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Resumo:
O  presente  artigo  trata  da  exposição  teórica  de  estudos  realizados  sobre  as  dificuldades  de 
aprendizagem  relacionadas  à  leitura,  além  de  apresentar  algumas  estratégias  de  leitura 
desenvolvidas por mim no espaço escolar, pois me preocupa o desinteresse do aluno pela leitura e 
acredito  que  muito  mais  pessoas  gostariam  de  ler  se  a  literatura  fosse  ensinada  de  maneira 
diferenciada nas escolas. Então, através de três metodologias diferentes apresentadas a uma turma 
de 5ª série com textos selecionados e atividades diversificadas para cada texto levei o educando a ler 
e a desenvolver sua criatividade e imaginação por meio da apreensão do lido. O objetivo é oferecer, 
aos educadores, subsídios teóricos que venham fortalecer a prática pedagógica, possibilitando assim, 
intervenções  de  acordo  com  o  ritmo  de  aprendizagem  de  cada  turma  ou  aluno.  Para  isso,  é 
importante que todo educador faça com que o hábito da leitura se torne diário na vida do estudante e 
fora dela. O estudo é de cunho bibliográfico, buscando fundamentação em autores respeitados no 
campo pedagógico.

Palavras-chave: Aluno. Leitura. Aprendizagem. Escola.

 
Abstract:
This article comes from exposure to theoretical studies on the difficulties of learning related to reading, 
and present some strategies for reading developed by me at school, because I am concerned about 
the apathy of students on reading and believe that many more people would have read if the literature 
would be taught in schools in a different way. Then, through three different methodologies presented 
to a class of 5th series with selected texts and diversified activities for each student took the text to 
read and develop their creativity and imagination through the seizure of the read. The goal is to offer to 
educators,  theorists  subsidies  that  will  strengthen  the  educational  practice,  thereby  allowing, 
interventions at the rate of learning of each class or student. For this reason it is important that every 
educator to make the habit of reading becomes the daily life of the student and beyond. The study is of 
bibliographic  character, seeking  guidance  respected  authors  in  the  field  teaching.  

Keywords: School. Reading. Learning. Student.
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 1- Introdução:
Este artigo traz algumas considerações a respeito do ensino da linguagem 

com ênfase na dificuldade de leitura. Acredito que a concepção sócio-interacionista 

da leitura deve prevalecer sobre as demais concepções no momento de desenvolver 

atividades  de  leitura  e  interpretação  de  textos  no  ambiente  escolar.  Enquanto 

professores,  não  podemos  esquecer  que  a  língua  é  viva  e  está  em  constante 

evolução e que a escola precisa erradicar as dificuldades lingüísticas através de 

programas educacionais adequados ou de metodologias de ensino voltadas para a 

prática das diversas linguagens.

A pesquisa realizada busca apontar questões pedagógicas fundamentais no 

processo ensino-aprendizagem como: a escola e o ensino da linguagem; algumas 

concepções de leitura; um breve passeio sobre algumas teorias importantes na área 

da  aquisição  do  conhecimento;  o  papel  da  escola  e  do  professor  diante  das 

dificuldades de aprendizagem; o que pode fazer a escola enquanto ambiente de 

interação social; a realidade brasileira e o processo de aprendizagem; a importância 

da promoção da leitura e uma pequena amostra de intervenção em sala de aula com 

algumas metodologias ou estratégias para motivar o ato da leitura.

Friso  ainda  que,  o  artigo  fundamenta-se  em  uma  pesquisa  de  cunho 

bibliográfico.

  

2- Desenvolvimento:

      2.1-  A  Escola e o Ensino da Linguagem:
A língua é viva e está em constante evolução: gírias, dialetos, neologismos, 

estrangeirismos, tudo faz parte dela. Sendo assim, o ensino da língua requer dos 

professores bastantes informações e formação no campo das pesquisas sobre a 

linguagem para junto com o aluno praticar a língua materna. Esta é a única maneira 

de fazer com que o estudante a domine, a use da melhor maneira possível, tornando 

as aulas de Português agradáveis e proveitosas. 

A escola tradicional parte do pressuposto que o aluno não sabe a sua língua, 

mas os lingüistas evidenciam que os alunos, como todo falante nativo, sabem sua 

língua materna. Afirmam eles que aprender a língua não é complicado como faz crer 

o ensino tradicional. A língua é um fato natural e espontâneo.

Conseqüentemente, expressar-se de maneira clara e eficiente não depende 

da gramática ditadora de regras, mas liga-se à gramática natural, intuitiva, interior de 
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todo  falante.  Isso  precisa  ser  entendido  não  só  pelos  professores  de  língua 

portuguesa, mas por todos os responsáveis pela linguagem dos alunos, ou seja, o 

homem  já  nasce  programado  para  falar  assim  como  os  pássaros  nascem 

programados para voar.

Se entendermos a linguagem como uma forma de atuar, de influenciar, de 

intervir  no  mundo,  que    através  dela  os  sujeitos  históricos  se  apropriam  e 

transmitem  as  experiências  acumuladas  podemos  dizer  que  ela  é  um  fato 

eminentemente social. Assim sendo, “para que haja comunicação é preciso que os 

interlocutores  tenham  em  comum  muito  mais  do  que  o  conhecimento  de  uma 

mesma língua. É necessário que compartilhem grandes fatias do conhecimento do 

mundo em geral”, Perini ( 1999). 

Também se torna relevante  seguindo o mesmo raciocínio de Perini dizer 

que: “Quanto mais você souber sobre o mundo em geral, mais chances você terá 

de entender o que ler ou ouvir . As pessoas se comunicam utilizando o que ouvem, 

somado ao que já sabem.” E quanto menos sabem, mais difícil fica a comunicação. 

Por  isso  a  comunicação  lingüística  precisa  apoiar-se  no  conhecimento  de  uma 

infinidade  de  coisas  não-linguísticas.  Mesmo  a  compreensão  de  uma  simples 

palavra depende de informações extralingüísticas, pois temos que saber em que tipo 

de contexto ela está inserida.

Seguindo esta linha de pensamento, pode-se dizer que é função da escola 

criar  condições para que o aluno construa seu próprio  discurso e expresse com 

objetividade  e  fluência  suas  idéias.  Segundo   Bakthin  apud  Perini  (1999):  “  um 

discurso  nasce de outros  discursos e  se  produz para  outro  sujeito”  (perspectiva 

dialógica). Em situações naturais de uso da linguagem, escreve-se para um possível 

leitor.  Infelizmente,  isso  não  acontece  com  nosso  aluno.  Ele  escreve  para  o 

professor.  É necessário  se criar  um diálogo imaginário  com outro  sujeito  para a 

construção  do  texto  e  sua  coerência.  “Cabe  a  escola  recuperar  a  atividade  de 

produção  de textos com trabalho dialógico: sujeito-autor e sujeito-leitor”, Lemo, aput 

autor citado a cima.

Geraldi   (1997) também afirma que os textos produzidos nas escolas não 

são  textos  mas  sim redações  :  “nas  escolas  não  se  produzem textos  mas  sim 

redações,  pois  suas  produções  são  artificiais,  perdendo-se  seu  caráter 

interlocutório”. Para que o aluno resgate o sujeito-autor é tarefa do professor, onde 

este deve se colocar como leitor e não como avaliador.   
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Ainda  Geraldi, desde os anos oitenta, propunha que se aliasse à prática da 

leitura a  prática de produção de textos  e a análise lingüística. O texto passa a ser o 

eixo em torno do qual se constrói o próprio conteúdo do ensino de língua e a escola 

o  espaço  de  confrontos,  onde  encontram-se  sujeitos  com  práticas  sociais  e 

linguagens diferentes.

Coloca ele  que,  os professores de língua portuguesa e literatura têm o 

papel de aprimorar as possibilidades de domínio discursivo na oralidade, na leitura 

e na escrita, para que compreendam e melhorem suas práticas socias. Diz ainda 

que o espaço da sala de aula deve ser onde as experiências de uso concreto da 

língua acontecem. Esse espaço de interação deve oferecer ao aluno condições de 

falar  com fluência,  adequar  a  linguagem conforme as circunstâncias e ouvir  os 

diferentes interlocutores. Continua ele ainda,  que é  a prática da oralidade com a 

apresentação  de  temas  variados,  com  depoimentos  de  situações  vivenciadas, 

dabates, troca de opiniões, contação de histórias que  ensina o aluno a se sentir 

bem e expressar suas idéias com segurança.

Com relação à prática da escrita, afirma ele que precisa ser planejada pelo 

professor e o aluno para que este tenha consciência de quem vai ler o seu texto. O 

aluno  ao  escrever  precisa  ter  em  mente  seu  possível  leitor  e  este  aspecto  é 

considerado  fundamental  nas  Diretrizes  Curriculares  (2006).  Outro  atividade 

importante é a reescrita que também deve ser efetivada a todo ato de escrita, uma 

vez que a reestruturação fará com que se pense na estrutura da linguagem e de 

onde pode-se chegar a se internalizarem os resultados alcançados.

Em nível  de leitura,  o professor deve permitir  que o aluno perceba seu 

papel na interação com o texto, isto é, ele precisa fornecer condições para que o 

aluno  seja  capaz  de  desvendar  posicionamentos  ideológicos  que  se  fazem 

presentes no meio social e cultural que o cerca.                       

Também   Zilberman  (1983)   concorda  com  o  que  vem  proposto  nas 

diretrizes, pois para ela “leitura não é aceitação passiva, mas e construção ativa, é 

um processo de interação do texto com o leitor. Cada leitura é nova escrita de um 

texto. O ato da criação não estaria, assim, na escrita mas na leitura, o verdadeiro 

produtor não seria o autor mas o leitor.” No entendimento da autora, o leitor constrói 

o texto a partir de sua compreensão. Ele não pode simplesmente ler e aceitar o que 

está escrito, mas sim construir novos significados diante da escrita do outro.
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Concluindo,  podemos dizer  que o desenvolvimento  do  hábito  da  leitura 

bem como o  trabalho  com a  escrita  devem ser  as  principais  preocupações da 

escola, uma vez que o falar, o escrever e o ler são ações próprias do ser humano 

que vive em sociedade. Assim sendo, defendo a idéia de que não é só o professor 

de  língua  que  deve  desenvolver  tais  habilidades  no  educando,  mas  todos  os 

professores das demais áreas, pois todos utilizam a mesma língua para ensinarem 

seus alunos.

   

               2.2- Conceituando Leitura:
São  vários  os  sentidos  que  podem  ser  atribuídos  às  idéias  de  leitura, 

podendo  estes,  serem  restritos  ou  amplos.  Em  termos  escolares,  a  leitura  está 

diretamente ligada à alfabetização, adquirindo deste modo caráter de aprendizagem. 

Para ficar claro o que seja leitura, coloco aqui algumas definições para o termo dada 

por  alguns  estudiosos  do  campo  cognitivo  da  leitura.  Embora  cada  um dê  uma 

definição particular para a palavra, é certo que todos concordam que a leitura é um 

processo  que  acontece  com  o  leitor  e  o  texto,  processo  esse  de  interação, 

descobrimento e reconhecimento. Assim sendo:

Para  Vargas  (1993), “ler é colher conhecimento, é um ato criador, pois 

obriga a redimensionar o que está estabelecido, introduzindo um mundo em novas 

séries de relações e em um novo modo de perceber o que nos cerca.” Em outras 

palavras, a leitura transforma a maneira de pensar e agir das pessoas no meio em 

que elas vivem.

Já  para  Silva (1996),  o  processo  de  leitura  apresenta-se  como:  “uma 

atividade  que  possibilita  a  participação  do  homem  na  vida  em  sociedade,  em 

termos de compreensão do presente e do passado e em termos de possibilidades 

de transformação cultural futura.” Para ele a leitura é participação e transformação 

enquantos sujeitos históricos que somos.

No entendimento de Martins (1994), “leitura é um processo que o indivíduo 

utiliza diariamente. Portanto, leitura não é apenas decodificar letras, mas sim tudo o 

que se vive, que se observa.” Quando diz  “tudo o que se vive”, pode-se dizer   que 

o ato de ler envolve o indivíduo em todos os momentos do seu dia-a-dia, que ele 

interage  socialmente  fazendo  uso  das  diversas  linguagens  e  da  leitura  dessa 

linguagens.
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Na concepção de Ximenes (2000),  “leitura é o ato de percorrer os olhos 

(visão)  sobre  algo  que está  escrito,  decifrando e  interpretando as palavras  e o 

sentido  do  texto,  constituindo  aquisição  da  decodificação  e  interpretação  dos 

símbolos alfabéticos e dos textos”.

                Nas Diretrizes Curriculares do Estado (2006),  a leitura é definida como: 

“um processo de produção de sentido que se dá a partir de interações sociais ou 

relações dialógicas que acontecem entre o leitor e o texto. Assim sendo, a leitura é 

vista como co-produtora dos sentidos. O leitor passa a ser autor do texto lido.”  

Dentro da pedagogia  progressista, Freire (2000) define leitura assim:
... eu vou ao texto carinhosamente. De modo geral, simbolicamente, eu 
ponho  uma cadeira e convido o autor, não importando qual a travar um 
diálogo comigo. Nesta perspectiva o texto não é algo pronto e acabado, 
mas do leitor que age e passa a construir o texto (dialogismo).
 

Ainda Freire fala da leitura relacionada com a leitura de mundo que todos 

nós devemos ter enquanto seres sociais:

Ler  é  algo  mais  criador  do  que  simplesmente  ou  ingenuamente 
“passear” sobre as palavras. (...) “Ler e escrever a palavra só nos 
fazem deixar de ser sombra dos outros quando, em relação dialética 
com a “leitura do mundo”,  tem que ver com o que chamo a “re-
escrita” do mundo, quer dizer com sua transformação.

                 Observando as definições dadas à palavra leitura, percebemos que o ato 

de ler é importante enquanto fator de construção do sujeito na sociedade, que a 

leitura deve ser sentida como necessidade do ser humano e que é uma ação que 

acontece aos poucos, a qual deve ser exercitada desde cedo. Que dependendo do 

conhecimento do leitor assim ele construirá seu significado para o que ler. Portanto, 

a bagagem de conhecimento trazida pelo leitor o auxiliará na compreensão e na 

relação com a realidade do mesmo. 

2.3- Teorias Significativas da Aprendizagem: 
Aprender é adquirir um comportamento que antes não apresentávamos, que 

na maioria das vezes associamos à palavra aprendizagem somente como ato de 

aprender na escola, o que representa apenas uma face da aprendizagem. Vários 

pesquisadores têm estudado o processo da aprendizagem dando origem a diversas 

teorias de como aprendemos.

Acreditando na importância de se conhecer essas teorias da aprendizagem, 

citarei alguns estudiosos da educação como: Paulo Freire, Gardner, Piaget, Freinet 
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e Vygotsky,  que fizeram suas contribuições para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem,  uma vez  que  todos  partem do  princípio  de  que é  preciso 

compreender a ação do sujeito no processo da aquisição do conhecimento.

Pensador importante dentro da aquisição da aprendizagem foi Paulo Freire, 

onde  a  formação  do  docente  era  uma  das  suas  preocupações  constantes.  Ele 

acreditava que o educador devia se comportar como um provocador de situações 

num ambiente em que todos aprendem em comunhão. Segundo o velho mestre, 

ninguém ensina nada para ninguém e as pessoas não aprendem sozinhas. Afirmava 

ele: “que antes de ensinar uma pessoa a ler a palavra era preciso ensiná-la a ler o 

mundo”. 

Paulo Freire foi um dos primeiros a romper com o pensamento pedagógico 

oficial entre os educadores brasileiros e a marcar a transição para um pensamento 

pedagógico novo, ousado e crítico. Entendia o autor que através da educação seria 

possível ampliar a participação consciente das massas e lavá-las a se organizarem 

para  reivindicar  melhoras.  Seu  pensamento  maior  era  que  a  relação  dialógico-

educadora  parte  sempre  da  realidade  do  educando,  dos  conhecimentos  e  das 

experiências dele, para construir o conhecimento novo, uma cultura vinculada aos 

seus interesses e não à cultura das elites.

Com relação à leitura diz que: “a compreensão crítica do ato de ler não se 

esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo.” Para ele a leitura do mundo vem 

antes  da  leitura  da  palavra.  Segundo  Freire,  a  formação  do  leitor  na  escola  é 

mentirosa, isto é, no dia-a-dia escolar o que existe é um conjunto de mecanismos 

que acaba por  neutralizar  aquilo  que a  prática  da  leitura  é  capaz de promover, 

gerando o faz de conta do ensinar e do aprender a ler. 

Já de acordo com a teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, a 

escola  deve  considerar  as  pessoas  inteiras  e  valorizar  outras  formas  de 

demonstração de competências além dos eixos  tradicionais  lingüísticos e lógico-

matemático. Para ele há sete inteligências a comandar a mente humana: O lógico-

matemática: que é a capacidade de realizar operações matemáticas e de analisar 

problemas com lógica; a lingüística: habilidade de aprender línguas e de reconhecer 

uma situação espacial ampla ou restrita; a físico- sinestésica: potencial para usar o 

corpo para trabalhar como dançarinos, atletas, mecânicos. A quinta inteligência, a 

interpessoal:  capacidade de entender  as  intenções e  desejos  dos  outros,  de  se 
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relacionar bem com os outros; a intrapessoal, capacidade da pessoa se conhecer 

para alcançar objetivos pessoais; e a musical: facilidade e aptidão para a música. A 

implicação  mais  óbvia  da  teoria  das  inteligências  múltiplas  é  que  há  talentos 

diferenciados segundo atividades específicas. 

Mas o que leva as pessoas a desenvolverem suas capacidades inatas é a 

educação que recebem e as oportunidades que encontram.  Para  Gardner,  cada 

indivíduo nasce com um vasto potencial de talentos ainda não moldado pela cultura, 

o que só começa a ocorrer por volta dos 5 anos. Para o educador, a escola erra em 

não levar em conta nem estimular os vários potenciais do aluno, além de sufocar as 

aptidões pelo hábito de nivelar o conhecimento.

A teoria do conhecimento de Jean Piaget ofereceu importantes princípios aos 

educadores para orientar sua prática. Ele mostra que o sujeito humano estabelece 

desde o nascimento uma relação de interação com o meio. È a relação da criança 

com o mundo físico e social que promove seu desenvolvimento cognitivo. Dizia ele 

que a forma de racionar e de aprender da criança passa por estágios. Isto é, por 

volta dos 2 anos a criança passa do estágio sensorial-motor, para a pré-ação dos 

órgãos sensoriais e os reflexos neurológicos, pré-operatório ( a criança é capaz de 

fazer uma coisa e imaginar outra). O seguinte estágio se dá aos 7 anos (operacional 

concreto) reflete sobre coisas ociosas e fenômenos levando em consideração as 

relações entre os objetos para concluir um raciocínio. Aos 12 anos temos o estágio 

operacional-formal  –  aqui  o  adolescente  pensa  em  coisas  abstratas  sem  a 

necessidade de relacioná-las com o concreto.

Como a teoria de Piaget  auxilia o educado no seu dia-a-dia? O educador 

conhecendo  essas  informações  pode  melhorar  sua  prática,  pois  ao  observar  os 

alunos, saberá quais conteúdos trabalhar. Para o pensador suíço o conhecimento é 

construído na experiência. Ainda defende ele que o que permite a construção da 

autonomia  moral  é  o  estabelecimento  da  cooperação  em  vez  da  coação,  e  do 

respeito mútuo no lugar do respeito unilateral.

  Já  o  educador  Celestin  Freinet,  desde  os  anos  20  do  século  passado 

propunha mudança da escola, pois ele a considerava teórica e desligada da vida 

real.  Sua sala de aula era prazerosa e ativa. Suas investigações para uma nova 

proposta  de  ensino  a  respeito  de  pensar  da  criança  e  como  ela  constrói  o 

conhecimento, foi ao observar seus alunos para perceber onde tinha que intervir e 

como podia despertar neles a vontade de aprender. Para Freinet quando a criança 
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faz um experimento e dá certo, a tendência é que repita aquele procedimento e vá 

avançando, mas ela não avança sozinha, ela precisa da intervenção do professor, 

isto  é,  para  ele  a  interação entre  o  professor  e  o  estudante  é  essencial  para  a 

aprendizagem não esquecendo dos conhecimentos  prévios  do  aluno.  De acordo 

com seu estudo ao aproximar a criança dos conhecimentos da comunidade ela pode 

transformá-lo. Sua preocupação estava com a formação de um ser social que atua 

no presente. Por isso muitos qualificam sua pedagogia como a do “êxito” onde o 

“sucesso  do  aluno  é  produto  de  seu  trabalho”.  Segundo  o  educador,  ninguém 

avança sozinho em sua aprendizagem, a cooperação é fundamental

A partir de Vygotsky surge a corrente sócio-interacionista que entende que o 

desenvolvimento é fruto de uma grande influência das experiências do indivíduo. 

Para ele desenvolvimento e aprendizado estão intimamente ligados. As pessoas só 

aprendem quando as informações fazem sentido para elas. Enfim, a interação social 

do indivíduo propicia seu desenvolvimento, onde o essencial é o aprendizado.

Ele parte do princípio de que é preciso considerar pelo menos dois níveis de 

desenvolvimento humano: o real e o potencial. O nível de desenvolvimento real é a 

capacidade que o indivíduo já adquiriu de realizar tarefas de forma independente. Na 

escola manifesta-se nas atividades que o aluno realiza sozinho, de forma correta, 

sem  dificuldades.  Já  o  nível  potencial  é  constituído  daqueles  aspectos  do 

desenvolvimento que, num determinado momento, estão em processo de realização 

– manifesta-se nas tarefas que o aluno não consegue executar sozinho. Mas se o 

professor direcionar, perguntar fazendo interferências no pensamento da criança, ela 

terá a possibilidade de executar a atividade proposta. Vygotsky denominou de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) a distância entre o nível de desenvolvimento 

real e proximal. Segundo ele, quando o ensino-aprendizagem estiver voltado para a 

ZDP, o desenvolvimento do conhecimento se amplia. Portanto, a aprendizagem é 

significativa  quando  o  processo  ensino-aprendizagem  incide  sobre  a  ZDP  e  o 

conhecimento  a  ser  aprendido  pode  ser  utilizado  nas  diferentes  situações  do 

cotidiano. Assim, a ZPD permite ao professor delinear o que o aluno será capaz de 

atingir, bem como seu estado de desenvolvimento cognitivo. Nessa perspectiva, o 

professor não deve enfocar aquilo que o aluno já sabe, mas o que ele realmente 

necessita aprender para atingir seu desenvolvimento real.
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Enfim,  a  aprendizagem é  um processo  dinâmico  que  envolve  a  interação 

entre o aluno e o meio. Para que ela ocorra é necessário que o professor fique 

atento aos seguintes aspectos:

• Os fatores que motivam os alunos a aprender;

• Entender  que  o  processo  ensino-aprendizagem  é  uma  espiral  de 

conhecimentos, e cada conhecimento serve de base ou pré-requisito para a 

aquisição do seguinte;

• Considerar  a  fase  do  desenvolvimento  cognitivo  da  criança  para  então 

determinar  quais  capacidades  ela  possui,  ou  não,  para  trabalhar  certos 

conteúdos;

• Estimular o processo de interação social da criança com todas as pessoas 

que participam do ambiente escolar;

• Estimular  o  uso  da  linguagem  também  como  forma  de  promover  o 

desenvolvimento cognitivo;

           2.4-  A  Realidade Brasileira:

Pelos dados da Câmara Brasileira do Livro, o brasileiro lê pouco. A cada ano 

a média não chega a dois livros por habitante (1,8). O Brasil  tem 16 milhões de 

analfabetos. Quem não lê está automaticamente excluído de importantes fontes de 

acesso ao conhecimento e até mesmo de atividades simples como pegar um ônibus. 

Essa exclusão dificulta o acesso das pessoas ao mercado de trabalho, a uma vida 

digna e á cidadania.

Pesquisas mostram que dos brasileiros de 15 a 64 anos: 61% têm pouco ou 

nenhum contato com os livros; 47% possuem no máximo dez livros em casa; 30% 

localizam informações simples em uma frase; 37% localizam informações em textos 

curtos; somente 25% estabelecem relações significativas entre textos longos. 

Infelizmente, as escolas formam tão poucos leitores e o gosto pelo livro é 

ainda uma dificuldade em nosso país,  pois os professores insistem em ministrar 

literatura como atividades didáticas. Afinal, se ler deve ser uma atividade prazerosa, 

por que fazer o aluno preencher fichas e fazer resumos? O correto,  segundo os 

vários estudiosos pesquisados até o momento, é apenas trocar idéias e privilegiar a 
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construção  de  sentido  dos  textos  estabelecendo  relações  com  a  realidade  dos 

alunos. Assim sendo, projetos ou atividades de leitura por prazer devem: 

  - Despertar o imaginário, a fantasia;

            - Desenvolver a escuta atenta; 

            - Propiciar situações de leitura em voz alta pelo professor e pelo aluno;

            - Preferência por textos literários;

            - Envolver outras linguagens como: música, pintura e cinema;

            - Propor leitura individual para estimular preferências e formar leitores 

autônomos;

           - Por último, sempre criar desafios para o aluno.

Os professores continuam investindo a maior parte de seus esforços em um 

ensino gramatical, isto é, as propostas de escrita são poucas, onde a escola ignora 

as variedades regionais e sociais, aprofundando desse modo, embora não seja isso 

o desejado pelas DCEs, os preconceitos no uso da língua. Infelizmente, o uso da 

língua, na escola, continua artificial, como se o aprendizado fosse para a escola e 

não para a vida do aluno. Fica claro que, a escola continua aceitando um único 

saber lingüístico como legítimo, o saber das classes dominantes e desconsiderando 

os demais saberes.

Ao longo do tempo, presenciamos o discurso pela democratização da escola 

de forma quantitativa,  isto  é,  o  aumento do número de escolas para as classes 

populares, ou da forma qualitativa, isto é, reformas educacionais, proposta de novas 

metodologias, formação de professore, etc. Na verdade, todos os discursos até hoje 

pregados, não mudaram o panorama educacional brasileiro. A escola pública não é, 

como se  acredita  uma doação do Estado para  o  povo,  ao  contrário,  ela  é  uma 

progressiva e lenta conquista das camadas populares para o acesso à instrução e 

ao saber. Apesar de se promover todo que é tipo de recuperação ou promoção para 

o aluno, ainda há altas taxas de reprovação e de evasão. Tais fatores mostram que 

os que conseguem entrar na escola, nela não conseguem aprender.

Segundo Bourdieu e Passeron, apud Lakomy (2003), importantes sociólogos, 

a  função  da  escola  tem sido  a  de  manter  e  perpetuar  a  estrutura  social,  suas 

desigualdades e os privilégios que confere a uns em prejuízo de outros, e não como 

se  prega:  promover  a  igualdade  social  e  a  superação  da  marginalização  da 

população.
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Então,  analisando-se  a  relação  escola  e  sociedade,  a  linguagem  e 

aprendizagem, a gramática e a lingüística, muitos teóricos e estudiosos afirmam que 

a solução foge da instância escolar, uma vez que a transformação e a interação da 

sociedade determinam os fatos.

No  tocante  à  linguagem  oral,  lamentavelmente,  a  escola  e  o  professor 

trabalham  pouco  ou  nada,  impedindo  assim  o  desenvolvimento  de  habilidades 

cognitivas  básicas  no  educando.  Não  dá  para  entender  que,  em  face  do 

desenvolvimento tecnológico e científico, ainda existam problemas de alfabetização 

e interpretação de situações básicas do cotidiano. Faz-se urgente a implantação de 

uma política educacional que permita ao ser humano desenvolver seu senso crítico, 

melhorando seu processo de aprendizagem e a relação com o mundo.

Em uma entrevista concedida à Revista Nova Escola, o educador Sánchez 

Miguel  quando questionado sobre qual  seria  a  forma de trabalho melhor  para  o 

desenvolvimento da leitura, conclui ele que é uma aventura que exige mudanças e 

que  implica  em  assumir  riscos.  Um  deles  é  o  fato  de  se  dar  mais  atenção  à 

decodificação mediante a escrita. Segundo ele, o encontro dos alunos com os textos 

deve ser uma experiência comunicativa, seja qual for seu nível de leitura. Pesquisas 

apontam  que  13,6%  dos  brasileiros  com  15  anos  ou  mais  são  considerados 

analfabetos e 27,3% freqüentaram menos de 4 anos de escola (Inep,2001).  Diz ele 

ainda que algumas ações foram propostas para melhorar essa situação, como: o 

direito a educação para todos assegurados pela Constituição Federal de 1988, as 

metas  de  erradicação  do  analfabetismo  propostas  para  o  Plano  Nacional  de 

Educação e a garantia de atendimento a jovens e adultos no ensino fundamental e 

médio. Porém, há uma grande distância entre as intenções promulgadas nas leis e o 

seu  cumprimento  efetivo.  Algumas  dessas  ações  caracterizam-se  por  sua  curta 

duração  e  a  desarticulação  de  outros  programas.  Afirma  que  é  preciso  que  as 

iniciativas estejam articuladas a outras políticas e às mudanças sociais mais amplas.

Enquanto  o  ensino-aprendizagem  não  for  direcionado  para  a  total 

interdisciplinariedade, os conteúdos não estiverem de acordo com as necessidades 

dos  alunos  e  os  professores  não  receberem  uma  formação  adequada  para 

trabalharem com as várias habilidades dos alunos, é provável que a escola falhe na 

sua função de ser um espaço de reflexão crítica.

2.5 - O que pode fazer a escola?
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A  relação  entre  educação  e  sociedade  evidenciam  a  distância  entre  a 

linguagem  dos  indivíduos  pertencentes  ao  grupo  social  e  economicamente 

privilegiados  e  a  dos  indivíduos  pertencentes  às  camadas  populares,  quer  essa 

distância se traduza em deficiência, diferença ou opressão. Assim, o problema que 

hoje se coloca para a escola, em relação à linguagem, é o de definir o que pode ela 

fazer diante do conflito lingüístico que nela existe. De um lado a diferença existente 

entre a linguagem das camadas populares, as quais conquistam cada vez mais o 

direito à escolarização e de outro lado a linguagem das classes dominantes  que é o 

instrumento  dessa  escola.  A  divergência  entre  os  dois  lados  ocorre  quando  a 

sociedade é considerada harmoniosa e justa, e nesse caso o conflito á apenas fruto 

de um desvio que pode e deve ser corrigido, ou é considerada discriminadora e 

injusta, promotora de desigualdades, e nesse caso, ela é responsável pelo conflito. 

Conhecendo-se a existência de “diferenças”, a escola pode e deve promover 

a aquisição da linguagem socialmente prestigiada para que o aluno possa adaptar-

se às exigências da sociedade tal como ela é. 

Infelizmente, a escola modela segundo as relações econômicas e sociais da 

sociedade capitalista, pois pouco ou nada pode fazer contra as desigualdades, uma 

vez que as discriminações econômicas e sociais são geradas fora dela. Na escola, 

forçosamente se nega às classes populares o uso de sua própria linguagem, ao 

mesmo tempo que fracassa em levá-las ao domínio da linguagem de prestígio, está 

mantendo  seu  papel  de  manter  as  diferenças  e,  portanto,  reproduzindo  as 

desigualdades.

Bourdieu (1982), autor da teoria da escola reprodutora, propõe as seguintes 

questões:

“Pode-se modificar a língua no sistema escolar sem modificar todas as leis 

que definem o valor dos produtos lingüísticos das diferentes classes no mercado? 

Sem modificar as relações de dominação na ordem lingüística, isto é, sem modificar 

as relações de dominação?”

Segundo  ele,  na  verdade  se  tratam  de  afirmações,  pois  a  relação  de 

dominação lingüística é o espelho das relações de dominação econômica e social. A 

escola se torna impotente, e a solução da discriminação das classes sociais que 

nela  ocorrem também está  fora  dela.  Portanto,  segundo Bourdieu,  a  solução só 

ocorrerá  com a  modificação  das  relações  de  dominação  econômica  e  social  na 

sociedade.
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Embora a escola seja um espaço de contradições é também um espaço de 

atuação de forças que impelem na direção à transformação social, pela superação 

das desigualdades sociais – é assim que as camadas populares a vêem. Ela é a 

instância em que podem ser adquiridos os conhecimentos que instrumentalizam as 

classes populares no processo de transformação e ascensão social.

Com relação à leitura, as escolas formam poucos leitores e que o gosto pelo 

livro  é  uma  raridade.  A  causa  é  misturar  literatura  com  atividade  didática.  Os 

estudantes não gostam de fazer resumos ou preencher fichas de leitura. Se a leitura 

tem que ser prazerosa, não há sentido em exigir tarefas e avaliações. O correto é 

apenas trocar idéias e conduzir a construção de sentido dos textos para a leitura 

provocar prazer no leitor. O ideal é usar e abusar da fantasia, do faz de contas, de 

brincadeiras e a leitura em voz alta para os pequenos. Já para os maiores, prendê-

los pela curiosidade, suspense, versões diversificadas, explorar um tema que seja 

comum à  realidade  do  estudante.  O  objetivo  principal  de  qualquer  atividade  de 

leitura por prazer é conseguir manter o interesse do aluno e torná-lo leitor autônomo.

Também, para desenvolver a leitura é interessante propiciar a leitura oral que 

promove a interação social e aproxima o aluno do texto escrito. Por sua vez a leitura 

silenciosa é essencial para a compreensão textual, uma vez que o sentido do texto 

vai  sendo  construído  a  partir  das  informações  contidas  no  próprio  texto  e  dos 

conhecimentos prévios do leitor, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio.

Outro aspecto importante no processo da aprendizagem leitora é o estudo do 

vocabulário, onde o entendimento lexical leva o aluno a criar estratégias de leitura 

própria, através de referências e pesquisas.

                 
             2.6 - O Ensino e a Compreensão da Leitura:

  A leitura pode ter objetivos diferenciados dependendo da situação do leitor. 

Ler para estudar é o mais usado e cobrado pelos pais e pelos professores, uma vez 

que a leitura e o entendimento dos materiais escritos apresentados ao aluno, na 

escola,  são  fundamentais  para  sua aprendizagem.  Os  textos  apresentados são 

poucos atraentes e exigem um trabalho lento para a compreensão. Aqui sim, se faz 

necessário  pedir  resumos  para  facilitar  o  entendimento,  pois,  ao  escrever  e 

esquematizar o educando reelabora o que foi lido, e aprende.

   Outro objetivo da leitura é o da informação. Assim, através da leitura de 

jornais  e  revistas  o  professor  provoca,  instiga  a  curiosidade,  faz  relações  com 
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outros textos e utiliza as reportagens para a construção do conhecimento. Ainda 

ajuda a formar jovens mais críticos e com opiniões próprias, capazes de lutar por 

seus direitos.

    Mas,  e  a  leitura  por  prazer  onde  fica?  Ela  deve  ser  um  convite  à 

imaginação, desenvolver a escuta atenta e fazer o aluno adquirir o gosto de ler. 

               Na seqüência,  o  texto  apresentado  terá  com base os  estudos 

desenvolvidos  pela  autoras  Camps  e  Colomer  (2002)  no  que  diz  respeito  a 

pesquisas e resultados conseguidos pelas autoras no campo da leitura. 

Partem elas da afirmativa de que  todo educador sabe que a leitura é a 

base de todas as atividades que se realizam na escola e a concepção de leitura 

como ato compreensivo seja aceito por todos. Dizem ainda que a  maioria das 

pesquisas  feitas,  recentemente,  sobre  as  atividades  de  leitura  na  escola 

demonstram que nelas não se ensina a entender os textos. O alunos lêem textos 

relacionados com diferentes matérias do currículo para aprender seus conteúdos, 

sem que lhes tenham ensinado a ler os textos.

Afirmam que embora continue presente a concepção segundo a qual  o 

aluno já sabe ler quando é capaz de decifrar um texto, hoje se admite facilmente 

que um dos objetivos da aula de português é ensinar a ler. Porém, o que a escola 

faz para ensinar a ler nem sempre tem muito a ver com a compreensão do texto. O 

professor  de  língua,  segundo  elas,  normalmente,  apresenta  atividades 

generalizadas como: 

  Atividades de compreensão do texto: esse tipo de atividade não ajuda na 

construção  da  compreensão   do  texto,  dirige  a  atenção  do  aluno  para  a 

necessidade de responder bem para conseguir qualificação final da atividade não 

havendo entendimento do que foi lido.

  Exercícios de aspectos formais da língua: a linguagem constitui-se em objeto 

em si mesmo e a exercitação é orientada para os aspectos formais como ortografia, 

acentuação, gramática, etc.

   Atividades nas quais o professor mantém o monopólio na interpretação: o 

professor se transforma em intermediário entre o texto escrito e o aluno, impondo-

lhe uma interpretação.    

             Nesse tipo de relação educativa, segundo elas, os alunos se habituam a 

depender  passivamente  do  professor  para  ter  acesso  ao  texto,  distinguir  suas 

idéias principais e construir a representação mental pertinente sem desenvolver as 
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estratégias  de  leitura  de  forma  autônoma.  O  professor  como  mediador  deve 

entender que aprender é uma atividade construtiva onde os dois: professor e aluno 

devem construir juntos as possíveis interpretações.

Dizem elas que para  se  saber  qual  é  a  melhor  maneira  de  alcançar  a 

aprendizagem da leitura, os pesquisadores se basearam no resultado de pesquisa 

entre os leitores que conseguiam uma compreensão satisfatória do texto e os que 

faziam  uma  interpreteção  que  não  correspondia  a  mensagem  escrita  e   a 

constatação foi a seguinte, no parecer delas:

 Leitores que entendiam o texto resumiam os textos de forma hierarquizada 

(seqüência), sintetizavam a informação, selecionavam a informação de acordo com 

sua importância no texto. Ao contrário, os leitores com deficiência de compreensão 

acumulavam  a  informação  em  forma  de  lista,  suprimiam  o  que  lhes  pareciam 

redundante e selecionavam influenciados pela colocação da informação do texto ou 

segundo seu interesse subjetivo.

Ainda  em  cima  de  pesquisas,  argumentam  elas,  foram  observadas  as 

causas das dificuldades de compreensão que apontaram  dois tipos de carências 

principais relativas à leitura. A primeira delas mostra que os leitores não dominam 

os níveis intermediários da informação do texto e a segunda que os leitores não 

dominam  as estratégias de controle de sua própria compreensão. Também as  tais 

pesquisas mostram algumas experiências de como ensinar a compreender o texto 

que podem ser compreendidas a partir de quatro estratégias. 

Em primeiro lugar, atividades que incrementem a iniciativa dos alunos, isto 

é, a partir de atividades de compreender e recordar o que se leu, levar o aluno a 

resumir, sublinhar as idéias principais, tomar notas e formular perguntas sobre o 

texto.  Assim  os  alunos  contextualizam  a  informação  e  aplicam  muitos 

conhecimentos sobre a linguagem que já dominam. 

A  outra  seria  a  utilização  de  formas  de  representação  gráfica  que 

assinalam  o  avanço  obtido  pelos  alunos  que  foram  exercitados  no  uso  de 

diagramas. 

Em terceiro lugar,  oferecer  modelos de compreensão e controle.  Nesse 

método propõe-se seqüências educativas nas quais o professor mostra claramente 

como se faz uma tarefa e a seguir vai delegando a iniciativa aos alunos.

Na  seqüência  a  outra  estratégia  seria  aumentar  a  sensibilidade  às 

incoerências do texto. Aqui  o incentivo é  colocado na participação dos alunos que 
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devem interagir com o professor em um tipo de intervenção que supere a típica 

frase de duas ou três palavras. 

Finalmente, pode-se ajudar a interiorizar orientações a serem seguidas, ou 

seja, abordar o texto a partir da elaboração de hipótese inicial sobre o que deve 

dizer, praticar a enumeração de elementos como: frases, palavras relacionadas e 

localizar o tema de que trata o texto e o que é dito sobre ele.

Acreditam as autoras que se a escola propuser  situações e estratégias 

para tentar mudar a compreensão do leitor,  ela  conseguirá uma aprendizagem 

significativa e não meramente a transmissão de saberes.

Através dessa visão, pode-se dizer que o papel central da leitura não é ler 

para aprender a ler, mas ler por um claro interesse em saber o que diz o texto para 

algum propósito bem definido de acordo com as pesquisadoras. E é dessa ótica 

que os professores devem enfocar o acesso à língua escrita a partir das múltiplas 

situações que a vida da escola lhes oferece. Tanto  o espaço ambiental como os 

eventos da vida cotidiana e os contatos da escola com o exterior (um aviso, um 

convite, uma excursão, etc) e sobretudo, as diversas tarefas de aprendizagem que 

a escola se propõe a levar a cabo estão cheias de incitações à leitura e oferecem 

seu contexto natural  sem qualquer problema além da necessidade de organizar 

adequadamente sua utilização.

Lembram elas que a integração da atividade de leitura em contextos reais 

deve mostrar para o leitor os objetivos e a intenção de sua leitura. O aluno sabe 

que deve ler um texto para buscar uma orientação, memorizar um poema, preparar 

uma exposição ou comprovar certos dados. É nesse uso real, portanto, que o ato 

da leitura ativa e integra todos os processos e conhecimentos que são necessários 

para o seu funcionamento, e é nisso que o aluno experimenta a atenção de dar 

significado a um texto e se sentir incitado a esforçar-se porque quer aproveitar a 

informação que este contém.

As  autoras  enfatizam  que  a  leitura  individual  independe  de  qualquer 

trabalho escolar, as atividades de apresentação e difusão dos livros que se pode 

ler, as formas de incitar a sua leitura, a criação de um clima propício ao comentário, 

o debate, a recomendação e o intercâmbio constituem o tipo de atividades que 

podem fazer parte, com naturalidade no contexto da leitura. Sem dúvida, a criação 

de hábitos de leitura requer uma prática permanente de satisfação do saber e da 

imaginação mediante do livro  escrito.  Se na vida da classe o professor recorre 

18



muitas vezes aos livros para encontrar informações e, ao mesmo tempo, remete a 

eles, os alunos irão incorporando com naturalidade o uso da leitura como meio de 

atuação para alcançar seus propósitos.

Para elas a biblioteca escolar é uma midiateca, podendo  chegar a ser um 

centro educativo, caso ocorram mudanças pedagógicas na organização do trabalho 

na escola para a criação de situações reais de leitura, pois em qualquer de suas 

funções, a leitura tem na biblioteca um de seus espaços mais naturais para educar 

na leitura e no domínio autônomo dos caminhos de acesso à informação e à sua 

seleção, desafio educativo absolutamente imprescindível em uma sociedade como 

a nossa, na qual o crescimento da informação disponível não deixa de aumentar de 

forma espetacular, ao mesmo tempo que se multiplicam as formas de acesso a ela.

Outro ponto importante frisado por elas é a  familiarização com a língua 

escrita, que supõe o acesso à biblioteca desde idades precoces. Deve concretizar-

se em atividades que mostrem os diversos tipos de textos que a biblioteca possui e 

as  diversas  necessidades  que  tal  material  pode  satisfazer.  Os  alunos  devem 

apropriar-se do espaço e dos livros através de ações como olhar, folhear, comentar 

e ler livremente, ou mediante atividades mais dirigidas como amontoar livros que 

tratam  de  um  mesmo  tema,  explicitar  suas  observações  e  avaliações  sobre  a 

organização a fim de poder saber que livros tem ao seu alcance para entreter-se, 

para  brincar,  para  ler,  para  olhar  as  ilustrações,  para  consultar  palavras,  para 

encontrar informações.

Supõem-se que se a escola propuser situações e estratégias para tentar 

mudar a compreensão do leitor, ela conseguirá uma aprendizagem significativa e 

não meramente a transmissão dos saberes. 

Depois da colocação das idéias das autoras citadas no inicio desta parte, 

podemos dizer que é importante o professor mostrar caminhos e estratégias para 

auxiliar a compreensão do texto pelo leitor, pois agindo assim ele conseguirá mexer 

com  o  mesmo  e  o  levará  a  pensar  significativamente.  E  esse  pensar 

significativamente  é  função  principal  da  escola.  Assim  sendo,  entendo  que  o 

espaço escolar deveria oferecer sempre momentos de leitura e reflexão, pois só 

assim nosso aluno se tornará crítico realmente.

               2.7 – A Importância da Promoção da Leitura:
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Uma constatação óbvia, mas bastante relevante dentro do tema é a de que 

vivemos  hoje  na  era  eletrônica,  onde  o  lúdico  e  o  imaginário  estão  sendo 

esquecidos, trocados por jogos eletrônicos individuais onde há agressividade e falta 

de diálogo. E é cada vez mais comum vermos nas escolas professores aflitos, sem 

saberem  o  que  fazer  porque  seus  alunos  só  pensam  em  televisão,  “game”  e 

violência. Mas o que este professor está fazendo para que seu aluno se solte mais 

e  se  expresse  melhor?  O  que  ele  está  fazendo  para  resgatar  o  gosto  pelo 

imaginário no aluno?

Se analisarmos o fato no decorrer da história, veremos que são várias as 

pesquisas  que  comprovam  que  os  adultos  que  tiveram  contato  com  histórias 

infantis,  sejam  como  ouvintes,  seja  como  contadores,  possuem  vida  mais 

satisfatória.  Por  isso,   Abramovic (1995) nos diz  que:  “  é ouvindo histórias que 

sentimos (também) emoções importantes como a raiva, a irritação, a tranqüilidade e 

tantas outras mais, e vivem profundamente tudo o que as narrativas provocam em 

quem ouve.” A criança ao ouvir histórias vive todas as emoções, tornando-se um 

dos personagens da história  lida,  ela  se imagina no ambiente em que os fatos 

ocorrem, seu pensamento viaja.

Também podemos citar Vigotsky (1991), quando ele fala que: “a criação de 

uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a 

primeira satisfação da criança em relação às restrições situacionais.” Isto quer dizer 

que  quando  uma  criança  lê  ou  ouve  uma  história  infantil,  ela  está  em  pleno 

desenvolvimento de suas funções afetivas, cognitivas e emocionais.

Ainda usando as reflexões de Vigotsky  (1991), quanto à imaginação da 

criança e o brinquedo,  temos:  “que as maiores aquisições de uma criança são 

construídas no brinquedo (incluo aí  histórias infantis,  pois são vistas como uma 

forma de brincar), aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação 

real e moralidade”- é importante relacionar os momentos de leitura com atividades 

alegres e brincasdeiras.

É importante que o hábito da leitura se forme desde cedo, pois como não 

se trata de um ato instintivo, mas pelo contrário, de um hábito a ser gradativamente 

adquirido, é preciso que se dê desde o início do aprendizado da leitura materiais de 

leitura de todos os tipos, respeitando, é claro, o nível das pessoas envolvidas.

Outro ponto importante a considerar é se o ato de ler deve ser um hábito, 

deve ser fonte de prazer e nunca uma atividade obrigatória, cercadas de ameaças 
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e  castigos  e  encarada como uma imposição do mundo  adulto,  pois  para  ler  é 

preciso gostar de ler.

Certo é que o amor pelos livros não é uma coisa que apareça de repente. 

É  preciso ajudar  a  criança a descobrir  o  que eles  (livros)  podem lhes  oferecer 

porque  cada  livro  pode  trazer  uma  nova  idéia,  ajudar  a  fazer  uma  descoberta 

importante e ampliar o horizonte daquele que lê. Uma coisa é certa, as histórias 

que os pais contam e os livros que os pais e filhos vivenciam juntos formam a base 

do interesse de aprender  a  ler  e  a  gostar  dos livros.  Por  isso é extremamente 

importante a associação do livro e do prazer desde os primeiros anos de vida da 

criança.

Infelizmente,  devido  às  atuais  condições  sócio-econômicas  da  família, 

onde o pai e a mãe trabalham fora, chegam cansados e cheios de afazeres, não 

contam mais histórias para seus filhos. Muitas vezes podem até ter tempo, mas 

acabam ocupando esse tempo em frente à televisão.

Se analisarmos a estrutura educacional brasileira, verificamos que a escola 

tem formado até  agora  mais  ledores  que leitores.  A  diferença está  em que os 

ledores somente decodificam os códigos não percebendo a intenção do que está 

escrito, ao passo que, os leitores compreendem o texto na sua relação dialética, 

ocorrendo a percepção mais crítica do que é lido.

Como  já  foi  afirmado  por  vários  estudiosos  que  a  educação  é  a 

transformação do homem e do mundo, então, é importante que essa relação do 

educando  com  o  livro  lhe  torne  crítico,   que  sua  leitura  lhe  permita  várias 

possibilidades, enquanto ser social que é.

Atualmente  o  que  se  percebe  é  que  a  falta  de  leitura  e  a  não 

conscientização sobre a importância do hábito da leitura faz com que os jovens e 

os adolescentes tenham sérios problemas na organização do pensamento e na 

escrita,  faltando-lhes  senso  crítico.  Portanto,  é  importante  oferecer-lhes  livros  e 

materiais escritos que estejam próximos de suas realidades, que tenham algum 

significado em suas vidas.  Assim procedendo,  estaremos formando verdadeiros 

leitores com consciência e capacidade crítica.

Certo  é  que  a  nova  geração  vive  exposta  às  tecnologias,  mudando 

radicalmente seu comportamento e aprendendo através de múltiplas linguagens. O 

jovem de hoje  expressa o que vê e ouve de maneira natural e diária sem reflexão e 

crítica.  Assim,  a  tevê,  a  informática  atraem,  conquistam  e  alienam  o  jovem, 
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tornando-se muitas vezes inimiga do ato de ler. Mas,  temos que acreditar que 

mesmo em tempos de tevê, computador e “game”a leitura não perdeu seu valor e 

sua necessidade. Conseqüentemente, o nosso grande desafio é conseguir isto.

Assim sendo,  cabe  ao  professor  aproveitar  essa  relação  cordial  que  a 

criança  e  o  jovem  têm  com  a  máquina  como  motivação,  onde  programas 

adequados  passem  a  ser  estratégias  para  se  chegar  à  leitura.  Por  isso  a 

necessidade de o professor estar em condições de interagir, inventar e criar com a 

tecnologia presente. É necessério mostrar às crianças que existem outras formas 

de distração e outras fontes de informação além da tevê, e chamar a atenção para 

jornais, revistas e livros.

É verdade que a competição da literatura com a tevê é muito dura, mas 

também é verdade que a leitura terá sempre um encanto particular  para quem 

gosta de trabalhar a imaginação. O bom é que o livro não precisa de programação, 

pode estar conosco em todas as horas, sem ser preciso esperar o próximo capítulo, 

no dia seguinte.

Não é à toa que Lisboa (1977) ao refletir  sobre as vantagens do texto 

escrito e sobre os meios de comunicação disse:
O fato é que os chamados audiovisuais comunicam num tempo limitado, 
enquanto a letra impresa está sempre disponível. Além disso, esta dispõe 
de uma credibilidade de documento, podendo ser consultada, exibida e 
guardada. Depois, o escrito é procurado pelos que consomem, enquanto 
a comunicação audiovisual nos chega como uma visita.
 

Então,  pode-se  afirmar  que  os  livros  e  os  meios  de  comunicação 

audiovisuais não devem ser vistos como adversários, e sim como meios integrantes 

a que os jovens devem ser apresentados,  para que estes despertem  a curiosidade 

e o desejo de aprender.

Infelizmente, nota-se que as crianças, adultos e as pessoas de uma maneira 

geral, vêm se distanciando mais e mais da leitura e conseqüentemente da escrita. É 

normal se enfatizar na escola o valor do livro  como veículo de aprendizagem, mas 

pouco se faz para despertar na criança ou jovem o prazer que um bom livro pode 

proporcionar,  pois,  desde  sempre,  a  leitura  foi  apresentada  às  pessoas  como 

“obrigação” e não como atividade gratificante.

Mas olhando o passado, verificamos que o problema da não leitura não é de 

agora, lá em  Silva (l996) há o seguinte comentário a respeito da relação do povo 

brasileiro e o livro.
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...  no contexto  brasileiro  o  distanciamento entre  o  leitor  jovem e o  livro 
parece ser patente e visível (...) parece certo dizer que não existe tradição 
de leitura no Brasil.  Dadas as condições de desenvolvimento histórico e 
cultural  do  país,  a  leitura,  enquanto  atividade  de  lazer  e  atualização, 
sempre  se  restringiu  a  uma  minoria  de  indivíduos  que  teve  acesso  a 
educação e, portanto ao livro.
 

Segundo o autor, o brasileiro nunca teve uma relação amigável com o livro, 

a falta de interesse na leitura é uma questão cultural  onde o hábito de ler  só é 

privilégio de uma minoria.

Embora, os anos se passaram, mas a relação do povo com o livro  não 

mudou, pois as condições sociais do povo em geral é de miséria onde a classe 

dominante dita as regras do capitalismo do “ter” e não do “ser” e as escolas são 

agentes  no  processo  de  criação  dessa  cultura,  onde  elas  ajudam a  certificar  e 

selecionar a força de trabalho da sociedade que aí está.

Acredito que as dificuldades encontradas por mim são pertinentes aos demais 

professores. Daí pergunto: com resolver tais questões? Como efetivar o ato da leitura 

na vida escolar? Por que a Escola, enquanto instituição, não consegue criar no aluno 

o interesse e o hábito da leitura?

Mas acredito nas sábias palavras de Freire (2000)  quando ele diz:
                         Mudar o mundo é tão difícil quanto possível. O educador não deve só ensinar 

bem  sua  disciplina,  mas  desafiar  o  educando  a  pensar  criticamente  a 
realidade social e política do meio em que vive, mostrar que o homem é um 
ser social capaz de intervir no mundo e não de se adaptar a ele. Ele pode 
transformar o mundo através de projetos, sonhos e utopias.

 
Para esclarecer a citação de Freire, digo que devemos ter claro que o  nosso 

trabalho,  enquanto  educadores,  deve  sempre  procurar  o  crescimento   do  nosso 

educando, fazendo com que ele tenha consciência da importância de fazer sua parte 

como pessoa histórica que é. Ele precisa acreditar que  pode mudar sua realidade 

através de sua informação (aquisição de saberes) para realizar seus sonhos.           

Evidentemente,  que  não  são  as  escolas  e  os  professores  os  únicos 

responsáveis por esse desinteresse na leitura. Nós, professores, muitas vezes vítimas 

da própria formação que recebemos não conseguimos passar adiante uma satisfação 

que  não  sentimos.  Também  somos  amarrados  pela  estrutura  da  escola  a  que 

pertencemos ou à própria situação em que se encontra a educação no país.

Nada melhor  do  que finalizar  minhas colocações citando um trecho do 

poema: Tecendo a manhã, de Melo Neto (1979), onde ele nos remete a uma bela 

concepção de leitura. No trecho do texto abaixo podemos interpretar que os “gritos” 
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dos  galos  que  tecem  a  manhã  são  os  possíveis  leitores  que  vão  tecendo  o 

significado dos diversos textos com que se depararam ao longo da vida.

 

                                  Um galo sozinho não tece uma manhã;
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos cruzem
os fios de sol  de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.                                        

 

Evidentemente, o  poema  citado  acima  não  leva  o  leitor  a  uma  única 

interpretação. Também poderia revelar a relação professor/aluno na aquisição do 

conhecimento. Assim o galo seria o professor que sozinho na sua atividade e como 

profissional não consegue melhorar a escola como um todo e o grito seria a ação, o 

fazer  do  professor  para  motivar  e  levar  os  demais  colegas  à  prática. 

Conseqüentemente, todos os professores “falando a mesma língua” a realidade da 

educação seria diferente, seria sempre um amanhecer.

     2.8 - INTERVENÇÃO NA ESCOLA:

      Justificativa:

    A criança de hoje sente-se cada vez mais desestimulada à leitura, devido aos 

apelos  da  televisão,  entre  outros  veículos  de  massa,  que  além  de  alienar, 

prejudicam  o  desempenho  e  a  criatividade  da  criança.  Outro  agravante  é  a 

exposição diária da criança à violência mostrada na TV. Diante dessa realidade, 

educadores e pais precisam levar o aluno a se interessar mais pela leitura, o que, 

além de reduzir seu tempo diante da televisão, dará a ele uma bagagem muito maior 

de conhecimento que poderá estimular a sua imaginação e a criatividade.

     A sala de aula é um espaço privilegiado. Se nós, educadores, fizermos da 

literatura infantil um momento de lazer, onde o aluno sinta prazer de ler uma história, 

acredito que a aprendizagem de uma maneira geral se dará mais significativamente. 

     Preocupa-me muito o desinteresse do aluno pela leitura e acredito que muito 

mais pessoas gostariam de ler se a literatura fosse ensinada de maneira diferente 
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nas escolas. Então, através da intervenção na realidade de uma turma de 5ª série, 

no Colégio Estadual Unidade Pólo, em São José dos Pinhais, apresentei estratégias 

diferenciadas de leitura,  textos  selecionados e atividades que vieram a ajudar  o 

educando a desenvolver sua criatividade e imaginação por meio da apreensão do 

lido. Todos os educadores concordam que o ato de ler deve se tornar um hábito. 

Acredito que através do meu trabalho com a turma consegui despertar seu interesse 

e incentivá-la para seguir lendo.  Digo que temos que tentar e ousar todo o tempo. É 

necessário  estimular  a  prática  de  leitura,  tornando-a  diária  e  diversificada  no 

ambiente escolar. 

Com a turma em questão, trabalhei com dez metodologias diferenciadas de 

leitura durante um trimestre. Porém, aqui, relacionarei três, as que mais despertaram 

o interesse e o prazer dos alunos.

           1ª Situação de Leitura: Importância das palavras.

           - Apresentação da música: Palavras, dos Titãs. Escuta; todos cantam. A 

seguir levar os alunos a refletirem e colocarem suas impressões sobre os vários 

significados  dados  pelo  autor  para  o  vocábulo  “palavra”.  Conduzir  os  alunos  a 

pensarem na importância que as palavras têm em suas vidas. 

     Ler para a turma o início do livro:  As coisas que a gente fala, de Ruth 

Rocha,  para  criar  expectativas  no  que  vem  depois.  (Depois  propor  para  eles 

procurarem  o livro e terminarem a leitura).

     Apresentar para a turma à crônica: 
     A  revolta  das  palavras, de  José  Paulo  Paes.  Comentar  que,  como  as 

personagens da história são palavras, ela acontece nas páginas de um dicionário no 

dia 2 de abril (o dia da desmentira. Por quê? Levá-los a refletirem e comentarem 

suas impressões.). Objetivo: Conscientização do uso coerente das palavras, isto é, 

dizer uma coisa e fazer outra. 

     Atividade: propor ao aluno que ele recorte,  de revistas, palavras que ele 

goste e que tenham significados positivos para a sociedade. Em seguida, formar 

equipes  de  quatro  (04)  alunos  para  elaborarem  um  cartaz  usando  as  palavras 

recortadas – colar as palavras recortadas pelo grupo numa cartolina formando um 

desenho  (árvore,  paisagem,  pirâmide,  casa,  sol,  etc.).  O  grupo  deve  usar  a 

criatividade. Apresentar o cartaz para a turma e explicar a montagem.  Exposição 

dos cartazes no saguão da escola. Ver figura abaixo:
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        Foto 1

Exposição de cartazes com a atividade de leitura proposta – 5ª série, abril/2008.

2ª Situação de Leitura: Adivinhas; O que é? Quem é? Quem sou eu? Qual a 

diferença? 

 Novamente separei a turma e  grupos com quatro/cinco alunos. Expliquei 

para os alunos o que são adivinhas, também conhecidas como adivinhações ou "o 

que é": são perguntas em formato de charadas desafiadoras que fazem as pessoas 

pensarem e  se  divertirem.  São criadas pelas  pessoas  e  fazem parte  da  cultura 

popular e do folclore brasileiro. São muito comuns entre as crianças, mas também 

fazem sucesso entre os adultos. O material de leitura que utilizei foram livrinhos de 

adivinhações, do que é ou quem é e qual a diferença, encontrado nas bancas. Os 

alunos fizeram a leitura; selecionaram cinco adivinhas para apresentarem para a 

turma  toda  (equipes).  O  grupo  que  tinha  o  maior  número  de  acertos  faria  a 

apresentação seguinte e assim até fechar todos os grupos. Como atividade final 

foram catalogadas todas as adivinhas e feito um livrinho com colagens. Também, 

relacionei as adivinhas mais apreciadas pela turma e organizei um cartaz para expor 

no  pátio  da  escola  (conforme  foto  abaixo).  Nesta  atividade,  senti  um  maior 
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entusiasmo entre os alunos, até pelo caráter desafiador que as próprias perguntas 

apresentam. 

Obs.: As respostas foram distribuídas entre os grupos e as perguntas colocadas em 

e uma caixinha para serem sorteadas durante o desenvolvimento da atividade.

       Foto 2

Cartazes expostos no saguão da escola com as adivinhas – 5ª série, abril/2008.

          3ª Situação de Leitura: Vamos brincar de poesia?  

Apresentação e  leitura do poema de, José Paulo Paes, pela professora. 

Convite 

Poesia
é brincar com palavras

como se brinca
com  bola, papagaio, pião.

 

Só que
bola, papagaio, pião

de tanto brincar se gastam.

As palavras não:
quanto mais se brinca

com elas
mais novas ficam.

Como a água do rio
que é água sempre nova.

Como cada dia
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que é sempre um novo dia.
Vamos brincar de poesia?

                                                                               (Poemas para brincar. São Paulo, Ática, 1998).

Primeiro foi feita a apresentação do poema acima, como forma de despertar a 

curiosidade  e  o  interesse  do  aluno  para  o  assunto.  Primeiro  questionamento,  o 

porquê do título.  Segundo,  por  que o autor  relaciona a poesia  com brinquedos? 

Terceiro, levar os alunos a observarem a estrutura do texto,  qual a diferença se 

comparados com outros. Conhecem outros? Quais? O que acharam do texto? 

    Material de leitura – livros de poesias infantis: A arca de Noé, de Vinícius 

de Moraes; Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meireles; Cavalgando o arco-íris, de Pedro 

Bandeira;  Quintana  de  Bolso  e  Espelho  Mágico,  de  Mário  Quintana;  Antologia 

Poética, de Ivo Lêdo; Classificados Poéticos, de Roseana Murray  entre outros.

          Leitura dos poemas. (Fazer a leitura de vários poemas com calma e atenção, 

depois escolher o que mais lhe agradou). Escolher um poema e copiá-lo no caderno 

(passaporte de leitura) com justificativa do porquê da escolha com: nome do autor; 

nome do livro de onde foi retirado, editora, ano, cidade e o número da página onde 

está o poema. Memorização do mesmo para apresentar para a turma oralmente, se 

possível, caso contrário, ler.  

        Transcrever novamente o poema para o papel sulfite e Ilustrá-lo.  Exposição 

dos poemas no Varal de Poesia em sala, conforme figura abaixo:

         Foto 3

Varal de poemas em sala – 5ª série, abril de 2008.
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Como produção de texto, foi proposta a atividade de produzir um poema para 

o dia das mães, primeiro no caderno depois em folha apropriada organizada pela 

professora. Conforme foto 6.

       Foto 4

Alunos da turma de 5ª série com suas produções. Abril/2008.

   Foto 5

Turma da 5ª série fazendo leitura. Abril/2008.
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  Foto 6

Cartaz com produção de poemas para as mães. Maio/2008.

 Foto 7

Cartazes produzidos e expostos pela professora para motivar a leitura no espaço 
escolar/2008.
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     Foto 8  

    

Alunos da 5ª série após um momento de leitura. Maio /2008.

O  resultado  das  metodologias  e  estratégias  de  leituras  sugeridas  e 

desenvolvidas contribuíram para que os alunos despertassem para a: 

        - Leitura e familiaridade com os textos;

        - Construção e troca de experiências;

        - Inferências realizadas antes e durante o processamento da leitura;

        - Ponto de vista e impressões;

        - Compreensão e prazer no processo;

        - A importância em ouvir enquanto ação;

        - Criatividade ao desenvolver as atividades propostas;

        - Motivação para ler e entender.

        Conclusão da Intervenção:

        Com a possibilidade de vivências de leituras diversificadas, consegui levar o 

educando  a  perceber,  sentir  e  interagir  com  as  várias  situações  apresentadas, 

ousando  sempre  em  acreditar  que  a  leitura  abre  caminhos  para  a  imaginação. 

Zilberman (l983),  afirma que “o ler  é  uma janela através da qual  o sujeito  pode 

compreender melhor o mundo e organizar as suas próprias experiências.” Acredito 

estar contribuindo para o processo de aprendizagem do educando e abrindo novas 
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janelas para que ele, enquanto pessoa, consiga ler o mundo que o cerca, assim 

como, se torne um sujeito participativo e atuante no meio social.

3 -  Considerações Finais:
Enquanto professores e educadores tiverem uma reflexão pedagógica será 

mais fácil analisar o porquê do nosso aluno não aprender e quais os fatores que o 

levam a ter dificuldades no processo da aquisição da leitura e, conseqüentemente, 

da escrita. Freqüentemente, tendemos a procurar um culpado, e o maior crucificado 

é a família do aluno por sua postura e comportamento. Sempre haverá desculpas 

para os fatores que levam o aluno a ter dificuldades. No entanto, essas desculpas 

tendem a contribuir para o agravamento dessas dificuldades, deixando o aluno mais 

desmotivado a aprender.

Porém, o educador, enquanto mediador no processo ensino-aprendizagem e 

protagonista  na  resolução  das  dificuldades  deve  obter  informações,  orientações 

específicas para desenvolver  um trabalho consciente,  promovendo o sucesso de 

todos os envolvidos no processo da aquisição do conhecimento.

Depois de todas as colocações e enumerações pedagógicas que fiz, pode-se 

dizer  que  o  professor  precisa  trabalhar  com  o  educando  valorizando  suas 

habilidades e seus interesses e, sobre tudo, desenvolver seu trabalho com respeito, 

tornando o ambiente escolar propício para a aquisição do conhecimento.   
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