrever para não 
esquecer, ler em voz alta 
em tom adequado. 

 
Produção de vídeos e 
curtas de contos ou 
poemas lidos para a 
biblioteca escolar ou para 
enviar a outras 
instituições; 
 
Promoção de eventos de 
leitura numa feira cultural 
ou exposição de 
trabalhos. 
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Atividades Sequenciadas 

de Leitura 

 
São situações didáticas 
adequadas para 
promover o gosto de ler e 
privilegiadas para 
desenvolver o 
comportamento do leitor, 
ou seja, atitudes e 
procedimentos que os 
leitores assíduos 
desenvolvem a partir da 
prática de leitura. 
 
Funcionam de forma 
parecida com os projetos 
— e podem integrá-los, 
inclusive —, mas não têm 
um produto final 
predeterminado: neste 
caso o objetivo explícito é 
a leitura em si. 
 

 
 
Nas atividades 
sequenciadas de leitura 
pode-se, 
temporariamente, eleger 
um gênero específico, um 
determinado autor ou um 
tema de interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades permanentes 

de Leitura 

 
 
São situações didáticas 
propostas com 
regularidade e voltadas 
para a formação de 
atitude favorável à leitura. 

 
“Hora de...” (histórias, 
curiosidades científicas, 
notícias, etc.). Os alunos 
escolhem o que desejam 
ler, levam o material para 
casa por um tempo e se 
revezam para fazer a 
leitura em voz alta, na 
classe. 
 
“Roda de Leitores”: 
periodicamente os alunos 
tomam emprestado um 
livro (do acervo de classe 
ou da biblioteca da 
escola) para ler em casa. 
No dia combinado, uma 
parte deles relata suas 
impressões, comenta o 
que gostou ou não, o que 
pensou. 
 

 
 
 
 

 
Leitura compartilhada de 
livros em capítulos, que 
possibilita aos alunos o 

 
Escolher uma obra e 
dedicar momentos de 
leitura aos alunos. 
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Leitura feita pelo 
professor 

acesso a textos bastante 
longos (e às vezes difíceis) 
que, por sua qualidade e 
beleza, podem vir a 
encantá-los, ainda que nem 
sempre sejam capazes de 
lê-los sozinhos. 

 
Fonte: Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa, 1998. P. 45 a 47. 

 

Por fim, ressaltamos que a leitura e formação do leitor literário em qualquer 

ciclo educacional em que se encontre, precisa que suas atividades se desenvolvam 

em um contexto de construção do significado e não se resuma a tarefas de 

decodificação. Sem esquecermos que o leitor iniciante tem percalços em seu 

caminho, pois aprender e coordenar as estratégias de decifração, seleção,inferência 

e verificação não é tarefa simples para quem está conhecendo o universo da leitura. 

Entretanto, é de máxima importância que o aluno seja colocado em situações onde 

se leia com alguma finalidade específicae participação dos colegas, porém sob a 

orientação e ajuda do professor. Afinal, “desde o primeiro ciclo é preciso que os 

alunos leiam diferentes textos que circulam socialmente”. (BRASIL, 1998. p. 70). 

Concernente ao uso e seleção do material manuseado, aplicado e trabalhado 

nas práticas de leitura, estes deverão ter como critérios: “a variedade de gêneros, a 

possibilidade de o conteúdo interessar, o atendimento aos projetos de estudo e 

pesquisa das demais áreas, o subsídio aos projetos da própria área”. (BRASIL, 

1998.p. 70). 

Ainda quanto às propostas do Governo Federal para a leitura e formação de 

leitores em nosso país destacamos um dos programas governamentais dos últimos 

anos, como o PNLL – Plano Nacional do Livro (implantado desde 2006) que tem por 

meta transformar o nosso país em um “país de leitores” estabelecendo metas, 

ações, planejamentos, propostas e projetos que tenham como objetivo propagar o 

desenvolvimento da leitura e amenizar a ausência de leitores literários. 

As diretrizes para o PNLL regem sobre uma política pública voltada à leitura e 

ao livro no Brasil (e, em particular, à biblioteca e à formação de mediadores), e tem 

como alicerce a necessidade de formar uma sociedade leitora, haja vista ser esta 

uma condição essencial e decisiva para promover a inclusão social de milhões de 

brasileiros.  
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Assim seu “objetivo maior é alcançar em longo prazo e com ação contínua e 

estrategicamente coerente, a fruição dos livros em todos os seus suportes técnicos, 

do prazer da literatura e da democratização do acesso à leitura”. (MARQUES, 2010. 

p.15). 

É fato que antes do PNLL o governo criou diversos programas que tiveram 

como finalidade analisar, contribuir e acompanhar o desenvolvimento da leitura, do 

livro e das bibliotecas. E foram as iniciativas desenvolvidas por estes que 

fundamentaram a elaboração do Plano, e nesta mesma perspectiva, podemos 

mencionar a Lei 10.753 de 30 de outubro de 2003, Lei de Diretrizes do Livro a qual 

institui a Política Nacional do Livro e a implementação do Plano Nacional do Livro e 

Leitura.  

O PNLL foi criado mediante debate nacional tentando estabelecer um elo 

participativo das esferas, sociedade civil e governo federal. Seu objetivo inicial foi 

estabelecer metas e ações para desenvolver, naquele, considerado o “Ano Ibero-

Americano da Leitura”, nomeado em nosso país de Viva-leitura. 

Após quatro anos (2006 a 2010) de projetos e feitos visualizando à 

disseminação da leitura e do livro, lança-se o livro PNLL- Textos e Histórias, que 

buscou evidenciar o cenário real da leitura durante a implantação do Plano. 

Entretanto, ao analisar este documento percebemos que apesar de trazer 

informações acerca de pesquisas e projetos desenvolvidos em prol da leitura, o 

discurso é muito mais de convencimento sobre a importância e as “boas” intenções 

do Plano. 

De fato, já percebemos que os órgãos governamentais estão teorizando e 

propondo apontamentos e ações com bastante afinco, mas inquieta-nos os 

seguintes questionamentos:  

- As propostas apresentadas até agora têm sido suficientes? 

- As ações e projetos realmente atenderam a demanda de leitores?  

- E toda a extensão de tempo para a conclusão das propostas, têm sido 

suficientes para que os objetivos propostos venham a atender às necessidades 

atuais da formação de leitores?  

Infelizmente, já podemos adiantar que as respostas a estes questionamentos 

são basicamente negativas, pois os avanços são singelos e a realidade dos espaços 

destinados a leitura e a formação de leitores são em algumas regiões brasileiras 

decadentes e inadmissíveis.  
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Dentre todos os percalços um é mais evidente, a biblioteca escolar, que 

apesar de ser uma das prioridades do PNLL é, no cenário atual, um verdadeiro 

descaso em uma boa parte de nossas escolas como evidenciam as pesquisas de 

Pontes (20012). Segundo Pontes (2012) os problemas das bibliotecas brasileiras 

começam com a organização interna, pois apenas 20% têm o acervo cadastrado e 

quantificado, as demais não dispõem sequer de fichários para os registros do acervo 

existente; até a distribuição dos livros nas estantes que são feitas por assunto e/ou 

disciplinas específicas, o que evidencia uma “certa” ausência de conhecimento em 

relação a dinamização deste espaço. 

Pontes (2012) expõe em suas análises que 80% das bibliotecas pesquisadas 

disponibiliza mesas e cadeiras para as atividades de leitura, mas em 20% delas os 

alunos são encaminhados para outras salas.As pesquisas mostraram também um 

acervo diversificado,porém em termos quantitativos predomina os livros didáticos, o 

que nos evidencia a necessidade das bibliotecas de uma melhor organização em 

seu acervo.  

A predominância do livro didático reflete-se em outras pesquisas, como 

podemos perceber nos resultados, por exemplo, do PISA que sempre nos mostra a 

evidência dos livros didáticos em vários questionamentos. Tomando como exemplo 

a nossa região, vejamos apenas um item para consolidar nossas colocações e que 

concerne a média dos livros lidos nos últimos três meses, vejamos: 

 

Gráfico IV Média dos Livros Lidos 

 

 

2,00 livros 
no total 

1,06 
indicados 

pela escola 

0,94 
didáticos 

0,13 
literatura 

0,21 inteiros 

0,73 em 
partes 
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Esses dados inferem que nossos estudantes têm por cultura, em sua maioria, 

a leitura de livros indicados pela escola. E a instituição, por sua vez, adotada em 

parte de sua prática a indicação de livros didáticos e em pouquíssima escala os 

livros literários, mais surpreendente é quando percebemos que dessas 

indicações“didáticas” apenas 0,21 finaliza a leitura, o que nos leva a comprovar que 

esse tipo de leitura não propaga a formação de um leitor literário.  

Observemos agora os dados abaixo: 

 

Gráfico V Livros Indicados pela Escola 

 

 

 

Podemos perceber agora que os alunos que leem por conta própria, uma boa 

parte faz a opção por literatura – 0,21. Ou seja, a literatura perde espaço apenas 

para outros tipos de leitura, o que nos leva a considerar o direito de escolha do leitor. 

Queremos mostrar com esse contexto que necessitamos urgentemente da magia da 

literatura em nossas escolas, caso realmente estejamos dispostos a modificar o 

atual contexto no qual nos encontramos, de um país de não leitores. Afinal, é certo 

que a leitura literária encanta e conduz o leitor ao final de suas obras, por isso já é 

hora de jogarmos o pó do pirlim-pim-pim nesta realidade. Nestes preceitos Pontes 

(2012) afirma ser preciso permitir o acesso livre do aluno ao rico mundo literário e 

suas diversas leituras, promovendo o contato agradável com os livros, pois somente 

assim será possível a formação de leitores. 

2,00 
livros no 
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0,94 
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Ainda relacionado aos problemas de concepção da biblioteca escolar 

evidencia-se o fato das instituições não disporem de pessoas qualificadas para 

tomar conta do espaço, em via de regra os servidores que ficam neste espaço são 

readaptados ou estão apenas cumprindo horário, esperando a aposentadoria. Sendo 

que, em alguns casos a gravidade aumenta, e nestes, a biblioteca é destinada ao 

armazenamento de livros e objetos em desuso, ou as atividades do Programa Mais 

Educação. Sem contar que 60% das bibliotecas limitam seu funcionamento ao 

horário da escola e fecham durante os horários de intervalos, esta dinâmica mostra 

que os responsáveis por este espaço não podem ser considerados mediadores 

literários e propulsores da formação leitora. 

Nisto, vale salientar que nosso déficit é extenso e preocupante no que 

concerne às práticas leitoras, pois os índices de alfabetização e o consumo de livros 

quando comparados aos países desenvolvidos são baixos e insatisfatórios. 

Em suma, finalizamos nossas colocações acerca das políticas destinadas a 

prática da leitura e a formação do leitor literário fazendo uso das palavras de Silva 

(2007) ao expor que “não basta elaborar propostas e desenvolver acordos nacionais 

e internacionais sobre a importância do acesso à leitura e à formação de leitores, 

são necessárias ações condizentes com a realidade brasileira”.  

Neste pensar, expomos a necessidade de uma reflexão pertinente e atuante 

das propostas governamentais para que estas não se restrinjam a um simplório rol 

de intenções, agregadas a relatórios de ações. Assim, é que julgamos ser 

indispensável repensarmos todo esse contexto e para realmente obtermos sucesso 

no processo de formação do leitor literário precisamos transformar a escola em um 

mundo literário, cheio de encantamentos e para tanto é de suma importância que o 

professor se desencante da didática atual, investigue as inovações e construa uma 

nova docência voltada para a formação do leitor literário e importância do 

desenvolvimento da leitura, garantindo a ascensão social dos sujeitos envolvidos no 

processo. 
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4 LEITURA, ESCOLA E LEITOR: UMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA 

   

Neste capítulo apresentamos a pesquisa realizada, a abordagem e as 

inferências advindas dessa, além da proposta de intervenção, a aplicação e os 

resultados alcançados.    

É pertinente expor que mediante todo o caminho percorrido constatamos que 

o ensino da leitura e da escrita é, sem dúvida alguma, umas das principais tarefas 

da escola, uma vez que se caracteriza como instrumento essencial à formação 

cidadã garantindo intelectualmente o exercício pleno e consciente dos direitos, 

apreendendo e desenvolvendo novas habilidades ao longo da vida. 

Afinal, no contexto escolar, a leitura e a escrita são essenciais em qualquer 

disciplina, pois desenvolve capacidades e habilidades que atendem às diversas 

demandas curriculares.  

 

4.1 A Pesquisa e sua caracterização 

 

Esta pesquisa configura-se em uma abordagem qualitativa tendo em vista que 

na área de educação proporcionamos reflexões, análises de práticas e interações 

dos sujeitos que não são palpáveis, mas que estão intimamente imbricados nos 

aspectos políticos, éticos, estéticos e epistemológicos. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11) a investigação qualitativa surgiu de 

um campo inicialmente dominado por práticas de mensuração, elaboração de testes 

de hipóteses variáveis, do qual “[...] alargou-se para contemplar uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo 

das percepções pessoais”. 

Para o autor nessa metodologia “os dados recolhidos são designados por 

qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a 

pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico” (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p. 16).  

Ou seja, são dados geralmente recolhidos em contexto naturais, sem 

obrigatoriamente se levantar ou comprovar hipóteses ou medir variáveis, entretanto, 

buscando apreender as inúmeras perspectivas dos sujeitos e dos fenômenos em 

sua complexidade. 
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Compreendemos assim que a abordagem qualitativa também é denominada 

naturalista “[...] porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se 

verificam os fenómenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos 

nos comportamentos naturais das pessoas” (BOGDAN E BIKLEN,1994, p. 17) e em 

suas interações com o meio mediante a construção de seus repertórios de 

significados. 

Nessa perspectiva, escolhemos a pesquisa-ação para este contexto de 

pesquisa empírica em educação, visto compreendermos que esta metodologia de 

pesquisa corresponde \às expectativas de um projeto intervencionista uma vez que 

traz o pesquisador como sujeito ativo e empenhado em solucionar algum problema 

através de uma ação. 

Dentro deste contexto tomamos a definição de Thiollent (2005, p. 14) o qual 

afirma que a pesquisa-ação é: 

 

É um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

 

Ou seja, em uma pesquisa-ação tanto o pesquisador quanto os sujeitos 

pesquisados interagem de modo participativo, desenvolvendo as ideias propostas na 

pesquisa. A pesquisa-ação infere ao final do processo uma transformação dos 

sujeitos envolvidos, ocasionando assim uma solução para o problema em questão, 

conforme os objetivos específicos da pesquisa. 

Para Thiollent (2005) a pesquisa-ação deve passar por fases,assim 

ressaltamos que todos esses pressupostos definidos pelo autor não representam um 

“molde ou manual” pronto e acabado para a realização da pesquisa-ação e do 

projeto de intervenção, mas sim um suporte para o planejamento e realização do 

projeto. 

Referente àsfases e de acordo com o autor evidenciamos que existe um 

ponto de partida, chamado por Thiollent (2005) de fase exploratória e um de 

chegada o qual refere-se à divulgação dos resultados. Entretanto, durante todo o 

percurso haverá uma multiplicidade de caminhos em decorrência das inúmeras 
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situações diagnosticadas ao longo do processo. Assim, nos limitamos neste 

momento a definir as seguintes fases/etapas da pesquisa-ação: 

a) Exploratória – momento no qual se realiza o diagnóstico organizacional, 

consiste em conhecer o campo da pesquisa, os sujeitos e suas expectativas. É um 

estudo da viabilidade de aplicação do método, levantamento e discussão dos 

problemase as possibilidades de ação. Faz parte ainda desta fase a coleta dos 

dados para realização do diagnóstico, a constituição do problema de pesquisa e a 

definição do pressuposto teórico que fundamentará a investigação e elaboração do 

diagnóstico.  

b) Ação - fase na qual desenvolvemos as atividades relativas ao planejamento 

da ação, levando em conta as perspectivas e alternativas para resolução do 

problema. Neste momento, intensifica-se a coleta dos dados que subsidiarão o 

planejamento e a implementação das ações. Faz-se também a seleção das ações 

de implementação, a elaboração do plano de ação com a identificação dos 

responsáveis, prazos e implementação das ações. 

c) Avaliação e conclusão–desenvolvimento das atividades relativas aos 

resultados da ação, ou seja, análise dos resultados das ações implementadas, e, se 

preciso, redirecionamento das ações. Além do planejamento de novas ações e do 

resgate do problema que impulsionou a investigação, estabelecendo uma 

comparação entre o suporte teórico e os resultados alcançados. E como fase 

conclusiva desenvolve-se as atividades inerentes ao conhecimento proporcionado, a 

elaboração do relatório de pesquisa. 

d)  Divulgação Externa –Apesar da ideia de retorno da informação não ser 

consenso entre alguns pesquisadores partidários da pesquisa-ação, Thiollent (2005) 

afirma que o retorno se faz importante para propagar o conhecimento, fortalecendo 

as convicções, além de sugerir novos ciclos de investigação e ação e fazer conhecer 

os resultados de uma pesquisa que pode contribuir para novas concepções e novas 

tomadas de consciência, haja vista que “a tomada de consciência se desenvolve 

quando as pessoas descobrem que outras pessoas ou outros grupos vivem mais ou 

menos a mesma situação” (Thiollent, 2005, p. 73). Por isso, consideramos 

conveniente o retorno das novas informações, pois o mesmo contribuirá para 

promoção da visão de conjunto. 

Pertinente a esta pesquisa escolhemos para coleta dos dados os 

instrumentos: entrevista, observação e questionários. A escolha pelo instrumento de 
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pesquisa entrevista justifica-se por ser um instrumento que “tem sido empregado em 

pesquisas qualitativas como uma solução para o estudo de significados subjetivos e 

de tópicos complexos demais para serem investigados por instrumentos fechados 

num formato padronizado” (BANISTER apud SZYMANSKI, 2002, p. 10 ). 

Concernente à observação e de acordo com Marconi e Lakatos (2006) 

podemos dizer que esta é uma técnica de coleta de dados que visa conseguir 

informações através do uso dos sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade.  

Entretanto, não se restringe apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos que se pretende investigar. A observação conduz o pesquisador a 

identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não 

tem consciência, mas que orientam seu comportamento. 

O questionário, por sua vez, é um instrumento de coleta de dados composto 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador e consiste em traduzir os objetivos da pesquisa através 

de perguntas claras e objetivas. (MARCONI e LAKATOS, 2006).  

A análise documental busca extrair dos documentos analisados as 

informações e dados inerentes à pesquisa analisando-os e interpretando-os 

mediante os objetivos propostos.  

A análise interpretativa dos dados nos  apresenta o intuito de interpretar a fala 

dos sujeitos, pois dado o campo discursivo abordado, visamos captar as 

representações e reações dos indivíduos em dada situação). 

Mediante essas proposições justificamos a análise interpretativa por 

acreditarmos que nos auxilia  na compreensão de como os indivíduos pensam e 

agem no mundo concreto. Afinal, o enunciador do discurso não é somente um 

sujeito empírico, ou um sujeito da experiência, mas sim um sujeito discursivo, 

inserido em um contexto histórico social, ideologicamente marcado. (FERNANDES, 

2007). 
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4.2 A Pesquisa Propriamente Dita 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal, localizada na 

Comunidade de Passagem de Pedras zona rural de Mossoró/RN. A instituição é de 

uma estrutura física relativamente pequena constituída por 05 salas de aula que 

funcionam nos turnos matutino e vespertino; sala de professores; um laboratório de 

informática; uma biblioteca dinamizada durante o projeto; secretaria; direção; 

cozinha e banheiros. É a única da comunidade, tem 49 anos de existência. 

Nossa pesquisa foi realizada no período de junho de 2014 a junho de 2015, 

na qual envolvemos  62 alunos regularmente matriculados nas turmas de 6º e 7º 

anos do Ensino Fundamental de uma escola da Zona Rural do Município de 

Mossoró/RN, em um universo de 294 alunos. Trabalhamos também no diagnóstico e 

na intervenção, com um universo de 04 professores, sendo 01 de Língua 

Portuguesa; uma diretora e uma supervisora pedagógica.  

Essa proposta de intervenção  atendeu as exigências do Profletras - Mestrado 

Profissional em Letras que determina em suas orientações que os trabalhos de 

conclusão sejam constituídos de uma pesquisa de natureza interpretativa e 

interventiva, e que tenha como objeto de investigação um problema da realidade do 

contexto escolar (escola e/ou sala de aula) na qual o mestrando esteja inserido e 

que seja concernente ao ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental. 

Do exposto, depreendemos que um projeto de intervenção se fundamenta 

nos pressupostos da pesquisa-ação e constitui-se de uma relação dialética entre a 

pesquisa e a ação, trazendo a pesquisa com função de modificar, transformar o 

contexto real no qual os sujeitos estão inseridos, por isso, essa modalidade de 

pesquisa é referência na esfera educacional, pois apresenta relevante caráter 

pedagógico, uma vez que conduz a ressignificação da própria prática e contexto 

educacional. 

Um projeto de intervenção parte do pressuposto que temos um problema que 

precisa de solução, daí a necessidade de uma intervenção positiva. Quando 

discursamos e prevemos a necessidade de fazer intervenção, estamos instigando 

todos os sujeitos envolvidos na situação cotidiana vivenciada a sair do lugar comum 

de acomodação no espaço de trabalho, é uma convocação a reflexão acerca de 

propostas efetivas que objetivam resolver o “problema” detectado.  
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De acordo com Paz (2013) os projetos intervencionistas são elos que unem o 

desejo e a realidade e que foram projetados a partir do desejo de mudança. Iniciam-

se em um diagnóstico situacional sobre determinada problemática e objetivam 

contribuir para resolução, minimizando e propondo mudanças neste contexto.  

Portanto, o projeto de intervenção é uma ação planejada com foco nas 

tomadas de decisão, para que se possa alcançar os objetivos pretendidos, por isso a 

priori delimita-se o espaço onde se pretende efetivar as mudanças propostas. 

Conforme nos fundamenta as afirmações de Paz (2013, p. 4) ao conceituar a 

proposta de intervenção: 

 

Uma ação organizada que deve responder a uma ou mais 
necessidades implícitas na causa sobre a qual incidirá a intervenção, 
ou seja, trata-se de uma proposta objetiva e focalizada, para resolver 
problemas da realidade. 

 

Para elaborar um projeto de intervenção é preciso conhecer a realidade na 

qual se pretende agir, buscar transformar essa realidade criando estratégias e ações 

pertinentes as mudanças, sendo ao mesmo tempo, consciente da necessidade e 

exigência de esforços e capacidade para propor e programar a intervenção. 

Tais pressupostos fundamentam e embasam teoricamente a construção deste 

projeto de intervenção, bem como o desenvolvimento desta pesquisa. É conveniente 

enaltecermos que nossa proposta deve ser percebida como uma ação conjunta, 

desenvolvida e compartilhada entre todos os sujeitos envolvidos no processo, ou 

seja, pesquisador, alunos, direção e supervisão, corpo docente e toda a comunidade 

escolar. Assim, tanto as ações quanto os ideais propostos desde o início, sempre 

foram vivenciados e efetivados para e com o coletivo da escola. Fator esse 

justificado pelos pressupostos da pesquisa-ação e da proposta de intervenção, haja 

vista ter como norte a transformação do contexto escolar. 

 

 

4.3 Intervindo na Escola com a Leitura Literária  

 

Assimilamos a partir das considerações realizadas anteriormente que a 

abordagem da formação do leitor literário foi feita, dentre outros aspectos, 

observando as distintas concepções de leitura e considerando recursos que são 

inerentes ao leitor como seus conhecimentos prévios, o que nos evidencia que 
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foram considerados os aspectos cognitivos que fundamentam o processo de leitura 

e formação do leitor literário. 

Neste contexto, podemos inferir que se configura nosso objetivo situar o leitor 

quanto à realização de uma nova prática propulsora de uma formação do leitor 

literário, desenvolvida nas ações pertinentes a esta pesquisa e ao projeto 

intervencionista que desenvolvemos.  

Nosso projeto de intervenção intitulado Leitura e Literatura Infantil: 

Construindo Significados e Despertando o Imaginário foi pensado frente à 

constatação da ausência de leitores literários no ensino fundamental de uma escola 

municipal da zona rural de Mossoró/RN (campo da pesquisa), e as dificuldades que 

os mesmos apresentavam de compreensão e interpretação nas mais diversas 

disciplinas o que comprometia o bom desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 

Assim, nossas inquietações nortearam as ações aqui desenvolvidas muito 

antes que o ingresso no PROFLETRAS – Mestrado Profissional, haja vista já 

fazermos parte de pesquisas e projetos que evidenciam toda essa preocupação 

concernente a leitura e formação do leitor literário. Então, podemos afirmar que os 

projetos e pesquisas foram nossas molas propulsoras e o mestrado nosso 

aprofundamento e consolidação das investigações. 

Ratificando as colocações referentes aos sujeitos desta pesquisa, desejamos 

expor que constituem nossos sujeitos,62 alunos que frequentam o 6º e 7º ano da 

educação básica, e pertencem a Zona Rural do Município de Mossoró/RN. E para 

melhor contextualização e veracidade da pesquisa, na fase de diagnóstico e também 

na intervenção, trazemos como sujeito, além dos alunos, os professores ativos 

destas turmas, independente das disciplinas ministradas. 

Nossa pesquisa foi constituída por dois momentos, sendo um primeiro de 

diagnóstico e o segundo o processo de intervenção, conforme descrição abaixo: 

 

1º momento- Coleta de dados 

 

Neste momento passamos a desenvolver a nossa coleta de dados inicial, e 

para tanto fizemos a observação diretiva intensiva e optamos pelas técnicas de 

entrevista e observação.  
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Escolhemos a entrevista por sua flexibilidade e pelo fornecimento de 

informações mais completas, e a observação pela necessidade de conhecer os 

procedimentos utilizados pelos professores em uma aula de leitura e literatura, e 

também como comprovação do discurso dito pelos sujeitos na entrevista. 

 

2º momento- A intervenção 

 

Nossa proposta de intervenção foi planejada, discutida e refletida junto aos 

professores e alunos pesquisados, para a partir de então desenvolvermos as 

atividades significativas de leitura literária em sala de aula, na biblioteca da escola e 

na comunidade. 

No quadro abaixo apresentamos as atividades intervencionistas 

desenvolvidas e propagadas por esta ação. Situamos o leitor que as fotos expostas 

representam momentos das ações desenvolvidas, e que antes de qualquer 

realização trabalhamos bastante a motivação dos alunos, buscando ressaltar a 

magia da leitura e ao mesmo tempo conscientizando o discentequanto a importância 

e os objetivos da atividade.  

Com isso objetivamos que os alunos encontrassem sentido no que estavam 

fazendo, considerassem interesse e acreditassem ser capazes, pois acreditamos ser 

este o primeiro passo no caminho de uma formação leitora. 

Uma das primeiras atividades que realizamos foi a roda de leitura e os 

saraus literários, nelas os alunos trabalharam os conceitos de poesia e poema, e 

pesquisaram no laboratório de informática o nome de alguns poetas brasileiros com 

suas biografias e poemas mais conhecidos. Após esse momento foram levados a 

biblioteca e selecionaram dentre as obras que tinham conhecido através da 

pesquisa, aquela que desejariam ler e que tinha no acervo da escola, o mais 

interessante foi perceber a reação deles quando encontravam o livro que buscava, 

lembrou-nos a personagem de Clarice Lispector no poema Felicidade Clandestina, 

que sofria a dor de não ter um livro, ao mesmo tempo que ao tê-lo foi tomada por 

uma felicidade inebriante, “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, 

abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa 

clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim”. 

Outro momento marcante dessa atividade relaciona-se ao sarau com a 

apresentação de poemas, poesias e o coral da obra Os bichos têm razão, de 
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Antônio Francisco - o poeta da terra, pois os alunos estavam felizes e amando a 

leitura da literatura de cordel, e capricharam nas recitações. 

 

 

A segunda atividade denominada, Dinamização e organização da 

biblioteca, foi uma ação mais técnica e logística, mas nem por isso deixou de ser 

importante e interessante para o aluno. Depois de termos trabalhado os textos 

informativos sobre as bibliotecas escolares, os alunos foram convidados a visitar 

esse espaço da escola e analisar se estava coerente a arrumação de uma biblioteca 

escolar que se preocupa com o leitor. Neste momento os alunos foram capazes de 

perceber que tinha bastante livro didático na biblioteca e que não tinha vida, pois 

não tinha cores era tudo cinza. Neste pensar e aceitando a proposta da professora 

de Língua Portuguesa, todos aceitaram vir à escola em um contra turno para 

separarmos os livros didáticos e pintarmos as estantes da biblioteca em cores 

diferentes. Durante o desenvolvimento tivemos algumas rejeições dos nossos 

superiores e assim, os livros didáticos foram impedidos de serem retirados, pois 

argumentou-se não ter outro local para colocar, mas não desistimos e fizemos o que 

Rodas de Leitura, Saraus literários

Após pesquisas os alunos são
levados a biblioteca, escolhem
um livro do acervo que
corresponda a sua vontade.
No segundo momento todos
realizam a leitura silenciosa, e
depois no momento de
socialização fazemos as
discussões das obras
literárias, cada um conta sua
história, definindo o enredo, os
personagens e depois relatam
o que mais gostaram
justificando seu
posicionamento.
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nos foi permitido, afinal consideramos importância maior a conscientização do 

discente e descoberta desse espaço de leitura, e isso nós conseguimos. 

 

 

 

 Pesquisa dos livros literários existentes no espaço da biblioteca, essa foi 

nossa terceira atividade. Depois dessa organização física, estrutural os alunos 

separaram os livros literários considerando os gêneros, e quando tudo estava 

organizado divulgaram nas salas características próprias do acervo existente na 

escola, divulgando algumas obras literárias. Esta atividade foi cansativa, mas rica 

em conhecimento. 

 

Dinamização e organização da 
biblioteca

Organização de todo o
espaço da biblioteca em
torno da visualização,
iluminação, catalogação
do acervo, assim como
discussão sobre a
melhoria do acesso dos
alunos aos livros
literários com orientações
e escolhas dos livros por
faixa etária e interesse.
Os alunos também
fizeram a pintura das
estantes da biblioteca.
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Outra atividade foi a que chamamos de Literatura e Cinema, na qual 

previamente conversamos sobre a sétima arte – o cinema, e buscando estabelecer 

uma relação com a literatura os alunos foram direcionados a escolherem em meio a 

uma lista, o livro que gostaria de ler, contrapondo depois com a representação da 

história no cinema. Assim, os alunos do 6º ano escolheram o conto “Branca de 

neve”, todos adquiriram o livro e depois de algumas degustações literárias feitas 

pela professora, todos foram ao cinema. Esclarecemos aqui, ao leitor, que o cinema 

da nossa cidade se dispõe a sessões especiais para escolas e/ou projetos sociais 

desde que combinados em tempo da organização deles. Então, com antecedência 

Pesquisa dos livros literários 
existentes no espaço da biblioteca

Os alunos pesquisaram
sobre os títulos literários
existentes na biblioteca e
depois divulgaram nas
salas, para que todos os
alunos tomassem
conhecimento dos
gêneros que tinham a
disposição.
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programamos esta culminância e nessa mesma dinâmica trabalhamos os alunos do 

7º ano, sendo que estes leram e assistiram “A menina que roubava livros”. E como 

feedback desta ação foi promovido discussões e interações entre os alunos, 

ressaltando as evidências e divergências entre as artes: literária e cinema. 

 

 

 

 A representação da literatura no cinema encantou e deu sequência à nossa 

próxima atividade, diferenciando-se agora pela apreciação de filmes em sala de aula 

através do multimídia. Assim, fizemos releituras e reescritas dos filmes trabalhando 

os aspectos de cada arte, e desta vez, para a turma do 6º foi escolhido o “Diário de 

Discussão da Literatura e Cinema

Discussão em torno da
literatura que se encontra
resgatada em outra
forma de arte como o
cinema, possibilitando
assim resgatar títulos
tradicionais da literatura
como os contos de fadas.
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um banana” e para o 7º “O guardião de memórias”, sempre lembrando que o direito 

de escolha é o consenso dos nossos alunos. 

 

 

 Nossas atividades não foram realizadas de forma isolada nem das demais 

disciplinas que constituem o currículo escolar, nem tão pouco do projeto político 

pedagógico de nossa escola. Por isso, a Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro que é uma ferramenta usada pelo Governo Federal 

e que busca contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas 

públicas brasileiras, não poderia ficar fora de nossas ações. Assim, desenvolvemos 

atividades que assumiram esse caráter e que foram completamente direcionadas às 

temáticas do concurso. Até mesmo porque, compreendemos a necessidade de 

dinamizar as atividades que desejam a formação do leitor, pois acreditamos que as 

Apreciação de filmes que tratam 
da literatura

Apreciação de filmes no
cinema da cidade de
Mossoró e em sala de
aula através de
Datashow, assim como a
discussão e interação
desses filmes com os
interesses, escolhas dos
alunos e
contextualizações com
obras literárias.
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situações mais motivadoras são aquelas que mais contextualizam a realidade do 

leitor. 

 

O fato de considerarmos que a leitura deve ser uma atividade espontânea e 

que deve acontecer por iniciativa própria do leitor foi a fundamentação da nossa 

próxima atividade que é a Árvore da Leitura. Esta atividade foi proposta com o 

objetivo de despertar a atenção dos alunos, a escolha por pendurar livros em uma 

árvore corresponde a associação da leitura com os bons frutos que florescem a 

partir dela. 

 

Olimpíada de Língua Portuguesa

Nessa atividade os
alunos disputam entre si
na escola através de
produção de textos dentro
do gênero solicitado pelo
Ministério de Educação
para a participação da
escola em nível nacional.
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 Nesta outra atividade usamos a leitura para um momento de divulgação da 

cultura popular do nosso Estado e da nossa cidade, além de familiarizar nossos 

alunos com a literatura de cordel, mostrando aos mesmos que as palavras se 

transformam em arte, basta apenas se permitir desvencilhar este universo. 

Árvore da Leitura

Os alunos fazem
divulgação dos livros
como frutos espalhados
em uma árvore para
que possam retirar o
que for de seu interesse
e fazer a leitura em
qualquer espaço que
lhe for conveniente e
confortável.
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Todas essas ações foram desenvolvidas durante a efetivação de nossa 

proposta de intervenção, pelo período de um ano letivo. Os alunos envolvidos e todo 

o corpo docente iniciaram no projeto com uma certa aversão ou até desconfiança, 

mas com a dinâmica das atividades em pouco tempo estavam encantados, o que 

gerou excelentes frutos como resultado final.  

Os resultados foram tão solícitos e eficazes que tanto a equipe docente e 

administrativa, quanto a grande maioria dos alunos pediram para que o mesmo 

continuasse. Entre os resultados positivos podemos citar o visível aumento na 

aquisição dos livros da biblioteca, além do uso mais frequente desse espaço. Sem 

esquecermos de evidenciar a compra realizada por todos os alunos do 6º ano de 

uma obra trabalhada nas ações do projeto. Desejamos ressaltar, de forma singular e 

emotiva essa aquisição, pois representa uma mudança aquém de uma simples 

compra, uma vez que expressa uma transformação de conceitos e opiniões de toda 

a comunidade escolar, haja vista que no início do projeto alunos e pais recusavam-

Literatura de Cordel

Momento de divulgação da
cultura popular do nosso
estado e da nossa cidade,
tendo em vista muitos
cordelistas existentes
como o famoso Antônio
Francisco, gerando
discussões e interações
entre autores, repentistas e
do próprio gênero como
gênero literário.



90 
 

se a compra de livros, por acreditarem ser suficiente os livros didáticos doados pelo 

governo.  

Além desta significativa constatação, a certeza de que todos os discentes 

leram o livro, certeza realçada nas atividades, nos enche de alegria. E assim, temos 

a honradez de abordar que a semente germinada nesse projeto transformou nossos 

alunos, enchendo-os de magia e encantamento literário, temos hoje vários “Joãos 

pé-de-feijão” que viajam além do céu e do mar, lutam com piratas e adormecem na 

terra do nunca. E que mesmo voltando a realidade ao fechar o livro, o prazer pela 

leitura está intrínseco em seu íntimo de tal modo que o leitor literário inexistente 

inicialmente, agora é realidade e existência. 

 

 

4.4 A Escola, a Leitura e o Leitor: Uma tríade de sucesso 

 

Consolidando todas as proposições relatadas anteriormente desenvolveremos 

neste momento a análise do discurso dos docentes, supervisor pedagógico e 

administrador escolar envolvidos na pesquisa e colaboradores na aplicação do 

projeto. 

Esclarecemos que o grupo de entrevistados/colaboradores é heterogêneo, 

apesar de constituir-se predominantemente por homens. Todos os docentes, 

entretanto, apresentam tempos de experiência profissional e formação acadêmica 

diferente, conforme perceberemos nos dados de apresentação. É conveniente 

ressaltar que, no intuito de preservar a identificação dos entrevistados, e na ânsia de 

evitar possíveis constrangimentos manteremos os sujeitos no anonimato, 

identificando-os com nomes fictícios.  

Apresentamos, então, na tabela abaixo  os sujeitos de nossa pesquisa, 

classificados aqui como professor 1,2,3 e 4 sempre que estivermos analisando o 

discurso dos docentes; e pedagoga 1 e 2 no momento em que analisarmos o 

discurso da diretora e supervisora pedagógica. 
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Tabela VI Apresentação dos Sujeitos 

 

Apresentados os dados da formação acadêmica dos nossos 

entrevistados/colaboradores participantes desta pesquisa, esboçaremos a partir de 

agora os questionamentos aplicados ao mesmo tempo em que faremos a análise do 

discurso inerentes as respostas. Desejamos relatar que este questionário, 

previamente elaborado, embasou a realização das entrevistas e apresentou 

questões que dizem respeito, basicamente, a leitura literária e formação do leitor 

literário. 

O questionário individual e semiestruturado será anexado, para que seja 

entendida a sequência das questões que problematizamos. Ressaltamos ainda que 

as entrevistas foram realizadas com o intuito de se obter uma aproximação e 

explicitação maior da prática de ensino com as ações desenvolvidas e norteadas por 

este projeto intervencionista, como também de coletar dados referentes às atitudes 

cotidianas nas atividades de formação do leitor. 

Iniciando nossa análise apresentamos a primeira questão, a qual buscou 

investigar se houve melhoria da aprendizagem dos alunos durante o ano de 2014.  

 

Professor 1

Formado em
geografia,
pela UERN.
Especializaç
ão em meio
ambiente.
Leciona há
22 anos e
trabalha na
escola desde
que
ingressou no
município.

Professor 2

Formado em 
matemática, 
pela UERN. 

Aluno do 
curso de 
mestrado  

profissional-
Profmat. 

Leciona ha 
17 anos na 

rede 
estadual e é 

. Tutor da 
EAD na  

UFERSA.

Professor 3

Formado 
pela UERN 
em História. 
Mestre  em 

educação.Le
ciona há 18 

anos na rede 
municipal, 
estadual e 
privada de 
Mossoró.

Professor 4 

Formado em 
Letras pela 

UERN. 
Poeta e 
músico, 

professor da 
rede 

municipal e 
estadual de 

educação há 
mais de 20 

anos.

Pedagoga 1 

Formada em 
pedagogia 

pela UERN. 
Leciona pelo 

município 
nos anos 
iniciais do 

Ensino 
Fundamental
, atualmente 

exerce a 
função de 

Supervisora.

Pedagoga 2 

Formada em 
pedagogia 

pela UERN. 
Atualmente 

exerce a 
função de 
Diretora.
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Tabela VII Perguntas e Respostas Docentes 

 
Professor 

 
Respostas 

 
 
 
Professor 1 

 
Houve melhoria na aprendizagem dos alunos, especialmente no   
segundo semestre do ano. Os alunos se mostraram mais 
envolvidos e atentos ao que falamos em sala, percebi também que 
eles estavam mais comprometidos com a escola. 
 

 
Professor 2 

 
Sim 
 

 
Professor 3 

 
Com certeza. Os alunos apresentaram uma visível melhoria na 
aprendizagem. 

 
Professor 4 

 
Sim. As dificuldades são mais presentes logo no início do ano, 
depois o aprendizado vai melhorando. 
 

 

Assim como os professores, as pedagogas também responderam. Porém, a 

pergunta foi direcionada ao resultado geral das turmas do 6º e 7º anos, uma vez que 

a análise das mesmas é sempre concernente ao coletivo. 

 

Tabela VIII Perguntas e Respostas Pedagogas 

 
Pedagoga 

 
Respostas 

 
 
 
Pedagoga 1 

 
Sim. De acordo com os resultados consolidados ao final do ano, 
percebeu-se um avanço significativo no desempenho, 
especialmente nas turmas do 6º e 7º anos. Além disso, 
professores das outras áreas afirmaram que a compreensão 
textual dos alunos melhorou significativamente, inclusive na 
resolução de problemas matemáticos. 

 
Pedagoga 2 

 
Houve um avanço considerável na aprendizagem dos alunos. 
 

 

Analisando os posicionamentos adotados nesta primeira questão, tanto pelos 

professores quanto pelas pedagogas podemos inferir que o ano letivo de 2014 pode 

ser representado como um ano promissor e significativo para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos discentes, haja vista, que no discurso dos sujeitos notamos com 
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eficácia e veemência a satisfação de um resultado positivo, uma vez que é visível 

nas falas a confirmação da melhoria na aprendizagem dos alunos. 

A segunda questão buscou investigar quais as causas da melhoria na 

aprendizagem, caso os sujeitos compreendessem que tinha ocorrido alguma 

melhoria no processo ensino-aprendizagem dos discentes. As respostas podem ser 

aferidas abaixo: 

 

Tabela IX Perguntas e Respostas 2ª questão -  Docentes 

 
Professor 

 
Respostas 

 
 
 
Professor 1 

 
As razões que atribuo a melhoria dos alunos é o fato deles 
estarem mais interessados pela leitura, lendo mais e gostando de 
ler. Com isso eles estão compreendendo melhor os textos e 
interpretando bem mais. Depois que eles estão fazendo parte das 
atividades de leitura estão construindo melhor o conhecimento. 

 
 
Professor 2 

 
Os alunos melhoraram nas situações problemas que envolvem 
uma leitura previa da questão, percebi ainda uma melhora 
significativa no entender da situação, melhorando de forma lógica 
a sua solução. E atribuo essa melhora ao fato deles fazerem parte 
das atividades de leitura que a professora de língua portuguesa 
coordena. 
 

 
Professor 3 

 
Na minha disciplina os alunos estão bem mais dinâmicos, eles 
participam melhor das discussões e interpretam bem melhor os 
textos históricos. Gosto de trabalhar com obras literárias que 
contextualizam os conteúdos de história e tenho percebido o 
interesse deles por esta dinâmica de trabalho, após estarem no 
projeto de leitura e formação de leitor. 
 

 
Professor 4 

 
As razões são as revisões de conteúdo dos anos anteriores, 
exercícios e exemplos práticos tirados da sala de aula. Além de 
tudo isso eles estão realmente fazendo com que a leitura se torne 
um hábito em sua vida, e assim conseguem melhorar em todos os 
aspectos. 
 

 

 

No que concerne às pedagogas temos as seguintes respostas: 
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Tabela X Perguntas e Respostas 2ª questão -  Pedagogas 

 
Pedagoga 

 
Respostas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagoga 1 

 
 
 
A leitura é a base de uma boa aprendizagem. Hoje os alunos 
perderam o hábito de ler em decorrência dos avanços 
tecnológicos que facilitaram a vida deles. Por isso, o papel da 
escola é oportunizar o contato com um ambiente que estimule a 
leitura. Foi isso que foi realizado através de um projeto de leitura, 
que durante todo o ano passado, buscou oportunizar ambientes 
que proporcionasse além da aprendizagem na área linguística, a 
construção do conhecimento nas diferentes áreas de ensino. A 
constante realização desse projeto (interdisciplinar) é que se torna 
o diferencial na melhoria do desempenho dos nossos alunos. 
 

 
Pedagoga 2 

 
Uma das razões foi o trabalho diferenciado e dinâmico realizado 
pela professora de Língua Portuguesa. 
 

 

Nessa questão, um dos entrevistados construiu significados que não 

constaram nas falas dos outros, embora talvez possa ter ficado implícito em alguns 

momentos, e assim gostaríamos de evidenciá-lo. Tal construção concerne a questão 

da interdisciplinaridade, mencionada pela pedagoga 1, e é relevante enaltecer esse 

momento do discurso, por que acreditamos que essa temática se faz presente 

implicitamente desde nossas primeiras colocações, quando por exemplo, afirmamos 

que os docentes e toda a equipe pedagógica contribuíram e acataram com ânimo e 

perspicácia este projeto. O que realça a percepção de que o projeto é de leitura, 

mas com constância preocupante na formação do leitor literário e, por isso, não se 

restringe apenas a área de língua portuguesa. 

Ainda em uma análise desses discursos oriundos da segunda questão, 

observamos também a fala de alguns sujeitos que mencionaram a leitura como 

hábito. Aproveitamos para esclarecer que não trabalhamos e nem compreendemos 

a leitura como um hábito, mas sim como fonte de prazer e como ação complexa a 

qual exige do leitor capacidade de refletir, analisar e pensar não podendo, por isso, 

ser compreendida como “hábito”, pois este define-se como uma ação na qual o 

sujeito aprende e repete frequentemente, sem pensar como deve executá-lo, de 

forma mecânica e irreflexiva.  

Comunga com esse pensar Pontes (2012, p. 22) quando nos afirma: 
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A ação de ler caracteriza toda a relação racional entre o indivíduo e o 
mundo que o rodeia, e esta não é uma ação mecânica, nem muito 
menos estática, mas uma atividade em que se admite as várias 
interpretações, o desvendar dos significados omitidos no texto, a 
busca do ser no mundo, estabelecendo assim uma relação ampla do 
texto e uma ação mediadora entre o ser humano e o contexto em 
que se encontra inserido. 

 

Assim, reafirmamos que nossas considerações são pertinentes para que não 

se propague errônea compreensão da leitura, mas que esta seja realmente 

apreendida e divagada como um processo prazeroso de significação e construção 

do conhecimento. 

Concernente à terceira questão buscamos relacionar de forma direta o projeto 

desenvolvido com a melhoria da aprendizagem, e obtivemos as seguintes falas: 

 

Tabela XI Perguntas e Respostas 3ª questão -  Docentes 

 
Professor 

 
Respostas 

 
 
 
Professor 1 

 
Sem dúvida alguma o projeto de leitura e literatura desenvolvido 
pela professora de língua portuguesa proporcionou, enriqueceu a 
aprendizagem dos nossos alunos. Conseguimos ver uma 
diferença na aprendizagem entre as turmas que estão participando 
e as que não estão. 
 

 
 
 
Professor 2 

 
Os alunos começaram a ver a disciplina de matemática, não só 
com números, mas sim com livros que envolvem uma boa leitura 
em matemática, e que apresenta textos diferentes, envolve 
curiosidades. Com isso eles ficaram mais abertos ao que a 
disciplina propõe. 
 

 
 
 
 
Professor 3 

 
 
O projeto é muito rico e favoreceu sem dúvida alguma a 
aprendizagem dos alunos. E o que mais chamou minha atenção é 
que eles estão mudando a postura em relação a leitura, pois agora 
leem sem obrigação, por gostar e depois ainda querem contar as 
histórias. 
 

 
Professor 4 

 
Sim. A prática da leitura dos alunos e o contato constante com os 
livros são os fatores que provavelmente contribuíram para a 
melhoria deles. 
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Na fala das pedagogas temos o seguinte discurso: 

 

Tabela XII Perguntas e Respostas 3ª questão -  Pedagogas  

 
Pedagoga 

 
Respostas 

 
 
Pedagoga 1 

 
Como já explicitei no item anterior, considero que sim, pois são 
projetos como esse que impulsionam os alunos a adquirirem as 
condições necessárias para a construção do conhecimento nas 
diversas áreas de ensino. 
 

 
Pedagoga 2 

 
Sim. Primeiro o empenho da professora, a elaboração das aulas e 
também a forma como foi conduzido todas as atividades e ações. 
 

 

 Neste contexto, inferimos que ao serem questionados a respeito da relação 

do projeto com a melhoria do ensino, todos os professores e as pedagogas 

responderam positivamente e atribuíram o bom desenvolvimento dos alunos ao 

projeto. Sob este enfoque, somos conduzidos àpercepção de que todos estão 

satisfeitos com os resultados alcançados.  

Entretanto, um discurso em particular chamou nossa atenção, pois foi 

explicitado algo que é peculiar ao excelente desenvolvimento do projeto, 

“Conseguimos ver uma diferença na aprendizagem entre as turmas que estão 

participando e as que não estão” (Professor 1).  

Consideramos que esta colocação comprova eficazmente os bons frutos 

gerados, colhidos e muito provavelmente propagados com nossas ações 

intervencionistas, e consideramos inerente relembrar ao leitor que este discurso 

advém do fato de que nosso projeto foi desenvolvido apenas nas turmas do 6º e 7º 

anos, como já mencionamos anteriormente. 

Finalizando os questionamentos aplicados ao professor perguntamos se os 

alunos envolvidos no projeto apresentam características de um leitor literário e quais 

seriam essas características. E assim eles responderam: 
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Tabela XIII Perguntas e Respostas 4ª questão -  Docentes 

 
Professor 

 
Respostas 

 
 
Professor 1 

 
Não sei bem se um leitor literário, mas sei que agora gostam de ler 
e não veem a leitura como uma coisa chata, então se não forem 
leitores literários, são pelo menos leitores. 
 

 
Professor 2 

 
Nem todos, mas com certeza houve transformação no pensar 
deles em relação àleitura. 
 

 
 
Professor 3 

 
Certamente. Nossos alunos estão findos e acabados como leitores 
literários, mas podem ser considerados assim, pois estão lendo 
sem obrigatoriedade, além de levarem a leitura para fora da 
escola. 
 

 
 
Professor 4 

 
Sim, pois eles têm interesse em ler outras obras, desejo de discutir 
os livros lidos e breves discussões em pequenos grupos sobre os 
personagens que conheceram. 
 

 

 

Inferimos a partir desses discursos que existe uma confusão conceitual em 

relação às definições e características de um leitor literário por parte dos docentes, 

mas em linhas gerais todos abordaram transformações positivas dos discentes após 

a efetivação do projeto. 

As pedagogas se posicionaram, em relação a este questionamento, com a 

seguinte fala: 

 

Tabela XIV Perguntas e Respostas 4ª questão -  Pedagogas 

 
Pedagoga 

 
Respostas 

 
 
Pedagoga 1 

 
Alguns sim, uma maioria posso dizer com certeza que hoje são 
leitores literários. 

 
Pedagoga 2 

 
Os alunos que participaram desse projeto viraram leitores 
literários, houve um fato novo, os mesmos compraram até livros 
com títulos sugeridos pela professora. 
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A fala das pedagogas concatena com as opiniões e respostas dos 

professores, o que nos comprova a veracidade dos bons resultados desse projeto. 

Em nossas investigações finalizamos os questionamentos direcionados aos 

professores, mas para as pedagogas idealizamos mais duas questões, conforme 

veremos abaixo. A título de esclarecimento é importante expor que a questão 05 

corresponde ao espaço de leitura existente na escola, se sofreram alguma 

modificação e quais foram estas? E a questão 06 reza sobre o acesso à biblioteca, o 

empréstimo e frequência dos alunos nesse espaço. 

 

 

Tabela XV Questões 05 e 06 - Pedagogas 

 
Pedagoga 

 
Respostas 5 

 
Resposta 6 

 
 
Pedagoga 1 

 
Percebemos que o pátio se tornou 
um ambiente também propício a 
leitura, além da biblioteca que 
estava praticamente em desuso, e 
com o projeto foi revitalizada, as 
estantes foram pintadas, os livros 
foram reorganizados e tudo isso fez 
com que os alunos de outras 
turmas também ficassem motivados 
a frequentar esse espaço. 
 

 
Nossa biblioteca agora está 
bem mais frequentada, 
nossas obras estão sendo 
lidas não só pelos alunos dos 
projetos, mas como por todos 
da escola. 

 
 
Pedagoga 2 

 
A utilização dos espaços de leitura 
foi reativada, é o caso da biblioteca. 
E também surgiu outros espaços 
como os corredores e o pátio 
 

 
Houve um significativo 
aumento nos empréstimos 
dos livros e na frequência 
deste espaço. 

 

 Mais uma vez a fala dos sujeitos enaltece a importância e eficácia do projeto. 

E como não poderíamos deixar de falar acerca dos espaços escolares de leitura, 

direcionamos as últimas questões para este fim. E percebemos em todo o discurso 

apresentado que não apenas a biblioteca, mas a escola como um todo, estrutura 

física e recursos humanos sofreram transformações após nossas intervenções. Por 

fim, concluímos a análise de nossos resultados consolidando a positividade das 

ações desenvolvidas e aplicadas através deste projeto intervencionista.  
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Desejamos afirmar ainda, que não estamos querendo discutir méritos, mas 

apenas analisar os discursos dos sujeitos envolvidos em uma nova prática docente e 

detentores de um novo olhar inerente àcompreensão da leitura e de sua importância. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse momento, gostaríamos de partilhar com nossos leitores os 

resultados, as expectativas, o trilhar de nosso caminho e as transformações e 

proposições que podemos extrair do nosso trabalho.  

Nessa perspectiva, é relevante considerar aqui que todo o percurso trilhado se 

deu de forma investigativa e intervencionista, e esteve sempre direcionado para o 

espaço escolar, refletindo acerca das ações e/ou práticas docentes que atentassem 

para leitura, literatura infantil e formação do leitor literário.  

Acreditamos que nossa investigação possibilitou e favoreceu uma análise 

circunstanciada das práticas da leitura literária em sala de aula, além de nos permitir 

estabelecer relações entre os eixos norteadores da pesquisa, “leitura, literatura, 

leitor literário” e também contextualizar tais práticas, propondo melhorias para o 

processo de formação do leitor literária na escola, em especial no Ensino 

Fundamental - anos finais. 

As inquietações advindas de nossa vivência pedagógica e a busca por 

respostas alicerçaram nossa trajetória, e nosso ponta pé inicial se deu, no exato 

momento em que nos dispusemos a refletir, discutir, analisar e estudar a leitura 

literária e a formação do leitor literário na escola, analisando desde os discursos 

oficiais até as pesquisas que permeiam este universo. 

 Nesse caminhar, os obstáculos foram diversos e as constatações do baixo 

rendimento dos nossos alunos e até de uma certa ausência de leitores no cenário 

brasileiro da leitura nos instigou a realização de um trabalho acadêmico, científico 

ético, rigoroso e essencialmente responsável condizente com os objetivos alçados 

inicialmente.   

 Assim, alicerçamos um aprofundamento teórico em torno da temática da 

leitura, da literatura infantil, e também da formação do leitor literário. Mediante o 

referencial estudado nos dispusemos a aplicação de um projeto de intervenção, 

exigência da dinâmica do mestrado, e também da análise dos dados obtidos a partir 

de questionamentos, entrevistas e observações das ações e atividades 

intervencionistas desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa.  

 Dessa forma, pudemos perceber que a leitura, ou ainda, a falta desta se 

tornou preocupação constante nos mais diversos setores da sociedade: educação, 

escola, governo, pesquisadores, entre outros. Questão esta, que por sua 
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complexidade de resolução acaba angustiando a sociedade, visto não ser uma 

questão resolvida com simples decretos, propagandas de incentivo ou pesquisas 

arquivadas.  

 Certamente, o problema da falta da leitura, da ausência do leitor literário, 

começará a ser realmente solucionado quando todos os segmentos da nossa 

sociedade contribuírem e colaborarem organizadamente em prol de uma mudança 

real e concreta em nossa base educativa, que é a aquisição de uma leitura literária, 

compreendida aqui, por nós, como uma leitura de qualidade. Afinal, ler é uma 

atividade que precisa de mediação. Por isso, que reafirmamos que nossas reflexões 

embasaram considerações acerca da leitura, compreendendo este ato como uma 

ação complexa que extrapola em muito o simples processo de decodificação, de 

transposição de códigos escritos ou orais, uma vez que envolve diversos e 

complexos procedimentos devendo ser percebida como um ato de cognição e 

metacognição.  

Nossas reflexões circundam não apenas a leitura e a complexidade do ato de 

ler, mas também a literatura e literatura infantil, compreendida por nós como fator 

capaz de suscitar o prazer da leitura e levar o leitor a construção e reconstrução de 

significados, envolvendo-o em um mundo inimaginável sem retirá-lo da realidade 

que lhe é inerente. 

A literatura infantil favorece não apenas a expansão do mundo social no qual 

o leitor vive, mas também seu universo interior por meio da identificação com os 

personagens e contextos existentes no texto e propagação da sua imaginação e 

fantasia, elementos estes inerentes ao seu desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, e considerando as colocações teóricas inferimos que a 

escola no que concerne às práticas de leitura e a didatização da literatura, necessita 

repensar não apenas os espaços de leitura, mas também a prática docente que 

permeiam as ações que promulgam a formação de um leitor literário.  

Se faz necessário, neste momento, rever o contexto literário que a escola vem 

desenvolvendo, pois mediante a análise de pesquisas como PISA, Retratos de 

Leitura no Brasil e INAF podemos perceber nitidamente o quanto os avanços são 

singulares e lentos, o que fundamenta nossa compreensão de que a dinâmica e 

importância que estamos destinando a leitura e formação do leitor literário não 

subsidia a constituição do sujeito leitor.  
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Considerando então, a formação do leitor no espaço escolar é que 

ressaltamos a importância de se trabalhar uma leitura sem imposição e sem o viés 

único de transposição didática, sem limitar-se a um simples fazer pedagógico. 

Podemos afirmar, através de nossas pesquisas que o trabalho com a leitura e a 

literatura nas instituições escolares sendo realizado através da imposição de textos 

e obras ou objetivando apenas o desenvolvimento de uma habilidade de leitura, ou 

ainda para se trabalhar conceitos morais e éticos e conteúdos não viabilizam a 

formação do leitor literário.         

   

Acreditamos que o desenvolvimento de uma prática que estabeleça laços com 

uma efetiva formação leitora deve considerar dentre outros fatores os direitos de 

escolha do leitor, e por isso não se impõe obras e textos, além de proporcionar uma 

leitura prazerosa através de atividades dinâmicas que contribuam para 

compreensão, construção e reconstrução do conhecimento. E para isso se faz 

pertinente possibilitar leituras diversas, induzindo o leitor ao mundo mágico da 

leitura, permitindo-o viajar nas asas da literatura e inundar-se de fantasia, sem 

refestelar-se do contexto no qual está inserido.   

Assim, continuamos nossas discussões focalizando também uma reflexão em 

torno da prática docente enfatizando o processo de ensino, a escola e o mundo da 

leitura, o que possível e real e, enfocamos também, discursos oficiais que trazem as 

proposições governamentais, como por exemplo, os PCNs que embasam 

teoricamente nossa educação básica. Percebemos as leis, algumas diretrizes e 

projetos que fomentam a propagação da leitura, e levamos o leitor a questionar onde 

estamos desviando o caminho da formação leitora, se mesmo diante de tantos 

discursos ainda não temos resultados gratificantes.  

Na busca das respostas e como consolidação de nossas colocações, além da 

pesquisa teórica desenvolvemos um projeto de intervenção com os sujeitos que 

constituem o campo desta pesquisa. Os dados resultantes do processo foram 

inferidos a partir da análise do discurso, o que nos permite uma análise 

pormenorizada do discurso dos sujeitos. E dentro de uma abordagem qualitativa 

usamos como instrumentos para coleta de dados a aplicação de questionário e 

observação, além da análise documental, pertinentes à leitura e formação do leitor 

em contexto escolar.  
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Desta forma, aplicamos questionários com todos os professores de Língua 

Portuguesa da escola, com a supervisora pedagógica e a diretora, o que nos 

representa 100% de participação do corpo docente e suporte pedagógico. Quanto 

aos alunos trabalhamos com 50% das turmas e realizamos atividades, ações e aulas 

diferenciadas e que estavam fundamentadas no aporte teórico que embasaram 

nossas discussões. 

Percebemos nos discursos de nossos sujeitos que todos acreditam na 

contribuição da leitura para o desenvolvimento do educando, entretanto as rupturas 

e inovações da prática docente ainda não se efetiva em grande escala.  

Direcionamos nossos questionamentos para as contribuições que o projeto de 

intervenção proporcionou   aos alunos deste contexto escolar, em todo os discursos 

pudemos perceber que grande foram as contribuições de nossas ações para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos envolvidos no processo. O que nos 

deixa completamente gratificados e felizes com as repercussões, haja vista, 

compreendermos a importância dos nossos atos, e mais ainda por sabermos que 

demos o primeiro passo e alicerçamos mudanças na prática docente daquele 

espaço, e que futuramente os bons frutos surgirão, pois sem dúvida alguma teremos 

leitores literários nesta escola. Assim, caracteriza-se a nossa contribuição à 

formação do leitor literário no contexto de sala de aula, a tarefa foi árdua, mas 

comprova-se aqui a possibilidade de ser real, e não apenas utopia ou demagogia de 

quem acredita que pode fazer diferente.  

Entretanto, desejamos afirmar que nosso objetivo não foi o de apresentar um 

projeto pronto, lapidado e que se torne manual para os professores, mas apenas o 

de evidenciar que podemos contribuir para a melhoria da aprendizagem, em 

especial, para o avanço da leitura e a formação do leitor literário.  

Além de apontarmos que para tanto é preciso nos deleitarmos em reflexões, 

ponderando o que realmente é inerente à formação do leitor a partir da sala de aula. 

E assim, refazermos a prática da leitura literária trabalhada em sala, retirando-a de 

um contexto que a compreenda como um processo de decodificação de signos 

linguísticos, transpondo-a para o universo da leitura sem compromisso, leitura 

prazerosa, existente pelo simples fato de existir a partir de alguém e para alguém, o 

leitor encantado.  

Acreditamos que a escola precisa promover a leitura espontânea, que o 

professor precisa ler para os alunos e proporcionar socializações prazerosas da 
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leitura, conduzindo os alunos a interação dos diversos universos que a leitura 

literária lhe proporciona. E não podemos jamais esquecer que a leitura não deve ser 

trabalhada no viés de ensinamento, pois este não é o seu fim, visto ser uma arte. 

Desejamos que nossa pesquisa não termine aqui, e que sirva de impulso para 

novas análises, novas investigações e discussões em torno da reflexão acerca das 

práticas investigativas, intervencionistas que desejam aperfeiçoar e difundir o mundo 

encantador e prazeroso da literatura infantil no contexto escolar. 

Desejamos que os olhos de todos os educadores, de todos os mediadores de 

leitura não se fechem à dimensão das inúmeras possibilidades que a leitura 

proporciona a formação do leitor literário. Terminamos nossa história sem sabermos 

se todos os finais serão felizes para sempre, mas com a certeza de que o final dos 

alunos que constituíram esse enredo, está felicitadamente acabado, ao mesmo 

tempo que não findou, por que a semente apenas foi plantada, os frutos germinarão 

a partir de agora e serão lindos como a maçã da Branca de Neve, com o diferencial 

de que o veneno, é na verdade, uma porção mágica de descobertas e viagens para 

terras e aventuras inacabadas, pois não demos aos nossos alunos nem o queijo, 

nem a faca demos a vontade de comer. 
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