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1 INTRODUÇÃO

“Por que os meus alunos não se interessam pela leitura proposta em sala de aula?” Essa
queixa, comumente ouvida em encontros de professores, desencadeia vários outros
questionamentos: “O que queremos que os nossos alunos leiam?”, “Com que propósito
solicitamos essa leitura?” ou, ainda, “Deixamos claro para os nossos alunos quais os usos e
funções da leitura no nosso dia-a-dia?” Talvez não seja simplesmente o não querer ler, mas uma
razão anterior, como o não se sentir motivado para tal exercício.

A leitura tem um papel tão significativo na sociedade que podemos dizer que ela cria
novas identidades, novas formas de inserção social, novas maneiras de pensar e agir. Não se
concebe a cidadania plena sem a utilização da leitura. Mais do que um instrumento escolar, ela é
o passaporte para a entrada na cultura escrita. Desta forma, o trabalho com a leitura em sala de
aula não deve ser a mera apropriação do ato de ler e escrever e sim o domínio de um conjunto de
práticas culturais que envolvem uma compreensão do mundo diferente daquela dos que não têm
acesso à leitura. Entretanto, é preciso lembrar ainda que o domínio da leitura envolve uma série
de habilidades complexas que precisam ser desenvolvidas progressivamente.

Com base nestas observações, verificamos que é contundente entre os professores uma
prática de leitura na sala de aula que não privilegia o lado interativo e formador de leitores
críticos, capazes de se comunicar socialmente sem quaisquer obstáculos. Por desconsiderar a
importância da leitura em sala de aula, é comum ouvirmos queixas no que concerne à prática de
leitura como as citadas acima. Atualmente, exigem-se níveis de leitura e escrita que satisfaçam às
demandas sociais e cabe à escola, como espaço institucional, favorecer o acesso ao conhecimento
de forma a atender essas novas demandas.

Para isto, é necessário o trabalho com a grande variedade de textos que circulam
socialmente, favorecendo, assim, práticas diversificadas de leitura e seguindo a perspectiva do
letramento que, segundo Magda Soares pode ser definido como “o estado ou condição de quem
se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita”.

De acordo com os PCN (1997:54), “um leitor competente só pode constituir-se mediante
uma prática constante de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que se deve organizar
em torno da diversidade de textos que circulam socialmente”. Ainda de acordo com os PCN
(1997:57), “uma prática constante de leitura não significa a repetição infindável [de] atividades
escolares”.

Este tema – A leitura na sala de aula – constitui objeto de estudo deste artigo que tem
como objetivo contribuir para uma prática de leitura na sala de aula, através de intervenções
pedagógicas que estimulem os alunos a serem leitores.

Ao longo dos anos, a leitura tem sido foco de estudos e interpretações. Sendo assim,
cada teórico apresenta uma concepção diferente de leitura: uns a concebem como uma atividade
meramente decodificadora; outros a tem com uma atividade de compreensão; outros, ainda,
acrescentam à compreensão a interpretação como aspecto essencial para uma boa leitura.
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A partir dessas formas de ver a leitura, é necessário proporcionar ao aluno o contato com
diversos textos para que esse possa realizar um trabalho ativo de leitura na sala de aula,
privilegiando a compreensão do texto impresso bem como a interpretação e finalidade do mesmo,
o que constitui uma leitura enriquecedora e estimulante.

Sendo assim, este artigo é de grande importância por apresentar um problema constante
nas salas de aula e porque os resultados aqui apresentados poderão auxiliar uma prática
pedagógica que valorize a leitura desenvolvida na sala de aula, embasando-a e enriquecendo-a
teoricamente. A pesquisa contemplou estudos teóricos sobre o assunto, através de autores
renomados como Magda Soares, Ângela Kleiman, Irandé Antunes, além de ter como referencial
o que preconizam os PCN e também uma proposta de intervenção pedagógica para a superação
das dificuldades através de estratégias diversificadas de leitura.

2 LEITURA

2.1 A Leitura e o Letramento

“Aparentemente passiva e submissa, a leitura é, em si, inventiva e criativa” (Chartier,
2007:31), mas para que esta se constitua objeto de aprendizagem na sala de aula é fundamental
que seja efetivamente um instrumento de prazer e de busca. É objetivo primordial da escola o
ensino da leitura e para que esta se constitua objeto de aprendizagem para o aluno é fundamental
que responda aos seus objetivos de realização imediata, mantendo-se a natureza e complexidade
dessa leitura, sem descaracterizá-la. Sendo assim, é necessário proporcionar ao aluno o contato
com diversos textos para que esse possa realizar um trabalho ativo de compreensão do texto
impresso e não de mera decodificação. Portanto, segundo Vieira, et. al. (1997:28-29),

“para que a leitura faça sentido em nossas vidas para além dos muros e
obrigações escolares, precisamos trabalhar com a variedade de textos que
circulam na sociedade, com materiais de qualidade, estabelecendo uma
diversidade de objetivos e modalidades de leitura (diversão, informação, estudo,
resolução de problemas, etc.)”. [grifo do autor]

A nova forma de considerar o significado da leitura e da escrita – da simples aquisição
do ler e escrever aos seus usos e práticas sociais – trouxe como consequência a necessidade de
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais do uso do sistema de escrita, em situações
em que a leitura e a escrita estejam envolvidas. Essa nova maneira de compreender a presença da
escrita no mundo social é que justifica o surgimento da palavra letramento.

Originada do termo Literacy, letramento é palavra e conceitos, introduzidos no
vocabulário da educação e das ciências lingüísticas há pouco mais de duas décadas e que pode ser
definido como “o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas
sociais de leitura e de escrita”. (Soares 1999:44).

Um breve olhar sobre a alfabetização no Brasil, verificamos uma série de mudanças
conceituais e metodológicas, dentre elas a necessidade de se nomear o fenômeno que se
contrapõe ao termo analfabetismo indicando o estado ou condição daquele que não sabe ler e
escrever.

Ao longo do anos, percebemos que o número de pessoas que aprende a ler e escrever, ou
seja, de pessoas alfabetizadas aumenta cada vez mais e, com isso surge um novo fenômeno: a
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necessidade de incorporar a essa prática de leitura e escrita situações sociais envolvendo a escrita.
Para nomear esse novo (e inovador) fenômeno surgiu a palavra letramento. Sendo assim, Soares
(apud Rangel 2007:36), estabelece a diferença entre alfabetização e letramento:

“o primeiro refere-se ao estado ou condição dos sujeitos de sociedades letradas
que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e escrita e o segundo,
alfabetização, restringe-se aos atos de codificação e decodificação do código.”

Visto que o conceito de letramento surgiu a partir de uma ampliação do conceito de
alfabetização, esses dois processos são constantemente confundidos, podendo, inclusive serem
fundidos. A distinção faz-se necessária com relação ao ensino e aos processos cognitivos e
lingüísticos de aprendizagem. No entanto, embora distintos, é necessário lembrarmos que a
alfabetização só tem sentido quando desenvolvida por meio de práticas de letramento; este, por
sua vez se desenvolve por meio da aprendizagem da escrita.

É conveniente ressaltarmos que, embora não tenha o domínio da leitura e da escrita, o
sujeito que vive num ambiente no qual essas se encontram presentes é considerado analfabeto e
ao mesmo tempo letrado, pois já penetrou no mundo do letramento.

A utilização da palavra letramento por alfabetização acontece em virtude da criança,
antes de ser alfabetizada, possuir estratégias orais de letramento adquiridas em sua relação com o
meio e com o outro - social e culturalmente – considerando que o letramento compreende práticas
sociais concebendo, dentro desse contexto, a escrita enquanto símbolo e tecnologia atendendo a
situações e objetos específicos. Acontece que a instituição escolar valoriza o letramento apenas
enquanto alfabetização – aquisição do código alfabético e numérico – desconsiderando-o
enquanto prática social. Já este último tipo é experenciado pelo sujeito em instituições
extraescolares: família, igreja, rua, ambientes comerciais e de trabalho. (Kleiman 1995:21)

A partir de sua concepção, o letramento apresenta dois modelos mediante sua prática. O
primeiro modelo denominado autônomo “pressupõe que há apenas uma maneira de o letramento
ser desenvolvido, sendo que essa forma está associada quase que casualmente com o progresso, a
civilização, a mobilidade social”. Esse modelo autônomo contrapõe-se ao modelo ideológico que
afirma que “as práticas de letramento, no plural, são social e culturalmente determinadas, e, como
tal, os significados específicos que a escrita assume para um grupo social dependem dos
contextos e instituições em que ela foi adquirida”. (Street 1984 apud Kleiman 1995:21)

Diante destes aspectos, percebemos que a escola tem falhado quando não privilegia o
modelo de letramento ideológico essencial ao processo político de transformação da sociedade.
Envolvidos em práticas de alfabetização e letramento contextualizados, os alunos terão interesse
e prazer, bem como compreendem a utilidade da escrita e de sua circulação social, de suas
finalidades e formas. Talvez assim, o aluno ao estudar, possa também gostar de ler e escrever
com finalidades e efeitos concretos. As palavras de Rangel vêm enfatizar o exposto acima quando
diz:

“penso que o exercício da educação dialógica, fortalecida por uma comunicação
horizontalizada, em que professor e aluno compartilhem experiências e
conhecimentos, implica uma proposta de leitura que não pode ser entendida
como objeto de consumo, rápida, tipo fast-food”. (2007:38) [grifo do autor]
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2.2 Leitura e Diversidade Textual

A leitura constitui-se uma atividade utilizada com variadas funções. Muitas vezes,
buscamos a leitura para responder aos diferentes propósitos e necessidades. Necessidades estas
ligadas à obtenção de orientação específica sobre determinado assunto ou questão, à aquisição ou
ampliação de informações sobre algum tema, bem como à importância de estarmos bem
informados em relação aos acontecimentos que permeiam a realidade cotidiana.

Sendo assim, há práticas de leitura associadas à resolução de questões práticas e a
questões de busca de informações, em que cada uma delas responde a interesses diversos. Na sua
perspectiva informativa, a leitura

“exerce o grande papel de favorecer a ampliação e o aprofundamento de nossos
conhecimentos, a competência para a observação, a análise, a reflexão acerca
das certezas ou das hipóteses que vamos construindo”. (Antunes 2009:196)

O mundo da leitura tem muitas facetas. O ato de ler, antes restrito a ambientes fechados,
hoje acontece em casa, nos bancos de praças, nas ruas, nos carros, nos restaurantes, enfim nos
mais variados lugares, por isso, todas as leituras e formas de ler devem ser contempladas para que
possamos descobrir, efetivamente, que as coisas que lemos nos textos podem fazer parte da vida,
podem ter utilidade e relevância para o nosso dia a dia.

A leitura caracteriza-se como sendo uma atividade de questionamento, conscientização e
libertação que, mesmo realizada individualmente, respondendo às necessidades de cada um,
insere-se num contexto social, envolvendo capacidades que vão desde a decodificação do sistema
da escrita até a compreensão e a produção de sentido para o texto lido. É notório o fato de que a
leitura constitui um dos maiores avanços da humanidade e que é condição essencial para que
possamos compreender o mundo, os outros, as nossas próprias experiências e, sobretudo,
absorver conhecimento, transformando-o num processo contínuo de aperfeiçoamento. Dessa
forma, “a leitura [...] nos permite o acesso ao imenso acervo cultural constituído ao longo da
história dos povos e possibilita, assim, a ampliação de nossos repertórios de informação”.
(Antunes 2009:193) [grifo da autora]

A leitura, enfim, pode estar presente na nossa vida diária de diferentes modos. Diante
desses pontos, percebemos que,

“assumindo a escola apenas um critério único como objeto ou instrumento de
participação social, a maioria frequentadora de seus bancos escolares vive
situações de fracasso, perpetuando o quadro de desigualdade social de séculos
passados”. (Rangel 2007 37).

Assim, o que leva o aluno a uma leitura fracassada é o abismo existente entre a leitura da
escola e a leitura que os alunos conhecem no seu cotidiano reforçando, nitidamente aquilo que
comumente escutamos por aí: uma é a língua que se fala; outra a que se aprende na escola. A
prática da leitura na escola precisa se assemelhar à prática da leitura fora dela e os alunos
precisam saber que lemos por diferentes razões e que não lemos todos os textos da mesma forma,
ou seja, é preciso que sejam consideradas, na escola, as várias racionalidades que interagem no
espaço social, os vários modos de ouvir e falar.

No entanto, o que observamos na escola e que é alvo de críticas contundentes por parte
de estudiosos é que ela, de modo geral, privilegia a “leitura de textos dos livros didáticos,
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fragmentados e estereotipados, imprimindo uma leitura mecanizada, passiva, indicativa do
amortecimento de um posicionamento crítico por parte do leitor”. (Rangel 2007:31). Textos
didáticos e literários são, geralmente, as únicas fontes de leitura trabalhadas pelo professor e
sempre de forma mecânica, fazendo crer que os textos são padronizados e que só há um jeito de
ler. A escola tem descaracterizado a verdadeira leitura. Segundo Rangel, a prática da leitura na
escola,

comporta, hoje, junto com outras táticas de formação do leitor, o apego
excessivo ao livro didático que, de certa forma, substitui a bíblia e demais livros
ligados aos ensinamentos cristãos, o cumprimento fiel ao programa curricular,
sem levar em conta as especificidades do leitor, a seleção prévia de livros sem a
participação do aluno e a mistificação da leitura que, em conjunto, convergem
para a leitura “decodificada” e passiva. (2007: 33)

Assim, de acordo com Lajolo (2007:91), pesquisas recentemente desenvolvidas mostram
a hegemonia do livro didático no panorama das práticas de leitura no Brasil “devido à intensidade
de seu uso e à obrigatoriedade de seu manuseio no interior das práticas de leitura nas salas de
aula”. Para Antunes uma leitura que não responde a um propósito comunicativo, seja ele
informativo, de localização de dados, de informações, de fruição, não é leitura propriamente dita.
A autora acrescenta ainda que “devemos e podemos promover a conversão da escola em favor da
leitura”, priorizando a ampliação de competências relevantes para o exercício pleno da leitura,
fazendo com que os alunos aprendam a pensar, a expressar-se, a participar, na condição de
cidadãos das decisões e interferências no seu destino. E se, desde o início lhes for dada a
oportunidade da leitura plena e variada, que lhes possibilita uma visão crítica de mundo, “uma
nova ordem de cidadãos poderá surgir e, dela, uma nova configuração da sociedade”. (Antunes
2009:205-206)

Para que isto seja possível, ou seja, para que a escola possa constituir-se numa
instituição formadora de leitores críticos, competentes e com visão emancipadora, é preciso
proporcionar ao aluno a leitura de textos de diversas naturezas, pois é nesse contato com a
diversidade de textos que se aprende a função social de cada um deles, o que facilita a percepção
da sua estrutura e logo da sua leitura. O processo de leitura, proposto por Freire (apud. Rangel
2007:34) “busca debater aspectos que envolvam o sujeito e a sua interação com o mundo, para
possibilitar uma maior compreensão de sua identidade cultural”. Assim, segundo Freire, a leitura
trabalhada na escola pode e deve favorecer a aquisição, produção e transformação do
conhecimento não alienante, desencadeador de um leitor crítico e participativo em um
movimento de conscientização e questionamento da realidade.

Proporcionar ao aluno o contato com uma variedade de textos significa levar para a sala
de aula uma gama de gêneros textuais:

Os textos se organizam sempre dentro de certas restrições de natureza temática,
“composicional” e estilística que os caracterizam como pertencentes a esse ou
aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser
tomada como objeto de ensino. (PCN 1998:23)

Os gêneros textuais cumprem um papel fundamental em sala de aula, uma vez que
envolvem normas e convenções determinadas pelas práticas sociais que regem a troca efetivada
pela linguagem. Desta forma, a noção de gênero textual está intimamente ligada ao nosso
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conhecimento de mundo a respeito das práticas de linguagem oral ou escrita que circulam
socialmente, o que justifica também a flexibilidade de tais gêneros ou dos textos característicos
de cada grupo de gêneros, visto que assumem novas formas, novas representações e valores
concomitantemente com as mudanças na forma de comunicação da sociedade. Ainda com relação
aos gêneros textuais, é relevante mostrarmos que eles não podem ser compreendidos, produzidos
ou conhecidos sem referência aos elementos de sua situação de produção.

Segundo os PCN (1997:57), “a leitura, como prática social, é sempre um meio, nunca
um fim. Ler é resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal”, isto é, a leitura deve entrar na
escola da mesma forma que existe fora dela. A leitura deve contribuir, entre outras coisas, para
ampliar a visão de mundo e a familiaridade com os textos, bem como conhecer as especificidades
dos diferentes tipos de textos e favorecer a aprendizagem. Sendo assim, uma prática constante de
leitura não deve oportunizar apenas a repetição infindável de atividades escolares
descontextualizadas e mecanizadas. O ensino de leitura deve buscar, primordialmente a função
social desta como requisito essencial para que o aluno ingresse como indivíduo crítico no mundo
letrado e possa construir seu processo de cidadania. Por se tratar de uma prática social complexa,

se a escola pretende converter a leitura em objeto de aprendizagem deve
preservar sua natureza e complexidade, sem descaracterizá-la. Isso significa
trabalhar com a diversidade de textos e de combinações entre eles. Significa
trabalhar com a diversidade de objetivos e de modalidades que caracterizam a
leitura, ou seja, [...] com as diferentes formas de leitura em função de diferentes
objetivos e gêneros. [...] É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo.
(PCN 1998:54-55)

Para que os alunos sejam, efetivamente, leitores de textos variados e para que esta leitura
seja uma prática rotineira em suas vidas, é preciso que ela comece a se tornar uma prática
relacionada a esta dimensão também na escola, com o incentivo e exemplo do professor enquanto
leitor. Neste caso, o professor deve demonstrar prazer ao praticá-la, preocupando-se em utilizá-la
com uma função comunicativa e social. Para isso, é necessário selecionar estratégias
diversificadas de leitura, motivadoras e atraentes para os alunos, o que consequentemente os
tornará leitores ativos e críticos diante do texto. É também fundamental que sejam garantidos
momentos diários de leitura pelo professor e pelos alunos.

Em suma, é fato notório, sem contestação, que a leitura de sala de aula só terá
privilegiada a sua verdadeira função com a exploração efetiva e regular dos diversos textos que
compõem os mais variados gêneros textuais. Sendo assim, “nem é preciso inventar textos, ou
formar frases, para que seja visto como as coisas acontecem quando falamos ou escrevemos”
(Antunes 2009:71) [grifo da autora]. Ou seja, é necessário criar condições reais de uso das
diversas modalidades de fala e escrita para que os alunos percebam a funcionalidade dos textos
que circulam socialmente e, consequentemente da língua, para então, ler com um propósito,
senão de cumprir meras tarefas escolares.

3 METODOLOGIA

3.1 Local e Sujeitos da Pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal da cidade de Areia – Paraíba,
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Barbosa da Silva, localizada no Distrito de
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Mata Limpa – zona rural – em uma turma de 5º Ano do Ensino Fundamental que tem 28 alunos,
dos quais 12 são meninos e 16, meninas, com faixa etária compreendendo entre 09 e 12 anos.
Destes alunos, dez já foram reprovados de um a até dois anos não sucessivos, de uma a três vezes
em cada ano, sendo quatro alunos do sexo feminino e seis do masculino. Os alunos restantes
nunca foram reprovados. Quando perguntados se gostam de ler, responderam que sim porque
ajuda a aprender mais e porque é bom. As meninas leem mais Gibi e Carta e pouco Romance; já
os meninos, mais Propaganda e Gibi e menos Bíblia. Na sala de aula, costumam ler textos sobre a
história da cidade (Areia) e textos do livro didático.

Quanto à pergunta sobre leitura de um modo geral, eles passam a ideia de que a leitura
da escola é uma e a de fora é outra. Geralmente respondem que a leitura serve para eles lá fora,
deixando-os atualizados e que os ajuda nas compras. No que diz respeito ao tipo de leitura que
gostariam que a professora trouxesse para ser lido em sala de aula, a maioria respondeu gibi.
Também solicitaram livros de historinhas, jornais e revistas porque trazem informação. Além
destas, quando foi perguntado como deveria ser o ensino de leitura na sala de aula, responderam,
mais uma vez, que querem gibis, revistas e que a professora ensine as “lições” com paciência e
traga textos com histórias reais, além de aulas mais criativas, participativas, com textos que
possam entender o que leram, bem como que haja incentivo à leitura, por parte do professor.
Cabe ressaltar aqui que, conforme analisado nas respostas ao questionário, os alunos consideram
como textos, apenas aqueles do livro didático.

É importante verificarmos o quanto as respostas dos alunos refletem um ensino
tradicionalista, fragmentado e mecanizado, em que o professor é mero reprodutor do livro
didático, constituindo uma prática de leitura que ignora o grau de letramento dos alunos e afasta o
gosto pela leitura.

A escolha dessa série deu-se pela necessidade de ser observada como se desenvolve a
leitura na última série da primeira fase do Ensino Fundamental, uma vez que, ao concluírem o 5º
ano, os alunos desta escola passam a estudar em outro horário, e consideram isso um
amadurecimento não só nos estudos, mas também na faixa etária – acham-se mais adultos porque
estudam no horário dos rapazes e moças.

Quanto ao professor desta turma, ele tem faixa etária compreendendo entre 20 a 29 anos,
com formação acadêmica em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú (UVA), leciona há
três anos.

Sua concepção de leitura é a de uma forma de aquisição de conhecimento, meio de
comunicação e socialização. Constituindo-se de diferentes métodos como um período
preparatório em que se alfabetiza a criança, utiliza de recursos didáticos como gravuras, jornais e
revistas com a finalidade de ampliar o vocabulário do aprendiz e que o professor, através de
atividades diversificadas, recorre à leitura para fins de estudo relacionando às diferentes
disciplinas.

O ensino de leitura por ele adotado constitui-se de uma conversa inicial relacionada com
o assunto do texto, utilizando-se às vezes de gravuras. Em seguida pede que os alunos leiam
silenciosamente, depois lê o texto com eles em voz alta e estudam as possíveis palavras
desconhecidas. As atividades de leitura realizadas por ele são leitura de livros infantis e histórias
do próprio livro, sendo depois recontadas pelos alunos, além de textos dos livros de outras
disciplinas e revistas, jornais, entre outros.

Quando perguntamos que dificuldades ele detecta em seus alunos no aprendizado da
leitura, respondeu que elas são mais frequentes no nível da decodificação, pois os alunos vêm de
séries anteriores já com essas dificuldades e fica difícil resolver um problema de anos apenas no
5º ano.
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3.2 Coleta de Dados

Os dados analisados foram recolhidos em três momentos: primeiramente, distribuímos
um questionário com perguntas objetivas e subjetivas aos alunos da turma como também ao
professor, para fornecerem informações de caráter pessoal, bem como referentes ao contato dos
alunos com a leitura e como o professor costuma trabalhar a leitura na sala de aula. Em seguida,
observamos aulas do professor da turma e, por último, realizamos a intervenção pedagógica com
a aplicação de atividade de leitura como podemos ver no quadro a seguir.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o questionário já mencionado
(respondido pelos alunos e pelo professor), a observação de aula e anotações de campo, a
participação dos alunos nas aulas, bem como a aplicação de atividades de leitura sugeridas pela
professora-pesquisadora.

A pesquisa ocorreu no período compreendido entre 05/03/2012 a 30/03/2012. Este
período corresponde a 15 aulas, com aproximadamente 40 minutos cada (ver Tabela 1), variando
de duas a três vezes por semana.

3.2.1 Descrição da Experiência

Período
de
realização
das
atividades

Presença da
pesquisadora
na sala de
aula

Atividades realizadas Comportamento
dos alunos

Bibliografia
utilizada

05 e
08/03/12
(04 aulas)

Observação
de aula.

Aplicação de
questionário.

Leitura oral e
silenciosa para
interpretação do texto

Questionário sobre
leitura.

Dispersos, alheios
ao que a professora
pergunta;

Atentos, respondem
a tudo com
interesse.

13 e
14/03/12
(02 aulas)

Aplicação de
atividades de
leitura
sugeridas
pela
professora-
pesquisadora.

Histórico dos
quadrinhos.
Leitura oral de
História em
Quadrinhos (HQ) feita
pela professora.

Observam
atentamente e
fazem inferências
quanto ao final da
leitura da HQ.

SOUSA, M. de.
Magali, nº. 191.
São Paulo: Globo.

19 e
20/03/12
(02 aulas)

Aplicação de
atividades de
leitura
sugeridas
pela
professora-
pesquisadora.

Montagem de HQ,
seguida de leitura oral
para toda a turma.
Cada aluno lê um
personagem diferente.

Envolvidos,
empolgados na
atividade e num
primeiro momento,
temendo a leitura
para toda a turma.

Num segundo

SOUSA, M. de.
Mônica, nº. 29, nº.
102 e nº.121. São
Paulo: Globo.

SOUSA, M. de.
Magali, nº. 14 e nº.
29. São Paulo:
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momento, ansiosos
para ouvir a leitura
dos colegas,
enquanto ensaiam a
sua leitura.

Globo.

SOUSA, M. de.
Cascão, nº. 29. São
Paulo: Globo.

23 e
26/03/12
(03 aulas)

Mais de
atividades de
leitura
sugeridas
pela
professora-
pesquisadora.

Estudo do que é texto,
concomitantemente
com as características
de uma Receita e de
um Anúncio a partir de
perguntas que foram
respondidas por escrito
pelos alunos em grupo
e lidas para toda a
turma.

Mesmo atentos,
inicialmente ficam
silenciosos, por
desconhecerem o
que é texto.

Em seguida,
participam com
questionamentos e
perguntas.

CEREJA, W. R. e
MAGALHÃES, T.
C. Português
Linguagens. 6º ano.
São Paulo: Atual,
2006.

GESTAR II –
Programa Gestão
de Aprendizagem
Escolar. Língua
Portuguesa:
gêneros e tipos
textuais. Brasília:
MEC, 2008.

COSTA, A. C.
Receitas Variadas.
Areia, 1985.

29/03/12
(02 aulas)

Aplicação de
atividades de
leitura
sugeridas
pela
professora-
pesquisadora.

Apresentação de um
livro de receitas e de
revistas com vários
anúncios.

Olham atentamente
todos os detalhes e
fazem perguntas e
comentários.

COSTA, A. C.
Receitas Variadas.
Areia, 1985.

Revistas Contigo,
nº. 1729, 1730,
1736, 1737, 1740 e
1743. São Paulo:
Abril, 2008/2009.

Revistas Veja, ano
41, nº. 22,23, 50,
51 e 52. São Paulo:
Abril, 2008.

30/03/12
(02 aulas)

Atividades
que
estimulam e
enriquecem a
leitura.

Leitura oral e preparo
da receita de
Brigadeiro estudada na
aula do dia 26/03/12.

Mostram-se
interessados,
alegres e muito
empolgados.

COSTA, A. C.
Receitas Variadas.
Areia, 1985.

Tabela 1. Descrição das atividades desenvolvidas na turma.
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4. ANÁLISE DOS DADOS

Como foi dito anteriormente, a leitura é uma prática pouco ou talvez nunca utilizada em
sala de aula de forma estimulante para o aluno; geralmente é feita uma leitura apenas para avaliar
a pronúncia do aluno ou o seu grau de decodificação, ou ainda, para responder a enfadonhas
questões de interpretação textual propostas pelo livro didático. Dessa forma, torna-se uma
atividade mecânica, desprovida de função comunicativa, transformando-se em uma ação
desinteressante para o aluno.

Partindo desta ideia, demonstraremos a seguir a análise desenvolvida a partir dos dados
obtidos na pesquisa, conforme descritos anteriormente, e fundamentada à luz das teorias acerca
da leitura, apresentadas anteriormente. Esta análise tem como principais focos encontrar os
motivos que levam o aluno a não se interessar pela leitura proposta em sala de aula e até que
ponto a metodologia do professor estimula o aluno a ser leitor, considerando dois aspectos: o
reconhecimento da real situação das aulas ministradas pelo professor observado e as estratégias
de leitura propostas pela professora-pesquisadora e utilizadas pelo professor.

4.1 As Aulas do Professor

Uma das estratégias observadas no início dessa coleta de dados foi a leitura enfadonha
de um texto que todos já tinham lido e ouvido o professor ler. Em geral, essa atividade é
antecipada por perguntas que o professor faz aos alunos, com o intuito de incentivá-los para a
leitura.

EXEMPLO 1: (aula do dia 05/03/12)

PROFESSOR: - Você já gostou de alguém que não gostava de você?
ALUNO: - Eu não!
ALUNO: - Eu já. (diz em tom baixo e envergonhado)
PROFESSOR: - Como se sentiu? A pessoa sabia do seu sentimento?
ALUNO: - Ah, acho que sabia...
ALUNOS: (Riem, olhando uns aos outros)

Como podemos observar no Exemplo (1), o professor utiliza a oralidade através de
perguntas, promovendo a comunicação entre professor e aluno. Terminado o diálogo, o professor
pede aos alunos que leiam silenciosamente o texto “Drama”, de Carlos Queiroz Telles presente
no livro didático da turma. Em seguida ele o lê oralmente, cada fila de alunos lê novamente o
texto e, por fim, cada um lê um verso, resultando numa dispersão da turma. Verificamos que, no
início da aula, o docente incentiva os alunos a lerem, dando a entender que é para a compreensão.
Contrariamente a expectativa criada por ele, quando passam a ler oralmente, o professor enfatiza
uma leitura unicamente para a decodificação.

O docente utiliza-se de duas estratégias envolvendo a leitura na sala de aula: a primeira,
na qual é solicitada a leitura oral de um texto que todos já tinham lido silenciosamente; e a
segunda cuja leitura é feita apenas para enfatizar a pronúncia.

Os PCN (1998:73) enfatizam a importância da leitura oral feita pelo professor, não só
nas séries iniciais como também nas séries mais avançadas, uma vez que são os alunos maiores
que mais necessitam de bons modelos de leitores. Neste caso, o professor deve demonstrar prazer
ao praticá-la, preocupando-se em utilizá-la com uma função comunicativa e social. Para isso, é
necessário selecionar estratégias motivadoras e atraentes para o aluno, de forma a evitar uma
exposição fracassada e de má atuação do leitor, o que consequentemente o tornará um leitor
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ativo. Neste caso, observamos que o professor utiliza-se da leitura oral não necessariamente para
servir como referência e exemplo.  Percebemos que o docente usou a leitura de forma repetitiva e
exaustiva, sem qualquer propósito comunicativo, fazendo com que muitos alunos se recusassem a
fazer a leitura oral, como nos mostra o Exemplo (2):

EXEMPLO 2 (aula do dia 05/03/12):

PROFESSOR: - Quem gostaria de iniciar a leitura?
ALUNO: - Eu, professora!
ALUNO: - Eu também quero!
ALUNO: - Eu não vou ler isso não!
ALUNO: - Eu pior!
PROFESSOR: - Ótimo! Comece (diz o nome do aluno que se dispôs a ler) e quem não ler vai
perder ponto.
ALUNO: - Eu leio, professor. (Aluno que, anteriormente, tinha se recusado a ler)

O aluno inicia a leitura demonstrando um bom nível de decodificação e entonação.
Dessa forma, observa-se que a leitura é utilizada com mero propósito avaliativo, transformando-
se numa atividade punitiva, o que destruiu o seu valor comunicativo, causando, assim, uma
recusa por parte de alguns alunos e fazendo com que um deles só aceite fazer tal leitura sob
pressão (“para não perder ponto”). Este aluno lê com voz baixa, decodificando algumas palavras
e acompanhando a linha com o dedo. Ao seu lado, o professor faz a correção de algumas palavras
que ele já leu (quar-tei-rão), deixando-o vermelho e fazendo-o interromper subitamente a leitura.
Tal forma de trabalhar a leitura só vem a reforçar as palavras de Alliende e Condemarin:

Para muitos educadores, a simples denominação de leitura oral significa um
grupo de alunos lendo todos o mesmo texto em uníssono ou, então, cada qual
continuando a leitura do ponto em que o outro deixou. Ou então associa-se à
imagem de um aluno que titubeia e se envergonha diante dos demais, por suas
manifestadas dificuldades. (2005:96)

Terminada a leitura enfadonha e repetitiva, os alunos são pressionados a responder as
questões propostas pelo livro didático. Tal atividade só vem reforçar a ideia de que a leitura na
escola é vista com o propósito único de “avaliar a habilidade dos alunos para o reconhecimento
de palavras e o nível de seu domínio da análise fônica e estrutural, dos indícios dados pelas
formas das palavras e de sua utilização do contexto, [e, ainda] as possíveis dificuldades no tom,
na articulação, no timbre e em outras qualidades da voz”. (Alliende & Condemarim 2005:95):

A correção também é feita de forma mecânica, punitiva, correspondendo a um
preenchimento exaustivo das questões, diferentemente do que se observa em Orlandi 1999 (apud
Rangel 2007:44): “o texto não é o lugar de informações, completas ou a serem preenchidas, [...]
mas é processo de significação, lugar de sentidos”. Na estratégia do professor observado não é
privilegiado o “processo de interação verbal deflagrado por situações de leitura que permitam a
identificação dos leitores, como interlocutores”, ou seja, não é feita “a troca de opiniões entre
alunos [e entre alunos e professor que] instaura o espaço da discursividade que proporciona o
confronto entre autor e leitores” (Rangel 2007:48), conforme se verifica no Exemplo (3):

EXEMPLO 3 (aula do dia 05/03/12):

PROFESSOR: - Quem gostaria de ler e responder a primeira pergunta?
ALUNO: – Eu, professor!
Após a leitura da primeira pergunta,
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PROFESSOR:– Muito bem! Próxima pergunta?
E assim os alunos vão lendo e respondendo as perguntas, uma a uma.

Após serem lidas todas as perguntas e respostas, o professor comenta, superficialmente,
o texto, sempre preso ao livro didático do professor, mostrando claramente que também
desconhece o que está sendo “estudado” em sala.

Verificando as estratégias de leitura acima mencionadas, percebemos que apresentam
problemas tanto quanto à escolha do material (sempre limitado ao livro didático), quanto na
aplicação dessas atividades pelo professor, resultando assim numa atividade de leitura sem
delimitação de objetivos, sem quaisquer propósitos comunicativos e sem que seja estimulado o
gosto pela leitura. Isso se deve, provavelmente, tanto à formação deste docente que concluiu o
curso “sem grandes exigências” (conforme ele comentou em conversa informal com a professora-
pesquisadora) quanto ao tempo de experiência profissional, no qual leciona há apenas três anos. É
importante mencionarmos ainda que, a estratégia utilizada pelo professor na sala de aula não
condiz com as respostas do questionário, especialmente quando diz “gosto e transmito-lhes [aos
alunos] leituras que coincidam com a realidade social do grupo com o qual trabalho e não aquelas
impostas no livro didático que fogem da realidade dos mais interessados: meus alunos.”

4.2 Estratégias de Leitura Propostas pela Professora-pesquisadora

A partir desse momento serão analisadas algumas estratégias de leitura propostas pela
professora-pesquisadora e utilizadas pelo professor na sala de aula. Como se percebe na análise
das estratégias usadas pelo docente, conforme descrito acima, não é trabalhada “a diversidade de
textos e de combinações entre eles [tampouco] a diversidade de objetivos e modalidades que
caracterizam a leitura, ou seja, [...] as diferentes formas de leitura em função de diferentes
objetivos e gêneros” (PCN 1997:54-55). Isso caracteriza uma leitura exaustiva e repetitiva,
culminado numa dispersão dos alunos, que não se sentem motivados a fazer esta leitura
desprovida de quaisquer funções.

A estratégia usada para a leitura de história em quadrinho, tendo apresentado resultado
positivo, foi sugerida pela professora-pesquisadora e aplicada pelo professor da turma, como
tentativa de envolvimento dos alunos com a leitura proposta em sala. Na aula do dia 13/03/12, o
professor faz a leitura oral (os alunos não dispunham do texto neste momento) da HQ Magali em:
“mãe, meu dente tá mole”! com a finalidade de mostrar a expressividade presente no texto e o
quanto esta é um fator que possibilita ao ouvinte a compreensão do texto. Em seguida, ele faz um
levantamento das peculiaridades da personagem Magali, enfatizando sua característica principal –
ser comilona – fator crucial no entendimento da HQ lida. Após a leitura, foram comentadas a
entonação dada e a expressividade presente na história em quadrinho.

Ao terminar a leitura que exigia uma inferência por parte dos alunos demonstrando o
tom cômico do final da história, eles não reagiram como o esperado, isso levou o professor a
perguntar:

EXEMPLO 4 (aula do dia 13/03/12):

PROFESSOR: – Vocês não entenderam o final dessa história?
ALUNOS: – (em silêncio)
ALUNO (em tom risonho): – Ela queria comer o dente!
ALUNOS: - Ah é!! (deduzem rindo)
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Em seguida, após um breve histórico do surgimento dos quadrinhos, o docente apresenta
aos alunos vários fragmentos de HQ da personagem Magali com a finalidade de mostrar os
diferentes formatos dos balões que trazem as falas das personagens (Aula do dia 14/03/12). Cada
balão representa um comportamento e uma fala da personagem.

Verificamos que, partindo do uso de estratégias mais estimulantes e motivadoras, o
professor promove a comunicação na leitura, uma vez que os alunos, contrariamente às aulas
anteriormente observadas, escutam com atenção a leitura da HQ mostrando-se, sobretudo,
interessados e observadores durante toda a aula. Como vemos no Exemplo (4), tais alunos sentem
dificuldade na compreensão do texto, resultado de atividades meramente decodificadoras. Apenas
um aluno consegue demonstrar a compreensão da HQ lida ao inferir o que o final da história
sugere.

Em decorrência da estratégia de leitura oral anteriormente utilizada (o professor lê para
os alunos), o professor propôs aos alunos (reunidos em grupos) lerem HQ diferentes uns para os
outros. Os alunos recebem HQ sem texto verbal e fragmentada para que produzam a sua própria
HQ com texto verbal. Os grupos, formado por quatro ou cinco alunos, recebem as histórias,
escrevem o diálogo e leem para os demais grupos. (aulas dos dias 19 e 20/03/12)

As HQ originais são mostradas aos alunos mais tarde, na sua própria revistinha.

EXEMPLO 5 (aula do dia 20/03/12):

PROFESSOR: - Vocês deverão montar a HQ e ler para toda a turma.
ALUNO: Que vergonha!
ALUNO: Eu tenho um pouquinho de vergonha, mas quero ler!
O professor solicita que a leitura seja feita em frente à turma.
ALUNO: - Faz mais vergonha ainda.

Constatamos no Exemplo (5) que houve um grande progresso dos alunos, no que
concerne à leitura, uma vez que, inicialmente, ele se recusavam a ler oralmente e se dispersavam
nas aulas, mas com o uso de estratégias diversificadas de leitura eles, embora envergonhados e
temendo a exposição frente à turma, já se dispõem a uma leitura dinâmica entre eles. Além disso,
mesmo aqueles alunos que decodificam com dificuldade as palavras (conforme visto no Exemplo
(2)) fazem a leitura espontaneamente, demonstrando o quanto estão envolvidos na atividade.

A estratégia utilizada pelo professor vai ao encontro do que é explicitado pelos PCN
(1997:53) em que a leitura é um processo de construção do significado do texto, na qual o leitor
realiza um trabalho ativo a fim de conhecer as diferentes características e diferentes funções de
um texto, enfim o que faz com que ele pertença àquele determinado gênero. Tal estratégica faz
com que os alunos participem com questionamentos, comentários e observações, culminando
numa aula interativa e dinâmica, conforme vemos no Exemplo (6):

EXEMPLO 6 (aula do dia 20/03/12):

PROFESSOR: - Considerando tudo o que vimos aqui, gostaram do que estamos trabalhando?
ALUNOS: - Sim!
PROFESSOR: - Eu sempre vou trazer outros textos como este, bem como de outros gêneros para
serem trabalhados aqui na sala.
ALUNO: - Que bom, professor, assim vamos conhecendo mais o que tem ao nosso redor.

Essas estratégias utilizadas pelo professor sob a orientação da professora-pesquisadora,
comparadas às estratégias observadas nas primeiras aulas, ocasionam o envolvimento dos alunos
de forma diferenciada. A leitura de forma dinâmica agora desenvolvida pelo docente motiva os
alunos a fazê-la, mesmo que envergonhados, e ainda os instiga a fazerem pequenos comentários.
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A estratégia inicial, na qual o professor faz uma atividade de leitura pouco estimulante, sem
apresentar um propósito comunicativo claramente definido, leva os alunos a desviarem sua
atenção para conversas entre si. Isso leva a supor que a motivação para a leitura em sala de aula
dá sentido ao aluno, entusiasma-o a ler, tendo em vista que, em geral, essas estratégias são pouco
utilizadas por alguns professores. Além disso, notamos uma gradativa afinidade dos alunos com
as atividades selecionadas. Tudo isso tende a justificar a participação destes nas leituras aplicadas
sob a orientação da professora-pesquisadora.

Ainda orientado, o professor usou como estratégia de leitura a análise de textos que
fazem parte do cotidiano dos alunos do 5ºano (conforme disseram à coordenadora em conversa
no intervalo para o lanche) embora desconheçam o nome dos gêneros, tampouco a definição do
que vem a ser um texto e como identificá-lo. Partindo dessa falta de conhecimento dos alunos, o
professor inicia a aula com perguntas:

EXEMPLO 7 (aula do dia 23/03/12):

PROFESSOR: - O que vocês costumam ler fora da sala de aula?
ALUNO: - Eu leio as placas que têm na pista daqui até a cidade.

ALUNO: - Eu leio os preços no supermercado quando vou com a minha mãe.
ALUNO: - Eu leio o nome dos produtos que eu uso.
PROFESSOR: - E vocês leem esse tipo de texto aqui na sala?
ALUNOS: (em uníssono) – Não!!!

Essa estratégia utilizada pelo professor é importante, tendo em vista que, de acordo com
o respondido nos questionários, os alunos só consideram como texto aqueles que eles leem nos
livros didáticos, os quais costumam chamar de “textos da lição”, ficando evidente, mais uma vez,
um ensino cumpridor de deveres, desprovido daquilo que deveria ser seu principal propósito:
formar leitores críticos e conscientes dos usos e funções da leitura, pois “fora da escola não se lê
só para aprender a ler, não se lê de uma única forma, não se decodifica palavra por palavra, não
se responde a perguntas de verificação do entendimento preenchendo fichas exaustivas...” (PCN
1997:57).

Na aula seguinte, concomitantemente ao estudo do que é texto, o professor levou para a
sala de aula dois textos (uma receita e um anúncio) para levantamento de suas características as
quais eram anotadas para serem lidas para toda a turma.

EXEMPLO 8 (aula do dia 26/03/12):

PROFESSOR: - Que tipo de texto é este?(Apontando para a receita)
ALUNO: - Uma receita de comida.
ALUNO: - Muito bem. E este? (Apontando para o anúncio)
ALUNOS: - Em silêncio.

Ao perceber que os alunos não conseguem identificar o anúncio, o professor inicia uma
série de perguntas instigadoras até que todos os alunos consigam deduzir o que é esse texto,
fazendo assim, um trabalho de construção do conhecimento. Em seguida, ele compara estes
textos com outros do mesmo gênero e continua a aula com perguntas. Observamos com essa
estratégia que o docente consegue prender a atenção dos alunos ao texto e fazer com que eles
participem com questionamentos e comentários acerca dos anúncios. Como complemento desta
aula, na aula do dia 29/03/12, o professor leva para a sala um livro de receitas da vovó e muitas
revistas contendo diversos anúncios que são identificados pelos alunos e observadas suas
características. Durante esta atividade, os alunos demonstram muito interesse, olhando
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atentamente todos os detalhes e fazendo comparações com os anúncios que comumente veem na
TV, o que mostra o quanto eles estão conscientes dos usos e funções destes textos, bem como das
semelhanças e diferenças em relação a outros textos que circulam socialmente.

As estratégias apresentadas pelo professor proporcionaram aos alunos a oportunidade de
interagir com uma diversidade de textos com características linguísticas semelhantes a partir de
um trabalho contínuo de construção do conhecimento, tendo estes alunos como leitores e autores
dos textos estudados na sala de aula. As atividades utilizadas pelo professor puderam adentrar os
alunos no mundo da diversidade de textos e fazê-los perceber que temos diferentes propósitos de
leitura e diferentes leitores e por isso não lemos todos os textos do mesmo jeito. Com isso,
ficaram claros, no cotidiano destes alunos os usos dessa leitura, enfatizada com o preparo de uma
receita de brigadeiro lida oralmente pelos alunos e preparada pelo professor (aula do dia
30/03/12).

Outro fator que merece ser mencionado nesta análise é que em todas as atividades de
leitura com resultado positivo, o professor enfatizou o propósito da leitura, conforme se vê em
Silva, E. (apud Rangel 2007:40) quando enfatiza “a necessidade de o professor explicitar o
objetivo da leitura para que esta não seja entendida como a leitura de mais um texto, por
conseguinte, sem despertar o desejo de conhecer o assunto ou mesmo aprofundá-lo”.

Além disso, os textos trabalhados em sala de aula são, geralmente, colocados para os
alunos arraigados ao seu suporte e não desnaturalizados nos livros didáticos, criando uma
separação entre os textos que existem no mundo e os textos que existem para ensinar, como
reforça Rangel (2007:40): “a leitura vinculada ao livro didático não promove o resgate das
palavras do cotidiano do aluno para que possa constituir-se um leitor crítico...”. Tal estratégia é
observada na primeira aula do professor.

Considerando que a leitura é um ato coletivo, verificamos nas estratégias acima que o
material de leitura deve ser aceitável tanto para o leitor quanto para o público e não só com a
finalidade de instruir, mas também de entreter. Atribuímos a aceitação dos alunos analisados em
ler aos tipos de textos escolhidos, despertando o interesse destes alunos em ler o que lhes agrada,
visto que estes textos foram selecionados mediante solicitação dos próprios alunos quando
responderam ao questionário. Mesmo enfrentando dificuldades quanto à decodificação e/ou
fatores emocionais (muitos ficam envergonhados), possivelmente, os alunos aceitaram ler por
identificarem o propósito desta leitura e a importância de serem leitores.

5 CONSIDERAÇÕES

Para formar leitores na perspectiva do letramento, ou seja, com uma função social, é
necessário que o professor assuma certas posturas, de modo que a prática pedagógica seja
conduzida no sentido de viabilizar a formação de um sujeito que não apenas decodifica o código
escrito, mas que exerça a leitura nas diversas situações sociais que lhe são demandadas.

Assim, cabe ao professor realizar o trabalho de aquisição da leitura, através da interação
com diferentes textos e diferentes gêneros textuais, bem como criar situações de aprendizagem
que se aproximem do uso real da leitura fora da escola.

No tocante às estratégias de leitura aplicadas em sala de aula, com os alunos, durante a
pesquisa, percebemos que a utilização destas foram adequadas para o desenvolvimento e
competência leitora desses alunos, uma vez que propiciaram a estes, o entendimento do que seja
uma leitura enquanto prática atrativa e enriquecedora da aprendizagem.

Todas as estratégias previamente escolhidas atenderam aos interesses dos alunos e
contemplaram atividades de leitura, contribuindo para uma ressignificação da leitura na sala de
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aula e no meio social pelos alunos e professor. Progressivamente os alunos foram participando
das atividades propostas em sala, mediante ressignificação dessa leitura.

Portanto, o modo como o professor conduz o seu trabalho é crucial para que o aluno
construa o conhecimento sobre o objeto escrito e adquira certas habilidades que lhe permitirão o
uso efetivo do ler com diferentes usos e diferentes funções na sociedade.
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