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“O homem como ser incompleto, inacabado e inconcluso 

que é só inicia seu processo de plenificação, de 

acabamento e de auto – conclusão de sua humanidade 

no momento em que toma consciência daquela 

incompletude”. (Paulo Freire) 

 

 O presente trabalho é fruto de dedicado esforço e estudos intensos, 

dado o desafio teórico e aprofundamento dos temas da área científica 

escolhida – Pedagogia. Apesar das dificuldades, o produto final é fruto de um 

trabalho coletivo, amigo e parceiro das professoras PDE1 da equipe orientada 

pela Profª. Drª. Elsa Maria Mendes Pessoa Pullin, do Departamento de 

Educação da Universidade Estadual de Londrina. 

 A equipe teve como preocupação e interesse de compreender melhor os 

sujeitos protagonistas do processo pedagógico: professor, aluno e o pedagogo, 

tendo como foco os objetivos dos trabalhos desenvolvidos individualmente, 

pelas professoras pedagogas. 

 A preocupação comum para o presente trabalho foi de organizar um 

material útil, interessante, dinâmico e prático, dadas as dificuldades que o(a) 

pedagogo(a) enfrenta no dia-a-dia escolar, já que não dispõe de hora- atividade 

para planejar, estudar e preparar quaisquer materiais para trabalhar com sua 

equipe. Entretanto, essas atividades devem ser cumpridas, mesmo 

considerando tantas outras nas quais vive submergido(a). 

 O material didático que ora apresentamos trata-se de um Caderno 

Pedagógico, que comporta uma coletânea de textos, os quais propõem 

temáticas para reflexão. 

                                                           
1 Professoras Pedagogas: Leila Aparecida Dutra de Almeida; Maria Aparecida Lima dos Santos; Mariza Rodrigues 

Silveira Mungo e Vera Lucia Pereira da Silva. 

 

 

 



 Esse material foi produzido com o intuito de auxiliar os pedagogos 

escolares, especialmente no trabalho com suas equipes docentes frente às 

problemáticas que entremeiam freqüentemente o contexto escolar, pois 

acreditamos que a significativa sensibilização dos educadores relativa a essas 

questões acontece em um processo subjetivo, portanto, individual e  particular, 

ou seja, distinto em cada pessoa, podendo surtir ou não efeitos manifestos nas 

atitudes de cada sujeito. 

 Aborda temáticas interessantes, que certamente despertarão o interesse 

de muitos(as), já a partir das primeiras leituras, pois mexem com o cotidiano 

que compartilhamos enquanto profissionais do magistério, como cidadãos(ãs) 

comprometidos(as) com uma escola de qualidade, voltada para o futuro, 

contudo experienciando a plenitude do presente, do aqui e do agora, de forma 

pessoal. 

 Da escolha dessa abordagem surgiram as matizes, os aromas, os 

gostos, os tons dos diálogos, que emergiram do respeito, da parceria, e do 

compromisso com o papel de educadores(as) e o desejo de acertar e fazer o 

bem, o certo e o melhor possível pela educação. 

 Em comum, o que somos e o que almejamos? Somos todos(as) 

humanos(as), imperfeitos e inacabados (as), em busca permanente de nossa 

completude, idealizando e trabalhando por um futuro promissor, cientes de que 

nossa dedicação poderá fazer a diferença e até melhorá-lo, apesar das críticas 

e das dificuldades, contudo, sem jamais perder a esperança. Queremos agir 

para transformar e emancipar a nós mesmos(as) e a quem influenciamos com 

nosso conhecimento e nossa prática educativa. 

 No presente Caderno Pedagógico, os textos estão organizados 

conforme o alcance e enredamento das temáticas trabalhadas. Foram 

selecionados com base em produções originais de autores referenciados, pela 

consistência teórica e por terem despertado em nós o interesse e a motivação 

necessários para continuarmos estudando, aprendendo e querendo cada vez 

mais buscar conhecimentos que fortaleçam as condições para refletir 

criticamente os saberes da prática. 



 O Caderno Pedagógico está organizado da seguinte maneira: na 

primeira temos questionamentos sobre o papel do pedagogo e a leitura.  

Lembrando que cabe ao pedagogo instigar seu corpo docente e discente para 

as práticas da leitura. 

Na segunda unidade, traz-nos motivos para o aprofundamento teórico do 

tema a Dificuldade de Aprendizagem Escolar, tem como premissa base a 

necessidade e importância de aprimoramento de nossa prática pedagógica 

Na terceira unidade, a autora levanta questionamentos com relação às 

tantas atribuições e mais os problemas que surgem no interior da escola que 

acabam comprometendo o seu tempo para investir nas funções pedagógicas 

realmente necessárias. 
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2 Especialista em Psicopedagogia na Instituição Escolar, Professora Pedagoga da Rede Estadual de Ensino do Paraná. 

 



            A mediação do pedagogo 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                                                     FIGURA 1 

Considerando que o trabalho escolar deve acontecer de for ma que haja 

o compromisso de todos, denominado de trabalho coletivo, a participação do 

pedagogo nos momentos de reflexão e interlocução, torna-se indispensável, 

estabelecendo uma parceria entre os envolvidos no trabalho pedagógico da 

escola. 

Placco, 2007, fala que esta parceria se traduz em um processo de 

formação contínuo, onde as reflexões e questionamentos a respeito de sua 

prática se encontram e se confrontam com os questionamentos e fundamentos 

teóricos do pedagogo, de uma forma que ambos crescem e se transformam 

profissionalmente. 

Sendo assim, como pedagoga, me sinto instigada a propor algumas 

reflexões sobre a temática leitura, considerando-a como prática para 

professores de todas as áreas. 

 

 

 

                                                       

 

É fundamental 

planejar ações para 

formar leitores  

competentes. 



 Problematização inicial 

 

 

As falas de professores de diversas áreas, ao desenvolverem atividades de 

leitura e interpretação de textos com seus alunos em sala de aula, nos levam a 

observar que é comum da parte destes culpabilizarem o aluno. No cotidiano, 

ouvimos com freqüência:  

 “Para o aluno compreender o texto ele precisa de uma base, 
conhecimentos prévios.” 

 

 “Os alunos não gostam de ler, eles fingem que lêem.”  
 

 “Quando trabalhamos com interpretação de texto, ele, o aluno, 
quer encontrar a resposta no texto e pela seqüência dos 
parágrafos.”  

 

Entretanto, a culpabilização não pode ficar centrada somente no aluno, por 

serem muitos os fatores que determinam este processo. Tais como: o discurso 

de uma política educativa voltada para a não reprovação; o pouco empenho 

dos pais em enviar seus filhos para quaisquer programas de apoio ofertados 

pela escola, como sala de apoio para 5ª série. Um calendário escolar com 

pouco tempo previsto para o pedagogo, para que ele reflita e proponha, quer 

reflexões, quer uma formação teórica e planejamento com os professores. 

Em face do contexto o pedagogo sente-se, freqüentemente desestimulado e 

as ações que empreendem nem sempre são satisfatórias. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

    FIGURA 2 

 

Refletindo 

Sabemos que a escola é um espaço rico em idéias, pensamentos, 

criatividade, que emanam de toda a comunidade escolar. No entanto, 

precisamos canalizar esse potencial de modo a que se torne em um 

instrumento eficiente para o enfrentamento das dificuldades que surjam no seu  

cotidiano. É possível apostar em mudanças. 

 Comecemos por refletir sobre o tema que selecionei para analisar a 

realidade da sua escola: 

 O trabalho com leitura na sua escola está estruturado? Como? 

 De que maneira as diversas disciplinas trabalham a leitura? 

Que atitudes os alunos de sua escola apresentam frente às 
atividades ou momentos de leitura proporcionados pelos 
professores?  

Os professores das diversas disciplinas estão preparados para 
formar os alunos como leitores competentes?  

 

 

                                                         

 

Olá pessoal!  

O tema de nossa 
reflexão é leitura...     



 

Contribuições Teóricas  

 

 

 

Como pedagoga e fazendo parte deste programa de formação 

continuada, PDE, tive acesso a novas informações e a possibilidade de rever 

meus conhecimentos acerca da minha própria prática, além deste trabalho me 

proporcionar a oportunidade ímpar de partilhar com meus pares um tema que 

me inquieta: a leitura como uma prática educativa a todas as áreas.  

Vários autores que escrevem sobre leitura argumentam e demonstram 

que é praticamente impossível pensar o trabalho escolar sem a leitura. Esta é 

imprescindível para os diferentes textos/contextos que configuram as práticas 

pedagógicas que ocorrem na escola. Isso me instigou a propor como temática 

central da presente seção, a leitura, que torne professores e alunos, leitores de 

modo crítico e construtivo em todas as situações. O trabalho do professor seja 

em que disciplina for é indispensável para que esse modo de ler se imponha, 

pois nada substitui a sua palavra, seus exemplos e sua presença nas práticas 

pedagógicas.  

Para fundamentar a reflexão, para o qual convido os leitores, foram 

selecionados os textos que se seguem: 

 Leitura e escrita são tarefas da escola e não só do 
professor de português; 

 

 Leitura no contexto escolar; 
 

 A leitura na escola hoje. 
 

Precisamos nos conscientizar quanto à necessidade de todas as áreas 

disciplinares, independente do nível de ensino, trabalharem as questões de 

leitura e escrita, para formarmos leitores competentes. Este é o objetivo 

principal do texto que a seguir vamos ler. 



Leitura e escrita são tarefas da escola e não só do professor de português3 

Paulo Coimbra Guedes 
Jane Mari de Souza 

 
A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de história é do professor de 

história e não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um 
texto de ciências é do professor de ciências e não do professor de português. A tarefa 
de ensinar a ler e a escrever um texto de matemática é do professor de matemática e 
não do professor de português. A tarefa de ensinar a ler e a escrever um texto de 
geografia é do professor de geografia e não do professor de português. A tarefa de 
ensinar a ler e a escrever um texto de educação física é do professor de educação 
física e não do professor de português. A tarefa do professor de português é ensinar a 
ler a literatura brasileira. 

Ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez 
que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é 
responsabilidade da escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que ele se aproprie 
do conhecimento historicamente construído e se insira nessa construção como 
produtor de conhecimento. Ensinar é ensinar a ler para que o aluno se torne capaz 
dessa apropriação, pois o conhecimento acumulado está escrito em livros, revistas, 
jornais, relatórios, arquivos. Ensinar é ensinar a escrever porque a reflexão sobre a 
produção de conhecimento se expressa por escrito.  

Numa primeira instância, ensinar a ler e escrever é alfabetizar, levar o aluno ao 
domínio do código escrito. E já aqui é preciso rever a crença de que ao alfabetizar-se 
o aluno não está propriamente aprendendo uma língua, mas apenas transpondo a 
língua que já fala para um outro código. Isso não é verdade para nós, aqui no Brasil. 
Os estudos de nossa língua falada, levados a efeito por vários pesquisadores, entre 
eles um grande grupo de lingüistas de todo o Brasil reunidos no Projeto de Gramática 
do Português Falado, estão mostrando não só que há uma grande variação lingüística 
(geográfica e social) interna no País - ao contrário do que sempre disse o mito da 
unidade lingüística brasileira -, mas também que a língua que falamos difere muito da 
língua falada em Portugal, a qual deu origem ao português escrito. Na verdade, hoje 
podemos dizer que falamos uma língua e temos de aprender a ler e escrever em outra 
língua. 

E esse novo saber que a ciência da linguagem nos proporciona faz duas 
revelações de transcendental importância a nosso respeito: 

a) nós, de fato, falamos muito maio português, não porque sejamos 
estúpidos, incompetentes, vagabundos, desleixados, incapazes, como sempre 
tentaram nos fazer crer, mas porque falamos - muito bem, tão bem quanto qualquer 
outro povo do mundo - uma outra língua, parecida com o português, com a qual somos 
capazes de dar conta de nossas necessidades expressivas; 

b) nós falamos uma língua apenas parecida com o português e, por 
razões de política cultural, temos de aprender a ler e escrever em português. 

Por que são tão importantes essas revelações? Porque, em primeiro lugar, 
podemos deixar de nos culpar por não termos aprendido a ler e escrever direito na 
escola, pois a escola tentou ensinar-nos a ler e escrever em português como se 
fôssemos falantes de uma língua cujas frases têm sujeito e predicado, cujos pronomes 

                                                           

3 GUEDES, P.C.; SOUZA, J.M. de.  Leitura e escrita são tarefas da escola e não só do professor de português.  

In: NEVES, I. C. B. (org.).  Ler e escrever: compromisso de todas as áreas.  8.ed.  Porto Alegre: UFRGS, 2007.  p. 17-
22. 

 



pessoais mudam de forma conforme a função sintática que exercem na frase, com de-
sinências verbais próprias para as segundas e as terceiras pessoas, cujos futuros são 
simples e em que o adjetivo concorda com o substantivo. Como a língua que falamos' 
não tem nada disso, agora podemos pôr a culpa na escola, que não nos ensinou 
direito e nos culpou por não termos aprendido. 

Em segundo lugar, porque podemos, agora, começar a pensar num modo mais 
adequado de ensinar a ler e escrever nessa língua que não falamos, nessa língua 
apenas parecida com a língua que falamos, nessa língua estrangeira. E aí está um 
rumo: o aprendizado de uma língua estrangeira começa pela familiaridade que 
desenvolvemos com ela. Logo, nós só vamos aprender a ler e a escrever em 
português se praticarmos bastante a leitura e a escrita em português, se praticarmos 
muito mais do que nos mandaram praticar. Onde? Só tem um lugar: na escola. 

E só tem um meio: nós, professores de todas as áreas, em vez de, nos 
limitarmos a choramingar que nossos alunos não têm o hábito da leitura, devemos nos 
dedicar a proporcionar muitas e muitas oportunidades para que todos descubram que 
ler é uma atividade muito interessante, que a leitura nos proporciona prazer, diversão, 
conhecimento, liberdade, uma vida melhor, enfim. E essas oportunidades terão de ser 
tantas quantas forem necessárias para que o aluno passe a gostar de ler e por isso, 
contraia a necessidade da leitura e que esta vire hábito. 

Oportunidade de ler o quê? Tudo, pois o único lugar onde a televisão ainda 
pode ser desligada é na escola. A sala de aula é o único lugar onde as crianças 
podem ser colocadas quietas nos seus cantos com um livro na mão para aprender que 
ler é um diálogo solitário com um texto que se vai desvelando ao seu olhar. E para a 
grande maioria de nossas crianças a escola é o único lugar onde há livro - e não só as 
da classe popular, onde não sobra dinheiro para comprar livro, mas também na classe 
média, onde o dinheiro que sobra não costuma comprar livro. Ler tudo, desde as 
banalidades que possam parecer divertidas até as coisas que o professor julga que 
devem ser lidas para o desenvolvimento pessoal do aluno como pessoa sensível, 
civilizada, culta, como cidadão, para o estabelecimento de seu senso estético, de sua 
solidariedade humana, do seu conhecimento. 

Isso é tarefa do professor de português? É. É tarefa do professor de história, de 
geografia, de ciências, de artes, de educação física, de matemática... E. E tarefa da 
escola: a escola - os professores reunidos na mais básica das atividades 
interdisciplinares - vai reservar alguns períodos da semana para que os alunos se 
dediquem, em suas salas de aula, à leitura individual, solitária, silenciosa de todo tipo 
de material impresso: livros, jornais, revistas noticiosas e especializadas, romances, 
contos, ensaios, memórias, literatura infanto-juvenil, literatura adulta, paradidáticos de 
todas as áreas, textos de todo tipo, enfim, postos à sua disposição para que o 
exercício da leitura os transforme em leitores. E vão ler a respeito de quê? Nessa 
leitura interdisciplinar de formação de leitores vão ler, principalmente, o que acharem 
interessante: começando por histórias de aventura e de amor, que satisfaçam sua 
necessidade de fantasia, passando por poemas de todo tipo, que dêem vazão aos 
seus sentimentos e os organizem, passando por reportagens de atualidades, de 
divulgação científica, que encaminhem sua curiosidade e forneçam uma base para 
dimensionar o mundo em que vivem, notícias sobre a cidade, sobre o estado, o país, 
ensaios sobre história do Brasil, da América, do mundo, sobre os problemas do 
presente, sobre outros povos, contemporâneos ou antigos, sobre a política, os 
costumes, os esportes, a tecnologia, as ciências, as artes etc. 

Trata-se fundamentalmente de exercitar a leitura para praticar, numa primeira 
instância, a decodificação da escrita, adestrando o olho para enxergar mais do que 
uma letra de cada vez, mais do que apenas uma palavra, para entender os processos 
de construção das palavras (os radicais, os afixos, as desinências), para enxergar as 
discrepâncias que caracterizam a ortografia, para atribuir significado a expressões, a 
metáforas, para familiarizar-se com a sintaxe da língua escrita (a concordância verbal 
e nominal, as formas e os tempos verbais, o uso das preposições, as conjunções e 



outros nexos), para entender o significado dos sinais de pontuação, o das letras 
maiúsculas e o das minúsculas, o das margens do texto, para construir um repertório 
de enredos, de personagens, de raciocínios, de argumentos, de linhas de tempo, de 
conceitos que caracterizam as áreas de conhecimento, para, enfim, movimentar-se 
com desenvoltura no mundo da escrita. Esta leitura de formação de leitor visa 
desenvolver no aluno a familiaridade com a língua escrita através da leitura de todo o 
tipo de texto, numa quantidade tal que o faça gostar de ler e de perceber a importância 
da leitura para sua vida pessoal e social, transformando-a num hábito capaz de 
satisfazer esse gosto e essa necessidade. 

E como os professores trabalhariam com esses livros? Ensinando a ler, 
começando por colocar o aluno na mais adequada postura para ler: sentados em 
silêncio - administrando a retirada dos livros, conversando com o aluno que solicitar 
orientação a respeito do assunto do livro, incentivando-o a olhar no dicionário alguma 
palavra-chave para o entendimento do texto, ajudando o aluno a usar o dicionário, 
fornecendo-Ihe indicações bibliográficas nas quais poderá procurar mais informações 
a respeito de um assunto que lhe despertou interesse mais forte, estimulando esse 
interesse, incentivando-o a falar aos colegas a respeito do que está lendo, a trocar 
impressões com os colegas a respeito de leituras comuns. 

E por que em sala de aula e não na biblioteca? Porque a sala de aula é o lugar 
onde o professor ensina, onde ele mostra, por sua presença e sua atuação, a 
importância da leitura: ele traz os livros, apresenta-os, quer que todos escolham o que 
vão ler, fica sabendo do interesse que se vai formando em cada um, faz sugestões, 
discute e aprofunda os assuntos, responde perguntas e lê com seus alunos. A 
biblioteca é o lugar de outra magia: lá está o tesouro inesgotável do conhecimento 
construído historicamente pela humanidade. Na biblioteca, o aluno, explorando o seu 
acervo, vai expandir seus interesses: vai descobrir que existem enciclopédias, mapas, 
atlas, manuais, revistas, livros de todo o tipo e sobre todos os assuntos, ou vai con-
centrar-se numa leitura de aprofundamento de um determinado interesse criado na 
leitura em sala de aula. A sala de aula é lugar da criação de um vínculo com a leitura, 
pela inserção do aluno na tradição do conhecimento. A biblioteca é o lugar do cultivo 
pessoal desse vínculo; lá se processa o amadurecimento intelectual. 

Ao lado dessa atividade de leitura orientada pelo gosto, pelo prazer de atribuir 
sentido a um texto, cada professor, na aula de sua respectiva área (ou dois ou mais 
professores em trabalho multidisciplinar), vai promover a leitura de textos que valem a 
pena ser aprofundados: agora todos vão viver o encantamento da descoberta dos 
muitos sentidos em um texto decisivo para o conhecimento produzido pela 
humanidade. Esta leitura de inserção do aluno no universo da cultura letrada 
desenvolve a habilidade de dialogar com os textos lidos, através da capacidade de ler 
em profundidade e interpretar textos significativos para a formação de sua cidadania, 
cultura e sensibilidade. 

O mesmo para a escrita: se nós, professores de todas as áreas, 
proporcionarmos a nossos alunos oportunidades para que escrevam muito para dizer 
coisas significativas para leitores a quem querem informar, convencer, persuadir, 
comover, eles acabarão descobrindo que escrever não é aquela trabalheira inútil de 
preencher 25 linhas, de copiar livro didático e pedaços de enciclopédia. Nossos alunos 
descobrirão que são capazes de escrever para dizer a sua palavra, para falar deles, 
de sua gente, para contar a sua história, para falar de suas necessidades, de seus 
anseios, de seus projetos e acabarão por descobrir que são gente, que têm o que 
dizer, que têm história, que têm necessidades, anseios, que têm direito a satisfazer 
suas necessidades, a fazer projetos, que podem aspirar a uma vida melhor, enfim. 

Por isso, cada professor em sua sala de aula vai vincular - através da produção 
escrita - conteúdos específicos das áreas com a vida de seus alunos, solicitando-Ihes 
que escrevam sobre aspectos de suas vidas, propondo que esses textos sejam lidos 
para os colegas e discutidos em sala de aula. Cada professor lerá esses textos com 
interesse pelo que dizem e não apenas para corrigir o português ou verificar o acerto 



de suas respostas. Orientará a reescrita desses textos para que digam com mais 
clareza e mais precisão o que querem dizer. E mandará ler um poema, uma notícia, 
um conto, uma reportagem, um artigo, um livro que diga coisas interessantes a 
respeito de um tema suscitado nas discussões desses textos, aprofundando essa 
leitura com os alunos e pedindo que voltem ao assunto para incorporar os dados 
novos trazidos por essa leitura, dando continuidade à discussão. 

 

______________________________________________________ 

 

Questão 

 

Segundo Guedes e Souza (2007) autores do texto apresentado, ler e 

escrever são tarefas que devem ser cumpridas pela escola e que os 

professores de todas as áreas disciplinares são chamados a realizar. Façamos 

então, um exercício de reflexão, voltado para a prática diária e levantemos os 

principais obstáculos que dificultam essa proposta de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



É comum, afirmarmos que queremos formar leitores conscientes, críticos 

e criativos. Isso nos implica enquanto educadores: fazer uma opção que 

abrigue  determinadas práticas e atitudes acerca de leitura, a qual contribua no 

sentido de formar sujeitos leitores com estas características, pois nada substitui 

a presença e o exemplo de bons profissionais. 

_______________________________________________________________ 

 

Leitura no Contexto Escolar4 

Ezequiel Theodoro da Silva 

Inicio este texto respondendo a três questões básicas: Por que e para que 
ensinar leitura? O que ensinar na vertente curricular da leitura? Como ensinar leitura? 

Apesar de o tema ser complexo, extenso e instigante, pretendo evitar uma 
sobrecarga de conceituações teóricas procurando estabelecer os parâmetros que, sob 
o meu ponto de vista, devem nortear uma nova pedagogia da leitura.5 

Por que as famílias enviam seus filhos à escola? Para atender a muitos 
propósitos, dentre os quais o "aprender a ler" e, mais tarde, o "ler para aprender". 
Quer dizer, conseguir que a criança tome-se capaz de compreender os diferentes tipos 
de texto que existem em sociedade e, assim, possa participar da dinâmica que é 
própria do mundo da escrita. Esta expectativa social deve ser assumida e cumprida 
pela escola através das ações docentes - observar criticamente o que ocorre na 
sociedade - e das práticas curriculares. Tal atitude de observação é de grande 
importância para se delinear o objetivo visado pelas práticas de leitura: a educação de 
um tipo específico de leitor. Leitores e leituras para quê? Para a reprodução ingênua 
desta sociedade ou para o enfrentamento de suas contradições e de seus desafios? 

Creio não estar errado quando afirmo que, ao nível das intenções, todos nós 
desejamos formar leitores questionadores, capazes de se situar conscientemente no 
contexto social e, ao mesmo tempo, de acionar processos de leitura (praticados e 
aprendidos na escola), no sentido de participar da conquista de uma convivência mais 
feliz e menos injusta para todos. Ou seja, queremos educar e promover um tipo de 
leitor que não se adapte ou se ajuste inocentemente à realidade que está aí6 mas que, 
pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação social. 

A questão das finalidades não só é essencial à construção de uma nova 
pedagogia da leitura como é fundamentalmente política, na medida em que o trabalho 
pedagógico é acionado para o cumprimento de determinados propósitos e interesses 

                                                           
4 SILVA, E.T. da.  Leitura no contexto escolar.  Palestra proferida no Encontro dos Representantes da FDE nas DREs e 

DEs e Monitores do Ciclo Básico.  São Paulo, FDE, 15 e 22/9/88.  In: De olhos abertos: reflexões sobre o 
desenvolvimento da leitura no Brasil.  São Paulo: Ática, 1991. p. 46 – 52. 

 
5
 Já abordei em duas outras obras - Leitura e realidade brasileira, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1983 e Elementos da 

pedagogia da leitura, São Paulo, Martins Fontes,1988 - críticas aos modos de condução da leitura escolarizada. 
6
 Venho combatendo radicalmente expressões vazias como "preparar o indivíduo para viver em sociedade", 

"desenvolver a personalidade do educando" ou "adaptar o aluno para". Em função dos problemas reais da sociedade 

brasileira, a escola deve lutar contra qualquer tipo de adaptação - não precisamos de indivíduos que se "comportem", 

mas que se "portem" criticamente frente às situações. 



sociais. Assim, ao afirmar que queremos leitores conscientes, críticos e criativos, 
durante e após sua trajetória acadêmica, estamos pressupondo que a consciência, a 
criticidade e a criatividade desses sujeitos-leitores vão ser constantemente 
dinamizadas nas diferentes práticas de leitura escolar, levando-os a se inserir na luta 
pela superação das contradições da vida social. Mais especificamente, aquilo que a 
escola chama de "espírito critico" não deve ficar embotado dentro do indivíduo, mas 
deve dirigir-se à compreensão profunda da razão de ser dos fatos sociais, gerando 
reflexão, posicionamento e ação transformadora. 

Se aceitarmos a educação de leitores críticos e criativos como a finalidade 
primordial dos trabalhos com leitura escolar, então deveremos verificar suas 
implicações na esfera dos conteúdos e das metodologias de leitura. Em outros termos, 
uma nova proposta para o ensino da leitura deve apresentar uma coerência ou 
consistência entre fins e meios, entre teoria e prática, entre discurso e ação, sem o 
que não há mudança concreta. Tenho afirmado que a mudança da mentalidade dos 
professores é condição necessária, mas, sem transformá-Ia em ações conseqüentes 
junto aos alunos, ela não será suficiente. 

Como já foi dito, ler para compreender os textos, participando criticamente da 
dinâmica do mundo da escrita e posicionando-se frente à realidade, é a finalidade 
básica que estabelecemos para as práticas de leitura na escola. Neste conceito está 
implícita a idéia de que os professores lançam mão de determinados textos, 
produzidos por certos autores, para instigar e esmerar a compreensão, a crítica e o 
posicionamento dos seus alunos. Basicamente, os docentes executam um trabalho de 
direção cognitiva, fazendo uma intermediação entre os alunos e os textos (ou registros 
verbais da cultura). Esses últimos, por sua vez, remetem os alunos-leitores para 
determinados referenciais, dando origem a espaços discursivos específicos em sala 
de aula e/ou fora dela. Isto posto, vale a pena refletir sobre a natureza dos textos 
colocados à disposição dos alunos-leitores. 

Se a nossa preocupação, em termos de meta ou objetivo, estiver voltada para 
a compreensão e crítica de certos aspectos da realidade, então os textos selecionados 
devem permitir ao leitor a revelação objetiva deles e não seu apagamento ou 
mascaramento. Como a realidade é complexa e dificilmente pode ser expressa através 
de um único texto, deverá existir variação, gradação e seqüência de leituras, de modo 
que desafios cognitivos ocorram ao leitor. Por outro lado, e não menos importante, os 
textos devem se colocar à altura do repertório dos leitores, possibilitando a instauração 
do diálogo ou da interação discursiva entre ambos. Convém lembrar ainda que os 
alunos, a partir de suas experiências e de suas leituras, também produzem textos e 
podem, por sua própria iniciativa e autonomia, detectar nos seus materiais aspectos 
relacionados ao tema estudado. Temos, pois, de aproveitar essas produções, fazendo-
as circular dinamicamente no grupo e, dessa forma, enriquecer o programa de leitura. 

O trabalho de seleção e indicação de textos exige, dos professores, cuidados 
muito especiais, por vários motivos: 1º) queiramos ou não, considerando a autoridade 
da instituição (escola) e do professor, as crianças tendem a assimilar como verdades 
os referenciais dos textos aos quais são expostas; nestes termos, se o texto for 
"mentiroso" (estereotipado, conservador etc.), o leitor estará engolindo uma mentira e 
deixando de adquirir uma visão objetiva do assunto; 2º) com raras exceções, os textos 
que compõem os livros didáticos não atendem aos critérios de revelação objetiva da 
realidade, seqüenciação programática e adequação ao repertório lingüístico e de 
vivências dos alunos; 3º) deve existir, como já foi dito, uma coerência entre os 
objetivos propostos para a educação do leitor e os textos relacionados para leitura; 
textos superficiais, redundantes, fragmentados e/ou pobres em significação podem 
matar o potencial discursivo e interpretacional dos alunos. 

Devo esclarecer que entendo a seleção e indicação de textos pelo professor 
como sendo um trabalho de cunho diretivo. Quer dizer: eu, professor, objetivando 
atender o aguçamento da compreensão e da crítica através das práticas de leitura, 
quero movimentar a consciência de meus alunos para o adentramento e 



aprofundamento de determinados aspectos da realidade, que são veiculados e 
indiciados por determinados autores e não outros (aqui, novamente, percebam o 
imbricamento político). Dessa forma, parece-me que os professores precisam 
desenvolver uma intimidade com os textos adotados e possuir justificativas claras para 
a sua adoção. E mais: devem conhecer a sua origem histórica e situá-los dentro de 
uma tipologia.7 Isso exige 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. A lei do “faça como eu faço” ou do “leia 
porque eu leio” é condição básica e imprescindível em qualquer pedagogia de leitura. 
Tenho afamado que as ' práticas de leitura escolar não nascem do acaso e nem do 
autoritarismo ao nível da tarefa, mas sim de uma programação envolvente e 
devidamente planejada, que incorpore, no seu trajeto de execução, as necessidades, 
as inquietações e os desejos dos alunos-leitores. Simplesmente "mandar o aluno ler" é 
bem diferente do que envolvê-lo significativa e democraticamente nas situações de 
leitura, a partir de temas culminantes. 

Como ensinar leitura? Melhor dizendo: como desenvolver e aprimorar o 
potencial de leitura do mundo e da palavra que os alunos trazem para a escola? Que 
dinâmicas podemos organizar para que isso ocorra concretamente? Para não tender 
ao tecnicismo e, dessa forma, cair na esfera do receitismo pedagógico, devo 
responder a essa pergunta com algumas idéias que elaborei em outro trabalho.8 

O estatuto de criticidade da leitura pode ser conseguido através da organização 
de dinâmicas pedagógicas que permitem aos leitores trabalhar com três movimentos 
de consciência: CONSTATAR, COTEJAR (REFLETIR) e TRANSFORMAR. No 
processo de interação com um texto, o leitor executa um trabalho de atribuição de 
significados, a partir de sua história e de suas experiências. Esse trabalho é 
idiossincrático (ou próprio de cada leitor individual), mesmo porque as experiências, a 
origem, a história etc. dos leitores nunca são iguais. Daí ser praticamente impossível 
que duas ou mais pessoas façam uma leitura igual, destacando as mesmas idéias. 
Essa diferenciação ou falta de semelhança no processo de atribuição de significados 
contribui sobremaneira para a compreensão e o aprofundamento de um texto porque 
permite o desvelamento de um número maior de suas camadas de significação. 
        Em termos metodológicos, ao submeter um texto à curiosidade dos leitores, devo 
criar situações que lhes permitam constatar determinados significados, refletir 
coletivamente sobre eles e transformá-los. A escola clássica chamava, 
respectivamente, estes três momentos de ler as linhas, ler nas entrelinhas e ler para 
além das linhas. A fenomenologia diz que o leitor, pelo processo da constatação, 
verifica o sentido primeiro do texto; no cotejo ou reflexão, ele conclui que há sentidos 
no texto; e na transformação, ele gera mais sentidos para o texto. Daí dizermos que, 
ao ler, o sujeito-leitor cria, recria, reescreve ou produz um "outro" texto, resultante da 
sua história, das suas experiências, do seu potencial lingüístico etc. 

Faço aqui um parênteses para mostrar como os professores eliminam os dois 
momentos mais ricos da leitura: o cotejo e, a transformação. De fato, se observarmos 
bem, veremos que os leitores são obrigados a reproduzir os significados já 
constatados e cristalizados pelo professor eIou pelo livro didático. Em outras palavras, 
"acertar na leitura" é se encaixar no significado consagrado e petrificado pela 
instituição escolar. Assim, não se geram ou criam novas possibilidades de significação 
para os textos. Ao invés de um processo aberto e partilhado, temos pela frente um 
mecanismo restritivo, convergente e em total desacordo com a natureza do ato de ler. 
É por isso que venho me opondo radicalmente aos chamados questionários de 
"interpretação e compreensão", que funcionam como verdadeiras camisas-de-força à 
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8 SILVA, E.T. da.  O ato de ler.  São Paulo, Cortez/Autores Associados, 1981. 



liberdade interpretativa dos leitores. 
Outro alvo de crítica é o procedimento rotineiro com que se trabalha a leitura 

escolar. Ele é geralmente composto dos seguintes passos: leitura do texto, respostas 
a um questionário, estudo da gramática e redação. Pisada e repisada de maneira 
invariável, essa rotina se transforma num mecanismo estafante, previsível, gerando 
sérias distorções na cabeça dos leitores: a leitura deixa de valer por si, transformando-
se em estímulo para a redação, pretexto para o estudo de regras gramaticais etc. etc. 

Concebo a metodologia de ensino e a didática como campos abertos, 
dinamizados pela imaginação criadora, sensibilidade e perspicácia do professor. O 
conhecimento e o estudo de metodologias já sistematizadas tecnicamente podem, 
sem dúvida, colaborar na orientação pedagógica da leitura, mas não devem ser 
tomadas como prescrições dogmáticas, deterministas e fechadas - isto porque não 
são as crianças que devem se adequar aos métodos, mas os métodos às 
necessidades reais das crianças. Dessa forma, se os professores tiverem em mente 
que, no transcorrer do programa de leitura, os leitores devem ser conduzidos à 
constatação, reflexão e transformação dos significados, a partir de temas específicos e 
bem seqüenciados, ele será capaz de criar situações e procedimentos que viabilizem 
o estudo dos referenciais com os temas. 

Na base desta proposta metodológica coloca-se uma postura específica do 
professor, ou seja, ele não mais se apresenta como o "dono" dos significados ou como 
o proprietário exclusivo da chave das interpretações dos textos. A postura pedagógica, 
neste caso, volta-se a um tipo de trabalho através do qual os sujeitos-leitores atingem 
ou produzem o maior número possível de significações para os textos, o que reverterá 
em maior aprofundamento dos temas e, conseqüentemente, em compreensão mais 
ampla e refinada da realidade. Assim, caso essa postura seja devidamente assumida 
e praticada, deverá existir tempo e espaço para que os leitores expressem e partilhem 
os significados a que chegaram durante e após a interação com os textos. Não que o 
professor deva necessariamente ficar fora dessa dinâmica - afinal, ele se coloca como 
um leitor privilegiado, dada a intimidade que possui com os textos adotados. Ele 
deverá, isto sim, escutar o que os alunos têm a dizer sobre os referenciais dos textos, 
conduzindo, sistematizando as idéias geradas, aprendendo com elas e fornecendo 
outros significados que os leitores, em função de suas limitações, não conseguiram 
destacar. Neste processo de enriquecimento mútuo, a leitura deixa de ser a mera 
repetição ou reprodução de significados institucionalizados e petrificados, para se 
constituir em dinâmica viva, democrática e produtiva, levando à concretização de um 
ou mais circuitos de leitura em sala de aula e, talvez, em todos os quadrantes da 
escola. 

Paulo Freire nos diz que existe uma relação mútua entre a leitura do mundo e a 
leitura da palavra, entre a linguagem e a realidade, entre o texto e o contexto.9 Por 
acreditar que essa relação é irrefutável, eu só consigo atribuir importância e relevância 
às práticas de leitura escolar quando o leitor é elevado à condição de sujeito, 
trabalhando ativamente com seus pares na busca de compreensão de diferentes 
aspectos da realidade através dos textos. Isso requer movimentos dinâmicos entre os 
textos e as experiências de vida dos leitores e vice-versa; na ausência desses 
movimentos, vistos aqui como geradores de significação/compreensão e passíveis de 
serem orientados pedagogicamente pelo professor, a leitura perde em vitalidade, 
adquire o estatuto de "bancária" e dificilmente se encarna na vida de uma pessoa. 

 

 

 

                                                           
9 Cf. FREIRE, P. A importância do ato de ler.  São Paulo, Cortez, 1982. 



Questão 

Se a escola estabelece como meta formar leitores competentes, quais 

as principais mudanças que deverão ocorrer no contexto de sua escola em 

relação à metodologia e ao planejamento no processo de 

ensino/aprendizagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O texto que apresento em seguida é um convite para a análise e 

reflexão acerca das mudanças necessárias para os fazeres pedagógicos das 

suas relações com o processo de leitura.  

_______________________________________________________________ 

A leitura na escola hoje10 

Stela Miller  

Não é incomum ouvir pessoas comentando que a escola deveria mudar seu 
fazer pedagógico; que não é mais possível, em nosso momento histórico, continuar 
dando às crianças um ensino com base exclusivamente na transmissão de 
informações; que o mundo atual, tão veloz em suas transformações, está a exigir 
indivíduos pensantes, que saibam trabalhar coletivamente na busca da solução de 
problemas, que possam discutir propostas, que apresentem opções para ações a 
serem tomadas, que sejam criativos, propositivos, decididos etc. Numa palavra, que 
tenham autonomia para gerir a sua própria vida e todas as situações presentes no 
contexto em que atua. 

Mas o que significa ter autonomia? O que é ser autônomo? Autonomia, ensina-
nos Ferreira (1975), é a "faculdade de governar por si mesmo", é a "liberdade ou 
independência moral ou intelectual" para direcionar ações. 
 Para a escola, o que isso significa? Mais especificamente, o que esse conceito 
tem a ver com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da leitura na 
escola? O que significa dizer que a criança deve ter autonomia para ler? Para 
compreender o significado dos dados presentes numa determinada situação 
comunicativa? Para, enfim, ser um leitor autônomo? 

Antes de mais nada, é preciso deixar claro o conceito que temos sobre o 
processo de ler. No seu sentido mais amplo, ler é realizar a leitura de mundo, 
compreender os sinais presentes no contexto em que se dão as relações vitais entre o 
sujeito e seu entorno; uma leitura que antecede a leitura da palavra que, 
dinamicamente, se relaciona com aquela, pois não se pode compreendê-Ia fora 
daquele contexto - dentro do qual não apenas se insere, como também o desvela 
(Freire, 1983). Com efeito, ler vem antes de escrever: "ler, quase como respirar, é 
nossa função essencial" (Manguel, 1997, p.20). Implica darmos ao texto, 
independentemente de sua natureza, um significado. 
  No que diz respeito especificamente ao texto escrito, a leitura é por nós 
concebida como um processo pelo qual o aluno deve chegar à compreensão do 
escrito (Chartier et al., 1996), não só com relação ao seu conteúdo; mas no que diz 
respeito a todas as implicações decorrentes de seu modo de organização, sua função, 
suas especificidades gramaticais e elementos implícitos no texto. 
            Consideramos, em acréscimo, que a leitura de um texto exige que o leitor dê 
conta não apenas daquilo que está registrado na superfície do texto (informação visual 
colhida pelos nossos olhos), mas, principalmente, daquilo que subjaz a tal superfície. 
Em outras palavras, é preciso considerar não só a estrutura de superfície pela qual um 
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texto escrito se organiza, mas também a sua estrutura profunda (Smith, 1999) que 
contém os elementos não visuais presentes na situação interativa instaurada pelo 
texto e que permite que o leitor elabore para o escrito um significado. 

Esses elementos incluem; entre outros. o conhecimento de mundo do leitor, 
tudo aquilo que faz parte de sua experiência de vida e que está armazenado em sua 
memória; inclui, também; um conhecimento específico acerca do conteúdo inserido no 
texto e que deve ser pelo menos em parte, compartilhado com o conhecimento que o 
escritor focalizou no seu texto; ambos os tipos de conhecimento, aqui referidos, 
permitem que o leitor estabeleça as necessárias relações entre os diferentes 
segmentos do texto e, assim, possa compreendê-Io como uma unidade de 
significação. 
          Ler, portanto, não pode restringir-se ao decifrado de um texto. Embora o 
decifrado faça parte do processo, ele é apenas uma pequena parte desse processo, 
para o qual concorrem, majoritariamente, como vimos, conhecimentos do plano não-
lingüístico, além de outros conhecimentos do plano lingüístico que extrapolaram o 
nível da decifração, como o jogo entre tempos verbais, as figuras de linguagem, as 
escolhas lexicais, etc. Ler é, enfim, "uma negociação entre o conhecido, que está na 
nossa cabeça, e o desconhecido, que está no papel; entre o que está atrás e o que 
está diante dos olhos (Foucambert, 1994, p.38). 
          Uma negociação de tal ordem requer a leitura de textos completos, verdadeiros 
(Jolibert, 1994; e Foucambert, 1994), com os quais o aluno possa interagir, levantando 
hipóteses sobre sua significação e respondendo às perguntas daí surgidas, numa 
perspectiva de leitura que se pode denominar textual-interativa (Koch & Travaglia, 
1991), pela qual o texto é considerado o "meio pelo qual a língua funciona" (p.83). 
Visto dessa óptica, o texto é o elemento concreto (a fala ou o impresso sobre um 
suporte qualquer) pelo qual são estabelecidas as interações entre o produtor - 
falante/escritor - e o ouvinte/leitor de textos. É o espaço de interlocução em que o 
ouvinte/leitor se faz sujeito ativo na constituição dos significados inerentes a esse 
espaço. 
          Nesse sentido, conforme o tipo de interação mantido entre os dois pólos do 
processo interlocutivo, será definida a maneira pela qual o texto se constituirá. Isso 
implica a existência de uma variedade de tipos de textos para uma multiplicidade de 
situações de interlocução estabelecidas. no caso do texto escrito, entre o produtor e o 
leitor. 
          Diante disso, o trabalho que se realiza na escola, no âmbito da leitura, deve 
levar em consideração a necessidade de focalizar variados tipos de textos 
considerados em suas especificidades de contextualização, organização e 
funcionamento. 
          Ora, se a sociedade contemporânea está a exigir a formação de pessoas 
críticas, participativas e autônomas, como afirmamos aqui, a escola deve objetivar a 
formação do aluno leitor inserida no contexto de uma educação que vise ao 
desenvolvimento da autonomia e do espírito crítico do aprendiz. 

A escrita, como um objeto sociocultural, veicula todo o contingente de fatos, 
idéias, debates, confrontos, ideologias, normas, enfim toda a dinâmica que supõe a 
vida em sociedade, e tudo isso pode ser disponibilizado ao leitor por meio de variados 
tipos de textos e de suportes materiais adequados às distintas finalidades que 
cumprem. Nessa perspectiva, Ser leitor significa desempenhar um papel ativo na 
apropriação dos instrumentos de análise crítica da realidade circundante e na 
objetivação/produção de novos instrumentos que lhe permitam uma intervenção, 
também crítica, nessa realidade. 

Assim, por intermédio da leitura, o aluno poderá, paulatinamente, ir se 
apropriando dos conteúdos socioculturais e construindo sua participação autônoma e 
crítica na sociedade. Entretanto, essa meta só se concretizará se a leitura de textos de 
fato contemplar a diversidade de escritos veiculados pela sociedade, dentro dos 
diferentes contextos em que se realizam e as múltiplas funções que desempenham, 



desde aquelas relacionadas às leituras de textos estritamente utilitários até aquelas 
destinadas ao atendimento do senso estético, à fruição, ao puro prazer de ler. 

Se considerarmos que essa focalização é realmente importante para a 
formação do leitor com o perfil já descrito, então não faz mais sentido 
continuarmos.com a rotina de interpretação de textos que vimos adotando em nossas 
escolas e que se faz, salvo honrosas exceções, por meio da seqüência: leitura 
silenciosa, leitura oral (inicialmente feita pelo professor e, em seguida, por vários 
alunos, trecho a trecho), resposta escrita a questões de vocabulário e de entendimento 
do conteúdo do texto, finalizando, muitas vezes, por questões que solicitam a opinião 
do aluno sobre determinado aspecto do tema abordado na leitura. 

Ora, se a significação do texto só pode ser encontrada nas relações textuais 
constituídas além da superfície textual, como afirmamos anteriormente, descobrir 
aspectos pontuais do conteúdo do texto, por meio de respostas escritas que, na 
seqüência, são corrigidas segundo um padrão pensado previamente pelo professor, é 
não chegar a lugar nenhum, pois não é dada ao aluno a oportunidade de descobrir 
como essas relações textuais são estabelecidas dentro do texto que lê, e, 
conseqüentemente, não lhe é permitido desenvolver uma estratégia de leitura para ir, 
aos poucos, ganhando autonomia na leitura do tipo de texto focalizado. 

O questionamento de textos, tal como o concebem Jolibert (1994) e seus 
colaboradores, pode ser um caminho eficiente para que se possa chegar a esse 
resultado. Em sua essência, o questionamento, cujo objetivo é possibilitar ao aluno a 
aprendizagem da leitura dos diferentes tipos de textos, preocupa-se com dois 
aspectos fundamentais dessa aprendizagem: de um lado, pôr em discussão questões 
que levem à elaboração do sentido do texto particular que está sendo lido, e, de outro, 
levar à construção de uma estratégia de leitura para tipo de texto que se lê. 

Quanto ao primeiro aspecto, o de elaborar um sentido para o texto, devem-se 
considerar não apenas os elementos que desvelam seu conteúdo, mas também a 
maneira pela qual este foi organizado em um todo coeso e coerente, que permite ao 
leitor ver o texto como uma unidade de significação. E, nesse momento que a 
interação do aluno com o texto escrito se integra à interação entre pares e entre aluno 
e professor, para que no processo de discussão coletiva do texto, que constitui o cerne 
do questionamento, possam ser mobilizados os saberes individuais cabíveis naquela 
situação de leitura e pela qual podem ser trabalhados os conceitos lingüísticos 
vinculados à situação de aprendizagem em questão. 

Esses conceitos vão sendo construídos na busca de respostas para questões 
como: em que contexto o texto foi produzido? quem o escreveu? para quem? para 
quê? o quê? por quê? qual a discussão estabelecida pelo texto? o que está por trás do 
escrito (incluindo-se os aspectos ideológicos veiculados pelo texto)? qual o tipo de 
texto? para que serve? como se estrutura? quais elementos lhe dão coesão? como se 
estabelece a coerência? por que um determinado tempo verbal? uma pontuação 
específica? uma e não outra palavra? Essas questões e tantas mais permitem ao 
aluno vivenciar um momento importante de reflexão sobre o texto e construir para ele 
um significado. 
            O segundo aspecto do questionamento de textos, o da construção de 
diferentes estratégias de leitura para diferentes tipos de textos, refere-se ao momento 
em que, terminada a discussão que leva ao entendimento do escrito, elabora-se uma 
"síntese metodológica”, relembrando todo o percurso feito ao longo do processo. 
Dessa forma, o aluno realiza uma atividade de metacognição que lhe permite, aos 
poucos, desenvolver e aperfeiçoar um "modo" de ler cada tipo de texto. 
         Esse momento reveste-se de grande importância na constituição do aluno/leitor 
autônomo, pois lhe garante um saber estratégico que lhe permite construir, com 
independência, significados para novos textos com os quais venha a se defrontar em 
suas futuras atividades de leitura. 

Um tal "modelo de leitor" requer um "modelo de escola" que dialoga, desafia, 
confronta, convoca o aluno à participação, fornece orientação, provê ambiente 



favorável à leitura e que não separa "o que é oferecido para ler do aprendizado da 
leitura propriamente dito" (Foucambert, 1994, p.37). 

Como decorrência, há que pensar na questão da formação do professor. ,!,~m 
ela dado conta de formar o professor que cuida do ensino da leitura com perfil 
adequado ao tipo de aluno que desejamos ter? Tem sido ela urna formação sólida, 
que possibilite ao professor não apenas o domínio técnico, fruto de um processo muito 
mais informativo que formativo, que limita o seu trabalho a pôr em prática atividades 
vinculadas a saberes específicos, mas sobretudo o desenvolvimento de saberes 
pedagógicos amplos, que o faça ser, ele próprio, alguém que age autonomamente, 
que toma como ponto de partida os saberes específicos e os utiliza para pensar uma 
prática pedagógica de leitura voltada para a formação do aluno/leitor autônomo e 
competente de variados tipos de textos? Uma formação, enfim, que, de fato, forme ó 
professor, também ele, um leitor autônomo e competente? 
             Façamo-nos essas e muitas outras perguntas. Reflitamos sobre a importância 
de fazer do ensino da leitura uma oportunidade de trazer a todos os alunos, sem 
distinção, o conhecimento das práticas sociais de leitura, de modo a que todos tenham 
igual acesso aos bens culturais disponíveis nos mais diferentes suportes materiais em 
que o escrito está contido, democratizando, com isso, os meios pelos quais o aluno 
possa se constituir realmente em leitor autônomo e competente, e que saiba usara 
leitura como um instrumento importante para o exercício de sua cidadania. 
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Questão 

No texto a autora afirma que o ato de ler não pode restringir-se apenas a 

decifrar um texto, embora este aspecto faça parte desse processo. Entretanto, 

para ir além desse aspecto, quais atitudes precisam ser desenvolvidas no 

leitor? Como os professores podem trabalhar para que os alunos passem a 

assumir essas atitudes? 

                      

 

 

 

 

Roteiro de discussão 

 

              Após a leitura dos textos é impossível não repensar nossa prática escolar, 

aprofundemos então nossa discussão com as seguintes questões: 

 No texto “A leitura na escola hoje” (MILLER, 2003), coloca que a leitura de um 

texto, implica que o leitor não leia apenas o que está na superfície, mas 

principalmente aquilo que está além da superfície. Em quais atividades 

pedagógicas é possível desenvolver tal habilidade? 

 

 Muitas vezes nossas atitudes de leitura, enquanto professores se limitam em 

“mandar o aluno ler,” o que é bem diferente de envolvê-lo significativamente nas 

situações de leitura. É possível romper com esta prática em nosso contexto 

escolar? 

 

 Descreva as características de uma escola que concretamente estimula a 

leitura? 

 

 



 

         Proposta de Ação 

  

 De que forma devemos organizar o trabalho pedagógico na escola, 

para que a formação de leitores saia dos limites da discussão e se 

torne realidade? 

 

 É possível fazer da leitura uma prática contínua, crítica e criativa na 

escola, em todas as disciplinas? Justifique e apresente como isso 

seria possível em sua escola. 

 

 Trabalhar a leitura de forma crítica com o objetivo de formar leitores 

competentes reflete uma decisão política. Que ações cada 

profissional da escola poderia estar efetivando no sentido de formar 

sujeitos críticos e reflexivos? 

_______________________________________________________________ 

 

Considerações 

Apropriar-se do conhecimento socialmente construído hoje só se torna 

possível para aqueles que puderem, antes, apropriar-se da leitura de textos 

escritos. Por isso, a escola se constitui em um espaço privilegiado não só para 

a sua aprendizagem, mas, também, para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita, em sala de aula e em todos os seus espaços. 

Atualmente estamos preparando cidadãos para um mundo cada vez 

mais exigente, no qual ler com compreensão e com sentido faz toda a 

diferença. Formar cidadãos com autonomia e criticidade é formá-los para 

pensar, interagir e fazer a diferença na sociedade em que vivem. Para tanto, a 

escola precisa preparar-se e redimensionar suas práticas. Compete ao 

pedagogo instigar os demais para refletirem suas práticas, envolver-se junto 

com os professores de todas as áreas, para que trabalhem a leitura, com o 

propósito último de contribuírem para a formação de leitores competentes.  



Espero que ao final desta unidade didática tenha brotado em todos o 

desejo de implementar o planejamento das atividades, sob nossa 

responsabilidade profissional, para que mudanças aconteçam concretamente 

onde for necessário e  que delas resultem  ambientes de trabalho mais ricos 

para a formação de  cidadãos mais preparados para a sociedade atual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_______________________________________________________________ 
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