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1- INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procurei investigar o papel da (não) leitura e produção textual 

no Ensino Fundamental. O foco da pesquisa está voltado para as séries de 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, por entender que estas são consideradas 

determinantes para o trabalho na sala de aula com amplo domínio da língua na sua 

modalidade oral e escrita, contribuindo assim para o sucesso e/ ou fracasso escolar 

dos estudantes provenientes da classe média baixa que são os alunos da escola 

selecionada. 

Na investigação fundamentei – me nas teorias acerca das concepções da 

leitura e produção textual focando a leitura como uma postura ativa, crítica e 

produtiva por parte do leitor que muitas vezes é visto com um consumidor de leituras 

impostas pelo planejamento escolar. 

O tema escolhido tem a intenção de avaliar o trabalho da leitura numa escola 

da rede particular em Catalão. 

Segundo o interesse pelo desenvolvimento dessa pesquisa que aborda o 

ensino e o uso da leitura como ferramenta da leitura, pelo uso da leitura como 

ferramenta pedagógica, se justifica pelas dúvidas e experiências geradas pela minha 

prática docente da disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. 

Esclareço que não fui para o trabalho com um marco delimitado a respeito 

dos problemas que seriam pesquisados. 

Para delimitar o corpus do trabalho, procurei a Escola Hora de Aprender 

(nome fictício) para observar e acompanhar como são desenvolvidas as atividades 

de leitura visando também a produção textual, tendo como apóio o trabalho com a 

literatura, salientando nesta observação também a presença dos bens culturais – 

livros, revistas, jornais etc. 

O trabalho organizar-se á em três partes: uma abordará os estudos acerca 

das concepções de leitura e suas implicações no ensino e produção textual. A 

segunda parte, análise dos dados obtidos por meio dos questionários. Por último, 

pretendo apresentar algumas contribuições do trabalho para o ensino de leitura e 

produção de texto no Ensino Fundamental, tendo clareza das concepções que 

grassam a escola nos dias de hoje. 

O incentivo à leitura nas escolas exige reflexões por parte do corpo docente, 

sobretudo quanto às metodologias adotada. A leitura deve fazer parte do cotidiano 
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da escola, não só da disciplina de Língua Portuguesa, mas de todas as atividades 

que o aluno realiza, ele faz uso da prática da leitura, a qual auxilia no raciocínio 

lógico. 

Nesse sentido, a leitura não deve ser trabalhada de modo descontextualizado 

do meio sociocultural do aluno, mas tentando atender as necessidades do mesmo. 
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2- APORTES TEÓRICOS: 

EM BUSCA DE REFLEXÕES ACERCA DA LEITURA. 

Como se sabe, a leitura acompanha o ser humano desde muito cedo, através 

das cantigas de ninar, dos jogos e brincadeiras, uma vez que, essa ferramenta, 

manifestada de várias maneiras e em diversos níveis, revela ao homem o mundo 

que o cerca. E o fracasso ou a ineficiência no ensino da leitura é algo preocupante 

para o professor de Língua Portuguesa. 

Leitura e escrita são atividades que andaram juntas desde quando o homem 

sentiu necessidade de ampliar suas formas de comunicação. Não se concebe na 

atualidade, atividades de leitura e escrita de forma dissociada. 

O estímulo à leitura é um tema muito discutido entre educadores, autores e na 

própria mídia. De fato a leitura é essencial no cotidiano de todo ser humano. Porém, 

a visão de leitura que muitos têm se resume basicamente na decodificação de 

códigos lingüísticos, sendo que nessa concepção não haja uma preocupação com 

significância para o leitor. Em outras palavras, essa decodificação não indica 

compreensão, não há a associação do que foi lido com o concreto e desta forma 

coloca em risco, não só a construção do conhecimento do leitor como análise crítica 

por parte do indivíduo que se assume como leitor. 

Ao ler a obra de Maria Helena Martins, O que é Leitura (1982), somos levados 

a compreender a leitura não como um gesto mecânico de decifrar alguns sinais. A 

leitura vai muito além disso. Ao observar os detalhes de um objeto qualquer, quando 

uma pessoa interpreta alguns sentimentos externos e até mesmo internos, está sim, 

fazendo leitura. 

 Ângela B. Kleiman (2001), afirma que o indivíduo necessita de um 

conhecimento prévio para que tenha compreensão daquilo que foi lido. E para esse 

conhecimento prévio, há inúmeros fatores que irão influenciar. Considera-se que o 

leitor precisa saber associar a “leitura do mundo”, com a “leitura da palavra”, para 

que verdadeiramente haja uma boa compreensão. 

Desta forma, minha preocupação como educadora ao desenvolver este 

trabalho se atribui a necessidade de compreender a leitura enquanto recursos 

básicos na compreensão do próprio cotidiano. 
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Nesse sentido, a tarefa principal deste trabalho é conhecer as representações 

que o professor atribui ao ato de ler, sendo que se somam a essa tarefa a de 

analisar a leitura como instrumento de formação crítica do cidadão e observar como 

recurso na compreensão do meio. 

Irandé Antunes declara em seu livro Língua, Texto e Ensino (2009), que a 

“língua materna é aquela que aprendemos no meio em que nascemos aquela que 

muitos lingüistas dizem até que não aprendemos, mas sim temos como inata”. 

Inclusive existem casos onde usa ainda o idioma falado por avós imigrantes, por 

exemplo. Quando ingressamos na escola, o primeiro objetivo que temos é aprender 

a ler e a escrever, mas já dominamos totalmente nossa língua materna, construímos 

frases complexas capazes de nos comunicar com qualquer pessoa que fala a 

mesma língua. 

E de fato que o hábito de ler e contar histórias às crianças são uma prática 

que tem sido negligenciada do cotidiano de muitas famílias em virtude de fatores 

sociais, econômicos e até culturais, já que estamos na era da imagem e da 

tecnologia. No entanto, a ausência dessa prática no convívio entre adultos e 

crianças implica na formação do gosto pela leitura e segundo a autora Nelly Novaes 

(1984), “o gosto de ouvir é como o gosto de ler”, uma vez que um ato estimula o 

outro. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), particularmente de Língua 

Portuguesa (1997, p.54), afirma que: 

Formar um leitor competente supõe formar alguém que 

compreende o que lê, o que possa aprender a ler também o 

que não está escrito, identificando elementos implícitos, que 

estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já 

lidos, que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um 

texto, que consiga justificar e avaliar a sua leitura a partir da 

localização de elementos discursivos. 

Este trecho retirado do PCN de Língua Portuguesa, afirma que a 

compreensão da leitura vai muito além de decodificar símbolo. Sendo assim esta 

compreensão vai depender do conhecimento prévio do leitor para poder identificar 

os elementos implícitos na leitura, estabelecer relações entre o texto que lê e outros 

textos fazendo assim, um confronto possibilitando formar o aluno, de modo que seja 

um cidadão crítico, reflexivo etc. que é, aliás, um dos objetivos expressos nos PCNs. 
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Isso só será possível mediante uma prática de leitura constante e de diferentes 

textos. 

Diante da falta de situações de leitura no ambiente familiar, a escola tem sido 

o único local em que a criança tem a possibilidades de conviver com livros literários 

de todos os gêneros. Entretanto, o que se vê, quase sempre, é um despreparo da 

escola em relação a esse tipo de público, a começar pelo professor. Segundo 

Regina Zilberman, (1993, pág.18) o professor que trabalha com leitura e escrita deve 

atender a uma premissa básica: “Ele tem que ser, antes de tudo, um bom leitor deve 

gostar de escrever”, precisa ler textos diferentes, já que lemos para distrair, para 

ampliar o conhecimento, para sentirmos prazer com obras literárias e textos de 

outros gêneros. 

De acordo com Possenti (1998, pág.25), a escola brasileira insere em sala de 

aula muita leitura e muita escrita e justifica que simplesmente é assim que se 

aprende, ou em outros termos, a escola normalmente trabalha com a quantidade e 

não com escolhas de obras adequadas à faixa etária do educando. 

Além de Possenti, autores como Pimenta (2004) e Kock (2006) defendem o 

ensino por meio de um planejamento de projetos o que normalmente não acontece 

nas escolas. 

Sem dúvida a queixa mais comum entre os professores é: “meus alunos não 

gostam de ler”. Por que a leitura não ocupa lugar de destaque no cotidiano do 

brasileiro? 

Aspectos macroestruturais influem no fracasso da escola quanto à formação 

de leitores, porém nosso trabalho situará apenas em alguns fatores relacionados 

mais diretamente á escola. 

Para formar leitores, devemos ter paixão pela leitura. Concordamos com o 

autor francês Bellenger (1979, pág. 17), quando diz “que a leitura se baseia no 

desejo e no prazer”. 

Em que se baseia a leitura? No desejo. Esta resposta é uma opção. 

É tanto o resultado de uma observação como de uma intuição 

vivida. 

Ler é identificar-se com o apaixonado ou com o místico. 

É ser um pouco clandestino, é abolir o mundo exterior, despostar 

para uma  

Ficção, abrir o parêntese do imaginário. 
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Ler é muitas vezes trancar-se (no sentido próprio e figurado). È 

manter uma ligação 

Através do tato, do olhar, até mesmo do ouvido (as palavras 

ressoam). As pessoas 

Lêem com seus corpos. Ler é também sair transformado de uma 

experiência de vida, 

É esperar alguma coisa. É um sinal de vida, um apelo, uma ocasião 

de amar sem a 

Certeza de que se vai amar. Pouco a pouco o desejo desaparece 

sob o prazer. 

                                                  (Lionel Bellenger, Os Métodos de leitura, p.17, 1979). 

A atividade descrita por Bellenger, não tem nada a ver com o que acontece 

nas escolas com atividades áridas já legitimadas pela tradição. 

O roteiro bastante comum, indicado pela maioria dos professores no ensino 

da leitura, assim, se apresenta no desenvolvimento de uma unidade de Ensino de 

Língua Portuguesa que começava com um texto. 

1- Motivação do aluno, através de uma conversa sobre o assunto geral do 

texto; 

2- Leitura silenciosa, sublinhando as palavras desconhecidas; 

3- Leitura em voz alta, por alguns alunos, ou por todos os alunos, em 

grupos; 

4- Leitura em voz alta, pelo professor; 

5- Elaboração de perguntas sobre o texto, por parte do professor como 

“Onde ocorreu a estória?”, “Quando?”, “A quem?” e outras perguntam 

sobre elementos explícitos; 

6- Reproduções do texto (ou outra atividade de redação ligada ao tema do 

texto). 

Essa prática descrita na sala de aula, não propícia interação entre professor e 

aluno. O que se vê neste roteiro, é que a leitura silenciosa ou em voz alta do texto, e 

depois, uma série de pontos a serem discutidos, por meio de perguntas sobre o 

texto, não levam em conta sobre o texto, não levam em conta se o aluno de fato 

compreendeu. Verifica que essa atividade se transforma num monólogo do professor 

que os alunos escutam. Nesse monólogo, o professor transmite para os alunos a 

sua versão, que passa ser a versão autorizada. 
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Antigamente ler significava pronunciar em voz alta as letras grafadas no 

papel. No entanto, as teorias mais recentes concebem-se o ato de ler como 

atribuição voluntária de sentido à escrita, entendendo a leitura como prática social. 

Alguns autores escrevem sobre o conceito de leitura. 

Paulo Freire (1982), propõe uma concepção de leitura que se distancia dos 

tradicionais entendimentos do termo, defendendo que a leitura começa na 

compreensão do contexto em que se vive. 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, daí que a posterior leitura 

desta, não pode prescindir da continuidade da leitura daquela. A compreensão do 

texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 

texto e o contexto. 

Jean Foucambert, (1994), afirma que ler significa ser questionado pelo mundo 

e por si mesmo, significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita. A 

leitura deve sim, fazer parte do cotidiano da escola, não de modo 

descontextualizado do meio sociocultural do aluno, mas de modo a intermediar o 

mundo do aluno com a cultura letrada, por isso, desde as primeiras séries, é 

necessário trabalhar com textos verdadeiros que façam parte da realidade dos 

alunos. A leitura e a escrita são importantes em todas as áreas, pois para se fazer 

um exercício de qualquer natureza, antes de qualquer coisa é preciso fazer uma 

leitura e uma interpretação, e só assim chegaremos ao resultado.  

 

2.1  CONCEPÇÃO DE LEITURA: 

As teorias mais recentes acerca da leitura apontam que durante a interação 

leitor mais experiente é que se compreende o texto, e não durante a leitura 

silenciosa ou em voz alta. É a conversa sobre os aspectos mais relevantes, os 

pontos obscuros, a ativação de conhecimento de mundo, ou análise para procurar 

detalhes, ou inferência sobre pressupostos culturais. Portanto, não é qualquer 

conversa que serve de suporte para compreender a leitura na extensão do termo. 

Os objetivos do professor de língua serão mais facilmente atingidos se houver 

esforço conjunto de vários professores de outras áreas. Dizendo assim, não significa 

que o professor de Português se torna também, professor de Geografia, História: 

significa, também que o professor de Geografia, História se torne mais um professor 

de leituras, já que a leitura é instrumento de apropriação do conhecimento, é 



 15

ferramenta que permite aprender a aprender, portanto, uma atividade de ensino de 

todas as áreas. 

Para o PCN (Língua Portuguesa 1997,p.55) “Se o objetivo é formar cidadãos 

capazes de compreender os diferentes textos com os quais se defrontam, é preciso 

organizar o trabalho educativo para que experimentem e aprendam isso na escola”. 

Se o aluno não tem acesso a bons materiais de leitura devido às várias dificuldades 

existentes, é necessário que a escola ofereça materiais de qualidades, para assim 

formar leitores. 

No PCN é apresentado que não se deve solicitar a leitura dos alunos somente 

durante as atividades na sala de aula ou no livro didático. É preciso oferecer-lhe uma 

diversidade de texto, pois assim, certamente estaremos despertando o gosto pela 

leitura e formando leitores competentes. 

Esta leitura deve ter sentido para o aluno, isto é, deve ser uma leitura que 

venha satisfazer o ponto de vista deste aluno. Dessa maneira, estará respeitando o 

espaço do aluno e criando condições para desenvolver o prazer pela leitura. 

 

2.2  LEITURA COMO DECODIFICAÇÃO: 

Uma prática muito empobrecedora está baseada numa concepção da 

atividade como equivalente à atividade de decodificação. Essa concepção dá lugar a 

leituras dispensáveis, uma vez que em nada modificam a visão de mundo do aluno. 

Aqui a leitura é entendida como processo de decifração da escrita. Ler é 

identificar sinais gráficos e sons. Nessa concepção, a leitura é a decifração da 

escrita, Martins (1982, p.9). É como afirma essa escritora. “ler é um gesto mecânico 

de decifrar sinais.” 

As atividades compõem-se de uma série de automatismos de identificação e 

pareamento das palavras idênticas numa pergunta ou comentário. Isto é para 

responder a uma pergunta, o leitor só precisa passar o olho pelo texto a procura de 

trechos que repitam o que já foi decodificado na pergunta. 

Assim, a escola transmite uma concepção de que a escrita é a transcrição da 

oralidade (Cagliari, 1989:26) parte-se do princípio de que o aprendiz deve 

unicamente conhecer a estrutura da escrita, sua organização, e seus princípios 

fundamentais que são algumas noções entre a escrita e a oralidade para que possa 

desenvolver as atividades de leitura e de produção textual. 
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A visão tradicional da leitura e produção textual acredita que apenas a 

decifração de signos lingüísticos transparentes e o ensino com um processo 

acumulativo levariam o indivíduo a compreensão do que lê e expressa bem o que 

escreve. Na verdade, a leitura ultrapassa decodificação porque é um processo de 

(re) atribuição de sentidos. 

Ainda nessa concepção, um descaso sempre presente nas atividades leitura 

é a ausência da voz do autor. Aos alunos são solicitadas as perguntas após a 

“leitura” para serem respondidas sem sequer ter discutido o assunto como é tratado 

pelo autor. 

 

2.3  LEITURA COMO AVALIAÇÃO: 

Tem sido outra prática que ao invés de promover a formação de bons leitores, 

pelo contrário, ela exibe tendo em vista a preocupação central em saber se o aluno 

“lê bem”. Sabe-se que, quando se tem que atentar para a pontuação, pronúncia, 

acaba por se perder o entendimento do texto. Muitas vezes a leitura tem sido 

cobrada por meio de resumos, resenhas, o que acaba por transformar a leitura numa 

atividade de “dever” e não de “prazer”. 

As práticas de leitura e produção de texto não podem nascer do acaso e nem 

do autoritarismo em relação a tarefas que podem ser medidas. Essas práticas 

devem ser envolventes e devidamente planejadas, que incorpore as necessidades, 

as inquietações e os desejos dos alunos-leitores. 

Mandar o aluno ler é bem diferente do que envolvê-los democraticamente em 

situações de leitura e produção textual, pois a leitura só desperta interesse quando 

interage com o leitor, quando faz sentido. 

O aluno que lê ou produz sem objetivos, apenas porque o professor mandou 

e esses produtos poderão valer notas, tem sido uma prática que só desvaloriza o 

caráter da leitura e da escrita. 

 

2.4  LEITURA COMO INTERAÇÃO: 

 “O leitor ideal para o cronista seria aquele a quem bastasse 

uma frase. Uma frase? Que digo? Uma palavra!” 
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O cronista escolheria a palavra do dia. ”árvore”, por exemplo, 

ou “Menina”. Escrevia essa palavra bem no meio da página, 

com espaço em branco para todos os lados, como um campo 

aberto aos devaneios do leitor. Imaginem só uma meninazinha 

solta no meio da página. 

Sem mais nada.  

Até sem nome.  

Sem cor de vestidos nem de olhos. 

Sem se saber para onde ia. 

Que mundo se sugestões e de poesia para o leitor!” 

Mário Quintana (1988:83) 

Com essa idealização de um leitor que consegue reconstruir um texto apenas 

a partir de uma palavra sugerida, o autor aponta para o rompimento com a 

concepção escolar de leitura calçada nos métodos mecanicistas que trabalham a 

leitura como uma mera decodificação da palavra escrita. Concepção esta que não 

considera o contexto em que a palavra se insere e nem a busca de significado. 

Quintana nos remete ao conceito de que leitura é produção, tanto do ponto de vista 

psicológico quanto sociológico, já que ao lermos um texto colocamos em ação todo 

o nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem nossa experiência de 

mundo. 

Essa visão nos é apontada por Paulo Freire (1982), segundo ele diz a 

linguagem e realidade se prendem dinamicamente e que a compreensão de um 

texto implica a percepção das relações entre este e o contexto, uma vez que o ato 

de ler não de esgota na decodificação pura da palavra e a leitura desta não pode 

prescindir da continuidade da leitura daquela. 

Também Ângela B. Kleiman (1992), mostra que a compreensão de um texto 

envolve o conhecimento prévio do leitor e que é através da interação de diversos 

níveis de conhecimento: o lingüístico, o textual e a experiência de mundo, que o 

leitor vai construindo o significado do texto. 

Esses conhecimentos devem ser ativados durante a leitura para poder chegar 

ao momento da compreensão. O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois 

a leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor no seu passado de 

lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes para compreensão de 

um texto. 
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O conhecimento textual é outro componente do chamado conhecimento 

prévio, que ocupa papel importante na compreensão e produção de textos. É ele 

que permitirá ao leitor reconhecer as diversas estruturas textuais como narração, 

descrição, argumentação e os diferentes tipos de discursos, que são fundamentais 

na determinação de suas expectativas em relação aos textos e conseqüentemente a 

sua compreensão e produção. 

A importância do ato de aprender a ler está fundamental na idéia de que o 

homem se faz livre por meio do domínio da palavra. O uso da linguagem é tão 

importante que a linha do tempo divide a história em antes e depois da escrita. A 

partir de então, o homem pôde registrar sua cultura, as descobertas, as emoções, 

sua poesia, enfim, sua maneira de ver o mundo antes de desenvolver a escrita. Ele 

se comunicava por meio de desenhos e da pintura, mas foi à escrita que ampliou 

sua habilidade comunicativa e socializou o registro através de um sistema 

convencional de sinais fechados. No entanto aprender a ler e a escrever é mais do 

que uma simples decodificação de símbolos. Para o sujeito construir a habilidade de 

escrever e ler é necessário que compreenda a sua própria existência. É preciso ter 

consciência de que a escrita tem por função registrar fatos criados e vividos pelo 

homem. A escrita registra os significados dos homens. 

Deve-se também esclarecer que a escrita é vista como um processo de 

aperfeiçoamento do homem, um enriquecimento exterior, um desenvolvimento 

intelectual e cultural do ser humano. O domínio da língua oral e escrita é 

fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dele que o homem se 

comunica, tem acesso à informação, expressões e defende pontos de vista, partilha 

ou constrói visões de mundo, produz conhecimentos. Por isso, segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1977), ao assiná-las, a escola cumpre sua 

função de garantir a todos os seus alunos acesso aos saberes lingüísticos, 

necessários para o exercício da cidadania, direito inaliável de todos (cf.p.15). 

Para se construir compreensão do ato de ler e escrever cabe, pois avaliar o 

papel do aluno na construção da leitura e da escrita e sua percepção do processo, 

bem como o papel do professor e sua percepção no desenvolvimento da habilidade 

de escrever e ler no processo de produção textual na escola. 

Por tanto, escola é um ambiente no qual se busca o desenvolvimento de um 

grande número de competências. As habilidades de construção da escrita e da 

leitura não poderiam ser excluídas das informações e das competências a serem 
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trabalhadas no processo de ensino-aprendizagem. Algumas das prováveis razões 

das dificuldades para redigir pode ser o fato de a escola colocar a avaliação do 

produto como objetivo da escrita, de privilegiar aspectos gramaticais ou até de 

mostrar pouco interesse pela escrita, privilegiando, por exemplo, a leitura de forma 

mecânica, que não oferece desenvolvimento criativo para a criança, e a fala do 

professor na sala de aula. 

A falta de estímulo à leitura impede a criação de gosto e conseqüentemente 

do hábito da mesma. Enquanto fonte de entretenimento impede também, a 

identificação da obra literária como instrumento apto a gerar não só o proveito 

cognitivo, mas também o lúdico. 

A leitura de obras literárias realizadas principalmente, por alunos do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental na escola pesquisada tem sido realizada, na maioria 

das vezes com atividades lingüísticas tradicionais como o preenchimento das 

famosas fichas literárias contidas nos exemplares adquiridos pelos alunos. 

Desse modo, observa-se que o processo da leitura desenvolvida na escola dá 

através de atividades pós-textos, isto é, o texto é utilizado, na verdade, para uma 

aprendizagem posterior. Nesse caso, não há a devida preparação dos alunos (por 

parte dos professores) para a realização da leitura, o que torna o educador um 

ditador de regras prontas, ao invés de dispor mecanismos (dinâmicas) que 

funcionem como verdadeiros atrativos, proporcionando um melhor contato entre 

texto e leitor, contato este pautado na curiosidade, no interesse, no prazer. 

A maioria dos estudantes chega ao final do Ensino Médio sem a menor noção 

sobre como fazer um resumo ou resenha, uma explicação, uma definição, um artigo, 

muitos não sabem escrever uma carta. 

É preciso, sem dúvida, que o professor em qualquer série e ou fase do ensino 

aprendizagem, seja um propagador da leitura com fonte de prazeres, para isso, se 

faz necessária a realização de atividades que despertem a curiosidade do leitor, 

mesmo sendo um leitor iniciante. O objetivo nesse trabalho é abordar os diferentes 

tipos de leituras realizadas por alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental, tendo em 

vista que na era das informações tudo é texto, seja através de textos visuais, slogan, 

código, gráficos e outros. 

A lingüista Maria Helena Martins no livro “O que é Leitura” (1982), aponta que, 

a leitura ocorre por certa decodificação que aprendemos a fazer, essas leituras 

podem ser feitas pelo olhar, pelo tato e por outros sentidos. Existem diferenciados 
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níveis de leitura é possível dizer que um analfabeto não consiga decodificar um 

texto, mas tenha condições de compreender alguns símbolos que estão associados 

e presentes em todos os momentos de nossas vidas. 

Além disso, Terzin (1995) mostra que a preocupação em estabelecer relações 

entre o ambiente familiar letramento e habilidade de leitura da criança já tem longa 

tradição. Em 1986, Doke já concluía que o fator preponderante que tem contribuído 

para o desenvolvimento acelerado de leitura das crianças é o fato delas serem 

expostas à língua escrita, principalmente de leituras de histórias, desde muito cedo. 

O que se conclui é que o convívio de crianças desde os primeiros anos de vida com 

a leitura de livros as leva a desenvolverem-se como leitoras mesmo antes de ser 

alfabetizado, o que redundará num melhor desempenho na escola. Entretanto, a 

autora ressalva que os eventos de letramento considerado neste caso, são aqueles 

que têm por base, os padrões escolares, e conseqüentemente influenciam no 

sucesso escolar. Nesse caso, não se considera que o grupo social tem diferentes 

práticas culturais que originam habilidades especificas em suas crianças, vez que só 

algumas dessas habilidades, normalmente são encontradas nas famílias de classe 

média, é que são valorizadas pela escola. 

Pode se dizer que ensinar e aprender uma língua são desse ponto de vista, 

uma das atividades através das quais o aluno se socializa, construindo e 

reconstruindo sua competência para agir nas interações verbais das quais participa. 

Assim para que o aluno seja um bom escritor é necessário que ele seja 

também um bom leitor. Bom leitor no sentido de interpretar de forma coerente e 

crítica algo lido. Dessa forma, além das atividades de produção de textos 

propriamente ditas, é importante que o professor tenha a preocupação de estar 

atento a alguns aspectos que o leitor atende quando Lê: percepção da palavra, 

compreensão, reação e integração. Isso quer dizer, que ao ler os alunos além de 

reconhecer a palavra escrita deve compreender o que leu, isto é, ligar a palavra ao 

seu significado: reagir a leitura, o que significa gostar ou não do que leu, o que 

denota subjetividade, integrar, ou seja, relacionar o que leu com outras partes do 

texto e com suas experiências anteriores sobre o assunto. Isso ocorrendo vai 

favorecer o desempenho do aluno enquanto produtor de um texto. 

Além das atividades de leitura que envolve situações de interpretação, 

desenvolvimento da linguagem oral (saber ouvir e falar), quando trabalhar produção 
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de texto com os alunos deve estar atentos a alguns aspectos importantes para que 

eles sejam capazes de produzir textos originais, criativos, coesos e coerentes. 

Dessa forma, para um bom desempenho do aluno em situações de leitura e 

produção de texto faz – se necessário promover o desenvolvimento da sua 

capacidade de criação, observação, reflexão, discriminação e de participação.  

Ensinar a ler é uma tarefa de todo professor, não sendo exclusividade do 

professor de Língua Portuguesa, quase sempre responsabilizado pela dificuldade do 

aluno de interpretar questões de outras disciplinas. O desconhecimento do que seja 

leitura e dos processos sócio-cognitivos nela envolvidos leva as pessoas a 

construírem um conceito limitado dessa ação de linguagem. 

Para que haja mudança no quadro é necessário que o professor passe a 

olhar a produção escrita do aluno não atrás de erros, atentando apenas para a 

linearidade do texto, mas buscando ver o significado e as formas de construção 

desse significado. 
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3- ANÁLISE DE DADOS: 
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Figura 1 – Gráfico referente à segunda questão do questionário 

 

Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil do domínio da prática de 

leitura entre alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede particular do 

município de Catalão. 

Contamos com a colaboração da coordenadora, dos professores e com um 

total de 51 alunos que gentilmente aceitaram participar de nossa pesquisa. 

Para isso, foi utilizado um questionário obtendo 12 questões objetivas, 

conforme abaixo especificado, com a intenção de levantar a concepção que os 

alunos e professores têm em relação à leitura. 

O questionário de práticas de leitura foi feita com as turmas do 6º e 9º ano do 

Ensino Fundamental no Colégio Hora de Aprender. No questionário tinha 12 

questões referentes ao hábito de leitura dos educando. 

A turma do 6º ano tinha 28 alunos com idade de 11 e 12 anos. 

1- Que tipo de leitura você costuma fazer? 

R= 25 alunos preferiram romance, 1 não respondeu e 2 não souberam 

responder. 

2- Você lê por prazer ou por obrigação? 

R= 22 responderam por prazer e que gostavam muito de ler, já 5 

responderam por obrigação. 

3- Quais os livros eles já tinham lido esse ano? 
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R=18 responderam os mesmos livros como: O mistério mora ao lado, A bolsa 

Amarela, O menino Maluquinho, etc. Deu para perceber que são livros que o 

professor pediu para ler no decorrer do ano para fazer trabalho literário. 

4- Você tem acesso à biblioteca de sua escola? 

R= 8 responderam uma vez por semana, 6 falaram uma vez por mês, 2 

responderam quinzenalmente e 12 que nunca foram. 

5- Qual o livro você não leu e gostaria de ler? Por quê? 

R= 20 preferem ler Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, somente 3 não preferem 

ler nenhum. Quanto aos livros citados por eles pode se- dizer que é uma literatura 

do convívio deles. 

6- Você tem acesso à revista ou jornal diariamente? 

R= 19 acesso á revista, 9 não tem acesso a nenhum. 

7- Você já teve curiosidade de procurar um livro que não tenha encontrado, 

na internet? 

R= 15 responderam sim e 13 não. 

8- Você se lembra, qual foi o último livro que leu no ano passado? Você 

gostou? Por quê? 

R= 19 responderam sim e porque a história era muito interessante. 9 falaram 

não. O que pode ser percebido, é que os livros que eles gostaram eram todos 

relacionados com a adolescência. 

9- E qual foi o primeiro livro que você leu esse ano? Sobre o que falava? 

R= Aventura 24, romances 2, brincadeiras 1 e invenção científica1. 

10- Se você fosse escrever um livro, que tipo de livro escreveria? Para 

crianças ou adolescentes? Por quê? 

R= 15 preferem escrever para adolescentes e o que eles queriam era o 

romance, porque acham que são mais atraentes. 12 preferem para crianças, pois 

acham que elas gostam mais de ler. 

11-  Faça uma relação de todos os livros que você já leu: 

R= Reizinho Mandão, O mistério mora ao lado, A droga da obediência, etc. 

12-  Livro é um presente que você gostaria de ganhar sempre? Por quê? 

R= 15 disseram sim, pois acham que ler é muito bom e interessante. 13 não 

gostariam de ganhar porque não gostam de ler. 
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Questionário para a turma do 9º ano com 23 alunos, as questões eram as 

mesmas, para ver como é que está o nível de leitura desses alunos, que estão 

saindo do Ensino Fundamental ll para entrar no Ensino Médio. 

1- R= 19 preferem ler livros e revistas e 4 preferem leitura na internet. 

2- R= 18 responderam que fazem leitura por prazer e 5 por obrigação da 

escola, quer dizer, quando a escola pede para ler e para fazer algum trabalho 

literário. 

3- R= 12 já leram mais de três livros nesse ano como: Senhora, O Sol da 

Liberdade, O Diário de uma Adolescente, Estrelas Tortas, etc. 

4- R= 18 tem acesso a biblioteca uma vez por semana. 

5- R=17 preferem ler Crepúsculo e Lua Nova. Gostariam de ler por causa 

dos comentários dos filmes. 

6- R= 12 alunos tem acesso a revista. 

7- R= 14 não tiveram a curiosidade de procurar e 8 já tiveram. 

8- R= Os mais citados foram: O Código da Vinci, Dom Quixote, Brás, Bexiga 

e Barro Fundo. 

9- R= O Sol da Liberdade e que falava de aventuras. 

10-  R= Os alunos pesquisados iriam escrever aventuras e romances para 

adolescentes, pois eles acham que essa fase gosta muito de ler romance e 

aventuras, pois são as leituras preferidas. 

11-  R= Estrelas Tortas, O Sol da Liberdade, O Mistério das cinco Estrelas, 

Senhora, O Caçador de Pipas. 

12-  R= 14 não gostariam de ganhar livros como presentes, pois não gostam 

de ler livros e 8 já gostariam de ganhar porque acham muito interessantes e faz com 

que aumente o gosto pela leitura. 

Com base nos questionários analisei a relação dos sujeitos com impressos e 

diferentes suportes de leitura. A partir de tópicos como as pessoas praticam o ato de 

ler, e o que pensam sobre leitura, a partir dos dados obtidos, fiz um levantamento do 

mesmo (vide gráfico p. 18). 

Portanto, não basta sermos conhecedores das concepções de leitura e 

produção textuais já estabelecidas por cientistas da área. Além do conhecimento é 

necessário optar e praticar uma concepção como norteador das atividades. 

Numa escola em que todos os educadores se ocupassem da formação de 

leitores com as características, as atividades de leitura e produção textual seriam 
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atos libertadores. Numa escola assim, a leitura e a produção textual seriam 

instrumentos do processo de humanização, uma vez que construir sentidos significa 

construir respostas pessoais para edificação de um mundo mais humano. 

A partir dos dados pesquisados e da análise dos trabalhos, percebe-se que o 

ensino e a prática de leitura na escola, em especial o 6º e 9º ano, não se bastaram 

apenas pela decodificação de um sistema escrito de modo mecânico e sem 

objetivos. A professora tenta trabalhar a leitura e a escrita de uma maneira que 

venha a fazer sentido para seus alunos. 

Os livros são divididos por bimestres e em cada aula faz-se um comentário 

explorando pontos importantes e ao mesmo tempo investigando-se a leitura. 

Os alunos são questionados sobre as dificuldades e pontos positivos e 

negativos do trabalho (envolvendo leitura e realização do mesmo). 

Nas séries iniciais (6º e 7º ano) são explorados os livros em sala mostrando 

vários aspectos da obra. 

Já no 9º ano são trabalhadas algumas obras literárias do vestibular para que 

os alunos já vão conhecendo um pouco das obras para facilitar o trabalho e quando 

entrarem no Ensino Médio, já está sabendo um pouco de como são trabalhadas e 

estudadas essas obras e ainda mais estar preparando os alunos para o vestibular. 

Aos alunos do 6º ano foi solicitada a leitura da obra de Carlos Drummond de 

Andrade o poeta que protagoniza, admira, foi proposta uma pesquisa sobre o 

mesmo e montar uma coletânea de poesia do autor. 

Isso é bom porque faz com que o aluno conheça mais obras do autor e passa 

também conhecer um pouco mais sobre a vida e obra daquele autor. 

Mas também deve se lembrar que a luta pela melhoria da leitura, não deve 

ser somente por parte da escola, mas sim, deve ser fortalecida pela luta e 

participação de todos: escola, comunidade, pais e alunos. Juntos devem fazer 

reivindicações de melhores bibliotecas nas escolas e nas comunidades. 

É preciso que haja também programas de incentivos a leitura e que toda 

população se conscientize da importância da leitura como fonte de cultura e 

educação e acabe com a forma como a leitura é vista pela maioria da população. 

Mas enquanto isso não se realiza no concreto é necessário que os 

educadores busquem a melhor forma de trabalhar a leitura no cotidiano escolar para 

que os alunos possam descobrir o verdadeiro sentido da leitura, transformando a 

nossa sociedade, em sociedade de verdadeiros leitores. Pela pesquisa realizada 
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percebi que a professora mostra trabalhar a leitura de uma maneira satisfatória ao 

aluno, porque acredita na importância da leitura e na necessidade de se estimular às 

práticas de leitura. 

. Práticas essas que extrapolam os muros da escola, mas que sem sombra de 

dúvida devem estar dentro das salas de aula, fazendo parte do cotidiano escolar. 

Ainda, que o estudo desta realidade particular tenha acenado para uma visão 

mais otimista em relação às práticas de leitura no cotidiano escolar, não se pode 

perder de vista as dificuldades enfrentadas pelos professores quanto ao estímulo 

desta prática. 

Contudo, ressalto aqui minha constatação de que do ponto de vista dos 

professores a leitura é fundamental para o desenvolvimento do cidadão nos diversos 

aspectos da vida seja ele cultural, social ou econômico. Em suma, os professores 

acreditam na leitura com um valor essencial para o desenvolvimento da sociedade 

como um todo e demonstram compreender o papel fundamental da escola para o 

exercício da prática da leitura. 

A escola deve também atender às necessidades reais dos alunos, pois é só 

desta maneira, que a leitura dentro e fora da sala de aula terá êxito, pois assim, ela 

estará voltada para a realidade do aluno. Neste sentido, percebo que o educador 

tem um papel muito importante que é o de ligação, de estimulador, ou seja, a união 

entre o texto e o alunado, seja pela escolha dos textos, seja pelas formas de 

trabalhar os textos, leitura, teatro, conto, etc. ou mesmo para ser o elemento 

propiciador para que o aluno possa escolher aquele livro que mais o interessa. 

Portanto, não basta sermos conhecedores das concepções de leitura e 

produção textuais já estabelecidas por cientistas da área. Além do conhecimento é 

necessário optar e praticar uma concepção como norteador das atividades. 

Numa escola em que todos os educadores se ocupassem da formação de 

leitores com as características, as atividades de leitura e produção textual seriam 

atos libertadores. Numa escola assim, a leitura e a produção textual seriam 

instrumentos do processo de humanização, uma vez que construir sentidos significa 

construir respostas pessoais para edificação de um mundo mais humano. 
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4- CONCLUSÃO 

Aprender a ler não é só uma das maiores experiências da vida escolar. É uma 

vivência única para todo ser humano. Ao dominar a leitura abrimos a possibilidade 

de adquirir conhecimentos, desenvolver raciocínio, participar ativamente da vida 

social, alargar a visão de mundo, do outro e de si mesmo. 

O ato de ler não se dá linearmente, como um processo contínuo, tranqüilo e 

sem interrupções. Ao contrário. É uma operação mental complexa marcada por 

tensões, porque envolve ativamente a pessoa. Ler não é fácil, exige esforço mental 

e físico. E como tudo que dá trabalho, muitas vezes tendemos a abandonar. Por 

isso, em uma sala de aula, o esforço dos professores deve ser incansável. Cabe aos 

mestres desenvolverem uma intimidade com os textos utilizados junto a seus alunos 

e possuir justificativas claras para a sua adoção. É preciso conhecer a sua origem 

histórica e situá-los dentro de uma tipologia. Essa intimidade e esse conhecimento 

exigem que os professores se situem na condição de leitores, pois sem o 

testemunho vivo de convivência com os textos ao nível da docência não existe como 

alimentar a leitura junto aos alunos. As práticas de leitura escolar não nascem do 

acaso nem do autoritarismo em relação à tarefa, mas sim de uma outra 

programação. Essa por sua vez deve ser envolvente e devidamente planejada, que 

incorpore, no seu projeto de execução, as necessidades, as inquietações e os 

desejos de alunos-leitores. Simplesmente mandar o aluno ler é bem diferente do que 

envolvê-lo significativa e democraticamente nas situações de leitura, a partir de 

temas culminantes. 

Por uma visão mais ampla, quem lê está em contato com quem escreveu o 

texto, com as idéias de uma ou várias pessoas. E recorrem às próprias idéias para 

conferir o que já conhece sobre o assunto abordado, para criticar ou até mesmo 

para concordar com o autor do texto. Existem muitos tipos diferentes de textos e 

finalidades muito diferentes na leitura. Um dos aspectos da leitura que todos têm 

comum é que perguntas são feitas sobre o texto. A compreensão ocorre quando são 

encontradas as repostas para essas perguntas. A habilidade de fazer perguntas 

relevantes e de saber onde encontrar as respostas no texto depende do 

conhecimento, do tipo de material envolvido, e da finalidade específica da leitura. 

Nada disto pode ser ensinado explicitamente, mas é desenvolvido com a prática da 

leitura. Concluindo, a leitura só desperta interesse quando interage com o leitor, 
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quando faz sentido traz conceitos que se articulam com as informações que já se 

tem. 

Nesse sentido, a leitura e escrita, só podem ser vistas como forças 

libertadoras de forma que os indivíduos possam ampliar seu pensamento através da 

leitura de materiais escritos. 

Para tanto, não basta uma fundamentação teórica bem sedimentada. É 

necessário, a par desta, que mudemos nossa postura com relação à concepção de 

leitura como interação, pois só assim nós professores seremos sujeitos da nossa 

pratica pedagógica. 

Acreditamos que, ao longo de nossa pesquisa, damos alguns passos na 

compreensão do que se entende por um bom leitor, que este entre em confronto 

com o texto, com as idéias do autor e que possa avaliar nos dados disponíveis 

através do material escritos o leitor mesmo ainda adolescente, como é o caso dos 

alunos pesquisados, possam construir a consciência critica fazer também uma 

leitura de mundo, longe de apenas trabalhar com a palavra que é puro sinal. 

É Paulo Freire que nos diz como usar a leitura, não no sentido de alienar o 

homem, mas libertá-lo e torná-lo sujeito do seu próprio processo histórico. Nisso, a 

Educação como um toldo pouco caminhou para se chegar à atual situação.   
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6- ANEXO: 

• ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 

1- Que tipo de leitura você costuma fazer em casa? 

2- Você lê por prazer ou por obrigação da escola? 

3- Nesse ano, quantos livros você já leu? Quais? 

4- Quantas vezes você tem acesso a biblioteca de sua escola? 

5- Qual livro você não leu e gostaria de ler? Por quê? 

6- Você tem acesso à revista ou jornal diariamente? 

7- Você já teve curiosidade de procurar um livro que não tenha encontrado na 

internet? 

8- Você se lembra, qual foi o último livro que você leu no ano passado? Você 

gostou? Por quê? 

9- E qual foi o primeiro livro que você leu este ano? Sobre o que falava? 

10- Se você fosse escrever um livro, que tipo escreveria? Para adultos, crianças 

ou adolescentes? Por quê? 

11- Faça uma relação de todos os livros que você já leu:  

12- Livro é um presente que você gostaria de ganhar sempre? Por quê? 

 

                                 

                           

 


