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RESUMO 

 

A leitura é uma atividade humana praticada desde os princípios e contribui para 

o desenvolvimento e formação do indivíduo na sociedade, portanto esta 

pesquisa teve como ponto de partida a análise de textos jornalísticos impressos 

veiculados nos meios de comunicação da cidade de Londrina, relacionado ao 

tema. A seleção de notícias acerca da mesma foi de suma importância para a 

análise de como o aluno recebe esse conhecimento, se o que aprende é 

significativo para sua realidade social e se compreende o que lê e o que 

escreve, sendo, portanto o problema a ser pesquisado. O critério de seleção 

para o estudo se deve a veiculação de frequência, conforme encontrada nas 

bancas e lugares de acesso deste material. Utilizamos como pressupostos 

teóricos a revisão bibliográfica documental de conteúdos relacionados ao 

materialismo histórico e dialético, que demonstrem a compreensão dos 

resultados como a alienação, classes sociais e a luta de classes. Como 

resultados, percebeu-se que o ensino de leitura conforme as coletas de dados 

apresentam aspectos positivos e negativos.  É notório que as causas com o 

desencanto da leitura são as mais variadas possíveis conforme analisadas 

pelas notícias coletadas, contudo, percebeu-se também a valorização e o saber 

que a mesma proporciona, seja ela em seus aspectos pessoais, históricos, 

informativos entre outros.  

 

 

Palavras-chave: Leitura Jornalística impressa. Formação Humana. Conhecimento de 

Mundo. 
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1. INTRODUÇAO 

 

A leitura como fonte de conhecimento contribui para as relações que 

nos cerca e traz significados importantes para proporcionar ao leitor uma 

formação humana concreta, principalmente por meio das relações sociais e, 

consequentemente, a necessidade de formação intelectual.    

Neste estudo evidencia-se como essa prática da leitura é um dos 

fatores essenciais para a continuidade de nossa história e trata-se de um 

tema pertinente por analisar como o indivíduo está inserido em sociedade, 

uma vez que o seu papel é o de buscar formação que coopere com sua 

vivência nas relações com os outros homens. 

Parte-se do princípio que todo o ser tem por sua função aprimorar-se 

e atentar-se para com os meios de produção, dos quais muitas vezes o 

impede de formar uma conscientização e evolução não só histórica, mas 

como ser que tem seu papel e seu valor, deveres e direitos diante das 

transformações necessárias para a continuidade histórica da humanidade.   

Sendo assim, esta pesquisa procura responder ao problema central: 

Como a leitura, fonte essencial da disseminação do saber e continuidade 

histórica, se apresenta nas escolas e na sociedade londrinense? Para tanto, 

iremos selecionar textos jornalísticos impressos veiculados nos meios de 

comunicação dessa sociedade, com o objetivo geral de: analisar textos 

impressos veiculados nos meios de comunicação da cidade de Londrina 

acerca da leitura, a fim de verificar se estão sendo formados sujeitos leitores. 

O conceito de leitura e escrita, portanto, torna-se imprescindível, uma 

vez que a leitura sempre esteve atrelada à ideia de ler por obrigação, para 

fazer um teste, memorizar os trechos e recitar para o mestre. Diante disso, 

pretende-se, analisar os textos impressos veiculados na mídia. Esse tipo de 

reflexão é relevante não somente para professores, mas também para os 

alunos.  Desta forma, será possível contribuir com questões inerentes à 

leitura e à formação docente de alunos formadores de leitores e escritores, 

do Curso de Pedagogia de uma Universidade de grande porte presente na 

cidade. 
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Pineau (1983) toma como conceito de formação, uma atividade de 

aprendizagem em um espaço limitado, em que há a transformação de si 

próprio. O autor ainda afirma que é nessa formação que ocorre a formação 

do eu, e que compreender como cada pessoa se formou é encontrar as 

relações entre as pluralidades que atravessam a vida. Portanto, o espaço no 

qual o aluno desenvolve o hábito de ler, torna-se essencial para o seu 

desenvolvimento.  

Entende-se, que a formação docente ocorre por meio de trocas de 

experiências nas interações sociais e de aprendizagem e ter acesso à 

formação do indivíduo é perceber a forma como este age, reage e interage 

em seus contextos. Quando falamos em leitura, sabemos que o ato de ler foi 

e continua sendo um grande desafio aos educadores em relação à crítica 

que a escola recebe, sendo muitas vezes rotulada como autoritária e 

controladora do saber.  

Para tratar desta temática há necessidade de se adentrar na relação 

homem e suas transformações sociais se fez jus e de forte valor contributivo 

para a compreensão de como se encontra nossa realidade atual. Contudo, a 

leitura como fonte de formação quando não posicionada em sua significância 

pode ter seu papel estagnado, contribuindo para que a continuação histórica 

e formadora de indivíduos ativos e pensantes fique à mercê de interesses 

particulares do qual impede por muita das vezes o progresso necessário 

para as realizações humanas em sociedade. 

 

A leitura deve pois ser considerada como um instrumento prcioso e 
indispensável ao indivíduo que se quer ativo, participante e útil à 
sociedade. Ler torna-se um meio privilegiado de se ter acesso ao 
saber, teórico e prático e de se conquistar autonomia na 
aprendizagem, vista agora como um processo dinâmico e sempre 
inacado. A capacidade de ler põe, assim, á disposição da pessoa a 
possibilidade de compreender melhor o mundo que a rodeia, bem 
como de dar resposta a solicitações d natureza social, técnica e 
profissional. (2000 apud Santos, 2005, p. 22). 
 
  

O presente estudo encontra-se organizado da seguinte maneira: 

iniciamos explicitando a importância desta pesquisa e suas contribuições 

para a compreensão acerca do contexto histórico presenciado por meio da 

leitura como ferramenta de disseminação do saber. Também compuseram 
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parte deste estudo o ato de ler e a relação dela com o homem 

proporcionando transformações.  

Na segunda, parte Sociedade e Educação, frisamos a necessidade da 

educação como um dos princípios fundamentais da relação homem e 

sociedade. Desta forma, ela nos representa grande evolução no que diz 

respeito a atentarmos que o homem é construtor de sua história e tem por 

uma de suas funções, direitos e deveres com o seu meio, seja ela em seu 

aspecto educacional e da relação com o  trabalho como fonte de libertação 

ou de aprisionamento do ser.    

Na terceira apresentamos a leitura como espaço libertador, 

abordando a relação da leitura como fonte que agrega e conduz o indivíduo 

a se posicionar criticamente na relação com seu espaço, sendo ela fator 

essencial para garantir os direitos e contribuir para a formação de indivíduos 

críticos e pensantes. Nesse viés, a leitura assume papel importante em 

todas as esferas da sociedade e cabe ao indíviduo, escola, Estado e a 

família comprometerem-se com este fator essencial para a garantia de uma 

formação de qualidade. 

Visto a necessidade notória de como se encontra a formação do 

indivíduo acerca da aprendizagem com a leitura e a necessidade de 

compreensão acerca das concepções de autores sobre o ato de ler em seus 

aspectos gerais, abordarmos na metodologia o uso da pesquisa bibliográfica  

e descritiva, sendo analisados livros, dissertações, revistas, artigos e jornais, 

concebendo assim a nossa quarta parte do trabalho. 

Coleta de dados e análise de dados em um delineamento qualitativo é 

nossa quinta parte do trabalho. Nela descreveremos e analisaremos como 

está a leitura na sociedade londrinense, em especial nos textos veiculados 

nos meios de comunicação da cidade de Londrina e a formação docente de 

formadores de leitores e escritores. Nessas categorias frisamos os aspectos 

positivos e negativos. Os jornais coletados foram Jornal de Londrina, Folha 

de Londrina, Tribuna do Norte, O Diário e Folha de São Paulo, a escolha se 

deu devido à facilidade de acesso na maioria das bancas.  

Ao final do trabalho chegamos às conclusões finais expondo pontos 

relevantes acerca desta pesquisa, que tiveram como intuito a compreensão 
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de destacar o que tem sido divulgado sobre o tema leitura, deixando em 

evidência como se encontra essa realidade. Nela enfatizamos a necessidade 

de intervenções, conscientização e encaminhamentos de reflexão que 

contribuam para com as necessidades apresentadas.  

Reconhecendo a importância da leitura como ponto central deste 

trabalho deixa-se claro que não é apenas ela a solução para o quadro 

muitas vezes negativo em relação aos problemas em sociedade, mas que 

ela pode proporcionar e contribuir para que se amenizem os transtornos 

apresentados em nosso meio do qual se encontra em alguns casos 

estagnado em relação à educação e as modificações que anseiam por 

oportunidades e melhorias e que contribua com a formação e disseminação 

do saber para com o indivíduo e o seu espaço. 
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2. SOCIEDADE E EDUCAÇÃO 

 

Segundo Marx (1989) deparamos constantemente com as 

modificações causadas pelo homem no decorrer de nossa História, as quais 

têm alterado nossos costumes, culturas, vivências e comportamentos com o 

meio e com as relações sociais, mudanças essas originadas da relação do 

homem com a natureza, do qual dela começam a produzir os seus meios de 

sobrevivência, transformando a realidade natural e social.  

Com todas essas transformações presentes em nosso meio, pode-se 

perceber a ligação da sociedade com a educação, pois se busca em suas 

raízes as respostas de toda a evolução histórica. Assim, ambas 

dependentes uma da outra ocasionam o contexto social em que se encontra 

a humanidade, sendo que estas influenciam nossas relações sociais com as 

outras pessoas e com o nosso meio, criando assim novas histórias e modos 

de vida.  

 O homem como construtor de sua própria História, diferenciando-se 

dos outros animais por ser racional e logo pensante, tem como uma de suas 

finalidades suprir as suas necessidades e para garantia destas faz-se o uso 

da linguagem, pois segundo Duarte (2004, p. 58):  

 

O homem passa a representar cognitivamente os fenômenos da 
realidade, denominando-os com palavras de sua linguagem, e como 
resultado formam-se os conceitos e os significados. Pela linguagem 
passa a ser possível entre os homens não apenas o intercâmbio de 
objetos, mas acima de tudo o intercâmbio de pensamentos.   

 

A partir deste aspecto, a educação ganha destaque ao se relacionar e 

possibilitar que esse ser em constante mudança promova sua posição como 

indivíduo que luta para obter seus direitos por meio de sua maturação, 

inteligência e consciência crítica, garantindo que suas necessidades sejam 

preenchidas e satisfeitas.  

As contínuas alterações sejam elas nos mais diversos âmbitos: 

histórico, político, cultural, social e de outras dimensões, têm modificado o 

processo educacional no modelo atual em sociedade. Por conseguinte, a 

transformação da natureza também se torna papel central da atividade dos 
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sujeitos, para que essa o faça adquirir sua existência e contribuir para sua 

realização, acrescentando assim significado para sua vida e mais uma vez 

modificando o contexto histórico.  

Toda essa construção histórica está demarcada atualmente pelo 

grande avanço, pela rapidez de informações e recursos tecnológicos, que 

cria e quebra os paradigmas, que existem em nosso contexto. Nunca tantas 

pessoas tiveram acesso às informações, ao conhecimento, como hoje.  

Os meios de comunicação fizeram com que as informações 

tomassem um rumo acelerado no acesso às notícias, reportagens, vídeos e 

entre outros. Essa via de comunicação em que rádios, TV, internet, telefone 

etc, se destacassem, fizeram com que o conhecimento se destacasse e que 

várias pessoas, ao mesmo tempo, tivessem acesso às precisas informações, 

criando assim meios de produção de conteúdos, sistemas, grupos e 

habilidades na construção do saber. 

 Toda esse ensino, conforme as palavras de Ioschpe (2013, p. 110) 

tem desenvolvido na sociedade novas maneiras de se comunicar e de dar 

sentido ao que se aprende, passando a se apropriar e a compreender o 

valor de tal aprendizagem para a sua vida, o que consequentemente se 

reflete em nossa educação escolar atual. 

 

Não é que a educação de vinte ou cinquenta anos atrás não 
“funcione” no cérebro da meninada atual. Uma ótima aula – cativante, 
com um professor que domina a sua matéria e a maneira de 
comunicá-la e busca ativamente a compreensão e a participação do 
alunado – funcionava a cem anos e continua funcionando hoje. O que 
mudou é que a aula em que um professor simplesmente regurgitava 
uma série de fatos desconexos e inúteis, que precisavam ser 
memorizados e depois devolvidos em um dia de prova, deixou de 
fazer sentido, pois esses mesmos fatos podem ser pesquisados on-
line, através de textos, aulas à distância ou vídeo aulas. 
Não é que essa era uma aula boa que hoje virou ruim. Mas, na época 
em que os alunos dependiam exclusivamente do professor para obter 
qualquer conhecimento, essa ruindade ficava mascarada e era aceita.  
 
 

Diante do contexto social das transformações, da globalização do 

homem com o seu meio e toda sua divisão diferenciando os ricos dos 

pobres, ficou evidente que, ao mesmo tempo em que todo esse processo de 

melhorias para satisfazer as necessidades do indivíduo, estreitando 

distâncias e melhorando as condições de vida, propiciaram as conquistas e 
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benefícios, trouxeram consigo também por outro lado pontos negativos, que 

conduziram ao aumento dos graves problemas sociais, presenciados há 

tempos e que insistentemente continuam a fazer parte de nossa realidade, 

como uma delas a utilização incorreta dos meios tecnológicos.   

 Ao referenciar a desigualdade social, como um dos problemas 

sociais, constantemente presenciado em nosso meio, faz-se propício 

enfatizar ao longo do processo histórico os aspectos como: trabalho, 

propriedade privada, interesses capitalistas, entre outros que fazem com que 

nossa história seja construída, levando-nos a enfrentar obstáculos sociais 

desgastantes.  

Sendo assim, o homem como um ser livre que pode interferir e tomar 

suas decisões participa desse processo resultante da atividade humana de 

fins lucrativos, que ao mesmo tempo em que permitiu pontos positivos, 

também permitiu condições que não são de igualdade e muito menos 

comprometedora com a construção da história vital. 

É nesta perspectiva que a ação humana quando consciente de seus 

atos e comprometida com o modelo organizacional, que tem como princípios 

a formação em seus diversos aspectos, entre eles cultural, de direitos, 

deveres, e o interesse de se manter informado com a existência do povo, 

torna-se apropriada para a intervenção na educação, a fim de prosseguir 

com a relação dos indivíduos e sua interação com o meio, o conhecimento e 

continuidade de sua história. 

Marx (1844) define a atividade vital do ser humano ligada ao trabalho. 

Para que o homem assegure vida à sua espécie e seja consciente de seus 

atos surge também a necessidade de aprimorar outras áreas e buscar novos 

métodos e informações para realizar as transformações com o seu meio, 

sendo que nada mais propício para realização das modificações que se faz 

necessária, é a incorporação da educação como meio de satisfazer outras e 

possíveis mudanças para fins de alcançar a realização do ser humano.    

Nesta perspectiva, em que a educação é o meio pelo qual o homem 

busca seu desenvolvimento, satisfação das necessidades e o convívio 

social, faz-se evidente a formação desse ser, que produz constantes 

modificações com o seu meio, conscientizar-se e constituir maneiras de se 
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manter informado sob a sua existência e a história geral do povo, o qual 

consequentemente auxilia no desenvolvimento de sua nação. 

A educação já não é mais vista apenas como objeto para suprir 

determinadas habilidades para sobrevivência, mas sim de suprir com outras 

funções, que se faz pertinente para melhoria da vida e para a relação 

homem e sociedade. 

 

Hoje em dia, a educação ainda pode ser usada para sobrevivência, 
mas também ajuda proporcionar um melhor uso do tempo dando 
maior refinamento à vida social e cultural. O homem depende da 
educação e ela está presente no seu cotidiano. Porém, existem 
diferentes concepções de educação e diferentes modelos. Sua 
prática vai além da escola e abrange desde sociedades primitivas até 
as sociedades mais desenvolvidas e 
industrializadas (GIANCATERINO, 2013, p. 3). 
 
 

Todas as alterações causadas pela modificação da natureza pelo 

homem e a inserção da necessidade do modelo educacional nas relações 

sociais, fizeram com que acontecessem grandes influências no 

comportamento, desenvolvimento e estrutura desse homem.  

Um exemplo tomado pelo conhecimento que essas transformações 

presenciadas em nossa história deixaram transparecer é que uma das 

únicas coisas que não se pode ser retirada do ser humano é o conhecimento 

apropriado por ele; outro fator peculiar é a necessidade de manter-se 

informado para não nos submetermos às ações daqueles por quem se 

encontram no poder, pois podemos deixar comprometer a igualdade de 

direito para todos. Partindo disto, ambos os aspectos caracterizam o poder 

da educação, desde que esta seja instruída para a garantia da criticidade, do 

sentido e da organização necessária e condizente para a realidade social do 

aluno.  

Outro fator existente em nossa realidade são as diversidades de 

gêneros, pensamentos e aos novos modelos de vida, ou seja, da sociedade 

formada pelas diferenças.  

Diante das relações e das modificações históricas, o homem na 

contemporaneidade é marcado pelo desenvolvimento da individualidade e 

ao optar por esse modo de vida, esse homem tem encontrado formas de 

constituir sua relação com a família, com seus relacionamentos e, 
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principalmente, com o seu modo de trabalho, fragmentada, contribuindo para 

com a divisão de classes, que é perceptível devido à divisão social do 

trabalho. Tal oposição beneficiam as classes dominantes que estão no poder 

conhecida como sociedade capitalista e coloca o indivíduo que produz e 

vende sua força de trabalho, o proletariado como aquele que é dominado por 

quem está acima dele.  

O homem como ser vivo que necessita da natureza para sua 

sobrevivência e tem no trabalho um patamar para alcançar seus desejos e 

sua existência, infiltra-se e participa da construção do espaço e do 

conhecimento, da qual produz, reproduz e se socializa, propiciando as 

transformações nas mais diversas esferas do seu cotidiano, pois conforme 

vemos em Marx (1987), o ser humano se humaniza pelo trabalho, ou seja, 

essa atividade trabalhista também trouxe seu lado positivo: formar o cidadão 

que por meio de seu esforço físico ou intelectual cria atributos e se torna 

parte integrante da sociedade, relacionando-se com os outros, desde que 

esse indivíduo compreenda seu valor e papel de contribuir e comprometer-

se ativamente e criticamente com o seu meio. 

É a partir desse processo que a atividade educacional mais uma vez 

se faz presente e necessária. Atualmente muito tem se discutido sobre a 

realidade da Educação brasileira no país, em que índices perpetuam nas 

redes de comunicação com leve evolução, mas que, por outro lado, várias 

são as críticas a respeito do modelo atual da educação, crítica das quais ela 

estaria desatualizada e ausente de regularidade com as exigências da 

sociedade atual, deixando a mercê do que se realmente é necessário para 

os dias atuais e condizentes com a realidade dos indivíduos.  

Também não é de hoje que o processo educacional sofre com 

grandes indícios de uma educação capitalista, próprio para atuação na 

atividade produtivista, não se importando com o meio e o indivíduo, mas sim 

em atender cada vez mais o consumo de bens e serviços, delimitando o 

conteúdo e a necessidade de um ser pensante, crítico e criativo.  

Novamente todo esse processo de inserção é focado na teoria como 

um modelo que visa ao homem que construirá maneiras de se 

profissionalizar e garantir por uma vaga ao mercado de trabalho, que lhe 
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dará sustento, moradia e regalias devido a sua mão de obra. Assim sendo, a 

educação é o meio pelo qual esse ser deve estar inserido e transformado, 

segundo as ideologias que visam ao lucro como garantia das 

transformações necessárias da sociedade. 

Esse processo de comportamento dentro da sociedade faz com que o 

status econômico seja um importante fator para se esquivar de fazer parte 

do grupo de um povo submisso e dependente da existência daqueles por 

quem domina. Sendo a educação pautada em princípios que rege o 

progresso de significância para o homem e, consequentemente seu 

desenvolvimento cognitivo, torna-se essencial a destacarmos como fonte de 

libertação das camadas excludentes. 

No decorrer da história, devido às transformações e reivindicações 

feitas pela educação, foi preciso superar o atraso educacional para que 

garantisse a promoção do aluno e não só o incluísse no modelo educacional 

para constatar números de alfabetizados, mas sim em ter consciência de 

seu papel em sociedade, papel esse de garantir seus direitos e deveres sem 

discriminações. 

Assim, conscientes que a educação é parte essencial e condição de 

transformação histórica para a sociedade, é possível visualizar a importância 

da escola na ação de educar, de desenvolver no educando sua participação, 

seu diálogo, suas ideias e sua cultura histórica, sabendo equilibrar entre a 

aprendizagem sistemática e as bagagens trazidas por cada um dos alunos, 

ou seja, a educação é linha pela qual o indivíduo inserido em um processo 

de construção do saber, deve ser privilegiado por meio do saber histórico-

cultural, baseado pelas experiências, cujas reflexões o levarão à 

compreensão deste conhecimento, trazendo para si novas formas de 

pensamento e compreensão de direitos e sua função em seu meio. 

Segundo Saviani (2009, p. 70), entende-se que o processo educativo 

é passagem da desigualdade à igualdade. Portanto, é preciso ensinar os 

alunos a compreender o seu papel e sua função em seu meio, estimulando 

suas capacidades cognitivas, de interpretação e de julgamento. Mais que 

isso, aos alunos cabe o aprendizado da argumentação para que assim, 

compreendam a constituição histórica de mundo.  
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Sendo o ato educativo a construção da cultura e da continuação da 

história humana, temos presenciado vários problemas presentes na atual 

sociedade. Entre eles, os conflitos gerados pelo desrespeito, preconceito, 

criminalidade, violência e entre outros, que remetem certa ausência de 

educação tanto familiar quanto social, isso se constata no resultado do baixo 

índice de investimentos públicos neste setor, que tem como alguns de seus 

resultados a deficiente formação dos alunos brasileiros.  

Nas escolas públicas encontram-se vários obstáculos e dificuldades 

tanto nas estruturas mal conservadas, quanto na falta de apoio e incentivo 

aos professores. Os recursos didáticos muitas vezes inutilizados pela falta 

de formação, baixos salários, greves, violência dentro das escolas, entre 

outros continuam a comprometer o avanço educacional. 

 Mesmo com todo esse quadro lamentável da realidade escolar, 

somente por meio da interação com o próximo é que a educação produz o 

conhecimento e a disseminação das experiências para continuar formando 

história e produzir a partir dessas experiências, o ponto de partida para se 

alcançar na essência o seu mais alto nível: o aprendizado verdadeiro, 

gerando novos significados e novos olhares para com a educação escolar. 

É, então, nesse caminho que a escola deve se apresentar, adequando as 

situações cotidianas aos novos conhecimentos e habilidades proporcionados 

pelo conhecimento escolar, que serão necessárias para o comportamento 

em sociedade. Diante disto Saviani e Duarte (2012, p.14) ressaltam: 

 

Funda-se, aí, a legitimidade da educação, que emerge, então, como 
uma comunicação de pessoas livres em graus diferentes de 
comunicação humana. Nessa formulação o valor da educação se 
expressa como promoção do homem. Enunciamos, então, uma 
primeira definição de educação: a educação, enquanto comunicação 
entre pessoas livres em graus diferentes de maturação humana é 
promoção do homem, de parte a parte – isto é tanto do educando 
como do educador. A formação humana coincide, nessa acepção, 
com o processo de promoção humana levado a efeito pela educação.  

 

Para que ocorra esse desenvolvimento sociocultural deve-se 

acontecer a mediação entre o adulto e a criança. Isso levará a apropriação 

que se inicia situado na história cultural da humanidade e que, 
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consequentemente, formará o indivíduo, inserido com as regras e modos de 

se comportar nos espaços de convivência. 

Por outro lado, ao focar a escola como responsável por essa 

disseminação do saber crítico, devemos também focar as outras esferas que 

fazem parte para melhorias do ensino, como a família, autoridade e pessoas 

comprometidas em buscar mudanças necessárias ao nosso âmbito 

educacional. 

Enfim, vários são os fatores que evidenciam e nos mostram o 

contraste social vivenciado há anos na sociedade, visto que uma delas da 

qual se tem grande destaque é a distribuição de renda totalmente desigual, e 

que acaba afetando parte da população e contribuindo para com o quadro 

de um país ainda muito injusto, mesmo tendo autoridades colaborando com 

auxílios sociais para a melhoria da qualidade de vida do homem.  

 

Partimos dos pressupostos da Economia Política. Aceitamos sua 
terminologia e suas leis. Aceitamos como premissas a propriedade 
privada, a separação do trabalho, capital e terra, assim como também 
de salários, lucro e arrendamento, a divisão do trabalho, a 
competição, o conceito de valor de troca, etc. Com a própria 
economia política, usando suas próprias palavras, demonstramos que 
o trabalhador afunda até um nível de mercadoria, e uma mercadoria 
das mais deploráveis; que a miséria do trabalhador aumenta com o 
poder e o volume de sua produção; que o resultado forçoso da 
competição é o acumulo de capital em poucas mãos, e assim uma 
restauração do monopólio da forma mais terrível; e, por fim, que a 
distinção entre capitalista e proletariado de terras, e entre trabalhador 
agrícola e o operário, tem de desaparecer, dividindo-se o conjunto da 
sociedade em duas classes de possuidores de propriedades e 
trabalhadores sem propriedades (MARX, 1844, p.79).  
 

Fato esse nos reflete a crítica à educação burguesa pelo seu modelo 

de sempre prevalecer o lucro e a não associação do trabalho com a 

escolarização para formadores de mente pensante.  

É fato que para o desenvolvimento e crescimento cognitivo do 

homem, a educação é fundamental para se alcançar a mudança de um 

sistema tão excludente, atualmente muito tem se discutido a questão do 

novo modelo de incorporação do indivíduo ao mercado de trabalho, do qual 

aquele modelo antigo de apenas produzir e reduzidamente ter informações 

básicas para aquela atuação, não se faz mais propício para o mundo 

capitalista atual. 
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Assim, mais uma vez, visando-se a questão lucrativa, novamente é 

formado o indivíduo para atuar e contribuir com a sustentabilidade mercantil, 

mas agora com um processo que envolve mais a ciência e a tecnologia 

como aliados para o domínio sob as informações, necessárias para com a 

produção.  

Partiremos de um fato econômico contemporâneo. O trabalhador fica 
mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce 
em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda 
mais barata à medida que cria mais bens. [...] A apropriação do objeto 
aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o 
trabalhador produz tanto menos pode possuir e tanto mais fica 
dominado pelo seu produto, o capital (MARX, 1844, p.80). 
 
 

Fica evidente que a educação acaba por também, mesmo que 

indiretamente, contribuir para com esse quadro de formação voltada à 

reprodução da sociabilidade do capital, pois ao mesmo tempo em que se 

dissemina o conhecimento para produzir e adquirir inteligência, também se 

produz e se adquiri a submissão de um sistema imposto, burocrático e que 

de longe constrói o conhecimento valorativo para com sua realidade, o 

tornando sem significância e formando indivíduos insatisfeitos e 

inapropriados para a apropriação do conhecimento. 

Assim, quanto mais o indivíduo aprende mais ele ainda continua a 

mercê de uma realidade que não o satisfaz e não percebe o tempo perdido 

pela negligência do pouco investimento com a educação, tornando ao 

mesmo tempo um obstáculo para o desenvolvimento do país.  

 

A alienação do trabalhador em seu objeto é expressa da maneira 
seguinte, nas leis da Economia Política: quanto mais o trabalhador 
produz, tanto menos tem para consumir, quanto mais valor ele cria, 
tanto menos valioso se torna; quanto mais aperfeiçoado o seu 
produto, tanto mais grosseiro e informe o trabalhador; quanto mais 
civilizado o produto, tanto mais bárbaro o trabalhador; quanto mais 
poderoso o trabalho, tão mais frágil o trabalhador; quanto mais 
inteligência revela o trabalhador, tanto mais o trabalhador decai em 
inteligência e se torna um escravo da natureza (MARX, 1844, p. 82).  
 
 

Visivelmente o processo de alienação sobre o indivíduo o faz refém 

de todo o contexto do qual ele esteja inserido, seja nos seus diversos 

âmbitos de convivência, como no trabalho, no seu dia-a-dia e entre outros.  
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Esse ser é instigado a participar e colaborar mesmo que 

indiretamente com a disseminação de um processo egoísta, autoritário e de 

dominância sobre aqueles menos favorecidos.  

 Ao colocar o trabalho no centro da humanização ou também sua 

desumanização, compreende que para sua sobrevivência o homem só pode 

existir pelas constantes transformações com a natureza. Assim Marx (1987, 

p. 57), afirma é pelo trabalho, atividade vital humana, que o homem garante 

a existência não só da vida individual, mas de toda a sociedade que a 

sustenta. 

E é neste metabolismo de transformações dos indivíduos que o 

homem como produto de sua evolução biológica da espécie constrói e 

autoconstrói as relações e sua evolução histórica, e a educação é uma das 

condições, que possibilita ao homem desenvolver, garantir e reivindicar, 

sendo essencial e capaz de transformar o ser humano em um todo, 

distanciando-o ou apenas identificando a massa alienadora imposta dia-a-

dia em nosso modelo capitalista atual.  

Por isso, Marx e Engels (2011) remete-nos a pensar que esperar 

desse modelo de sociedade qualquer medida no sentido de uma formação 

que proporcione uma educação para a emancipação humana e que 

contemple o rompimento com a naturalização de suas relações sociais, seria 

esperar muito e parece não ser essa a sua intencionalidade. 

E a escola como um dos espaços de transformação do indivíduo, em 

seu aspecto de instrução e formação do ser, torna-se um dos focos 

essenciais para construir essa nova sociedade em que se permita educar as 

novas gerações e torná-las pensantes. 

Neste sentido, cabe lembrar Freire (1989, p. 17) em que a educação 

popular não pode estar alheia a essas histórias que refletem apenas a 

ideologia dominante, mas, mesclados com ela aspectos da visão de mundo 

das massas populares.  
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3. LEITURA COMO ESPAÇO LIBERTADOR 

 

Partindo do pressuposto que a educação em seus aspectos gerais é 

geradora da inserção do indivíduo com o meio educacional e, por 

conseguinte base para uma formação de mentes críticas e pensantes vemos 

a necessidade de um aprofundamento em relação a um de seus variados 

fins, tendo como fator essencial de contribuição para com o meio, 

ressaltando a leitura, que é parte do processo de aprendizagem do indivíduo 

para com o mundo, proporcionando fortes traços e laços que acompanharão 

em sua caminhada social, traços esses como seu modo de vida, construção 

de sua história e até mesmo o desenvolver de sua personalidade.  

Portanto, ler é um ato em que o professor, como um dos primeiros 

mediadores da transmissão da aprendizagem, deve ter para poder formar o 

novo cidadão.  Deste modo, percebe-se que se faz preciso incorporar esse 

aprendizado nos seus mais diversos caminhos possíveis, levando em 

consideração a importância do papel desse formador de futuros leitores e 

escritores. 

Reafirmamos que a formação do leitor e do escritor passa pela 
formação do professor. Nesse processo de formação, a leitura e a 
escrita ocupam papel preponderante, portanto, requerem concepções 
claras, visto que elas podem possibilitar aos acadêmicos trilhar 
caminhos que levem a interpretar, ler, escrever e compreender o 
ambiente social que os cercam para nele intervir sempre que 
necessário (REZENDE e FRANCO, 2013, p.23). 
 
 

Cabe também aprofundar a questão da leitura como modelo de 

formação humana e educacional, para que se faça propício conhecer para 

quais fins essa inserção de palavras e interpretações foram introduzidas  

para nosso dia-a-dia, história e construção do conhecimento. Faz-se 

importante e pertinente aprofundar essa questão para darmos o sentido real 

e necessário a ela, para proporcionar uma geração de leitores com 

aprendizagem significativa e que não continuem a reproduzir uma 

aprendizagem apenas mecânica.  

Ao formar o cidadão que é inserido no modelo educacional como 

colaborador na sociedade que visa a cumprir com responsabilidade seus 

direitos e deveres, é inevitável que amplie seu conhecimento a fim de 
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contribuir para sua humanização e para com seu meio social. Sendo assim, 

para que ocorra essa convivência, o ensino da leitura é um dos processos 

pautados em favorecer essa formação para que esse indivíduo como 

membro participante, garanta seu papel de contribuição em sua sociedade.  

Ao fazer do ser humano parte integrante do processo de formação, é 

necessário agregar diante da realidade a leitura e a escrita como 

fundamentais etapas de continuação dessa transmissão do conhecimento. 

Temos também a necessidade de marcar essa etapa tão essencial como 

aquela que acrescentará e acarretará grandes oportunidades para trajetória 

de vida. 

Tendo como foco que a leitura e a escrita ocupam papel de grande 

importância em sociedade, o professor tem a enorme responsabilidade em 

favorecer que esse aprendizado seja de significância para com o alunando, 

visto a necessidade de mediação da linguagem para o desenvolvimento e 

convívio desse ser.  

 

Ressaltamos que é pela linguagem que o homem relaciona-se com o 
mundo e com os outros homens em torno de atividades práticas e 
conscientes. O indivíduo participa da atividade social e a linguagem – 
sistema de signos – possibilita a organização do pensamento. 
Neste sentido, a linguagem é mediação entre os seres humanos, 
processo em que o sujeito é ativo em seu desenvolvimento e na 
relação com o outro, universo em que o contexto é fundamental 
(REZENDE e FRANCO, 2013, p. 24). 
 
  

Como um dos primeiros disseminadores desse conhecimento o 

professor tem por seu papel auxiliar na construção dessa aprendizagem, que 

requer deste profissional uma relação que proporcione cooperação e 

entendimento para essa transição de ensinar e aprender, e é imprescindível 

que sua formação seja compatível com as necessidades e com a realidade 

deste aluno. Assim, deparamo-nos com o compromisso deste disseminador 

em necessitar de uma formação pautada na reflexão nos variados aspectos 

da formação do ser social, agregando as constantes transformações da 

sociedade e o uso de instrumentos e materiais que auxilie neste processo.  

 

Ao professor, no encaminhamento de trabalho, cabe ter presente o 
ato de compreender as possibilidades e os custos específicos de 
diferentes métodos e materiais, conhecer cada criança e 
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compreender a leitura e identificar com elas o processo de 
aprendizado que lhes é peculiar. Compreender o processo é foco 
central para que o professor fundamente teórica e adequadamente 
suas práticas (REZENDE e FRANCO, 2013, p, 23). 
 
 

Considerando que o professor além de suas habilidades em fornecer 

os conhecimentos sistematizados para os alunos, ele também é atuante no 

espaço em que cada vez mais as modificações estão em velocidade intensa, 

tornando o processo social, cultural e político e o mundo interligado. Por 

intermédio deste mecanismo, esse profissional necessita de formação 

continuada, que requer desde sua formação inicial, base que o potencialize 

das inúmeras realidades e das exigências de conhecimento para tomar e 

sustentar o incentivo para com o aluno. 

 

A função primeira da escola é dar aos seus alunos os instrumentos 
de que necessitam para navegar no mundo: o domínio básico da 
escrita e das operações matemáticas. Sem elas, é impossível 
funcionar de maneira autônoma. Depois, a escola precisa transmitir 
aos alunos uma vasta base factual, expondo-os ao conhecimento 
acumulado pela humanidade. Não apenas porque esse conhecimento 
é indispensável para o desenvolvimento do raciocínio, nem porque, 
se bem ensinado, é intelectualmente estimulante, uma vez que as 
crianças são naturalmente curiosas, mas também porque essa 
exposição é necessária para que demos ás crianças a chance de ter 
contato com suas reais vocações (IOSCHPE, 2012, p. 106). 
 
 

Deparamo-nos constantemente com uma realidade descaracterizada 

por conflitos diversos, entre eles o descaso com a educação e a formação 

desatualizada, a qual é formadora de uma sociedade que sofre pelo 

desinteresse e a falta de incentivo pela leitura, fator esse que acarreta 

atrasos tanto para vida pessoal, profissional e em grupo. 

Constatado o poder da leitura sob o indivíduo por meio do contato 

com os textos como meio de comunicação assíduo em sociedade, é 

perceptível que o compromisso, em tornar contínua a presença da leitura 

como forma de possibilitar o crescimento do homem e da sociedade faz-se 

imprescindível, proporcionando assim a propagação e o reconhecimento de 

sua verdadeira importância no cenário educacional e social.  

 

O reconhecimento social e político dos valores multifacetados da 
leitura e das suas possibilidades formativas, facilitadoras do acesso a 
bens sociais, econômicos e culturais, vai criando, assim, as 
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condições necessárias para uma consciencialização pública e política 
da necessidade de promover práticas literácitas em que a leitura não 
seja esquecida (GAMBÔA, 2008, p.121). 
 
 

A leitura ao assumir papel importante nas várias esferas da 

sociedade, por ser uma das necessidades de inserção e inclusão com o 

meio, proporciona grande destaque, principalmente por fazer compreender 

algumas das principais razões que se remetem às restrições, às 

dificuldades, ao insucesso do indivíduo. 

É por meio da leitura que o ser em seu espaço vivencia e adquire 

conhecimentos que serão levados para sua vida, proporcionando 

informações, transformações e reflexões com os diversos assuntos que o 

cerca.  

Contudo esse indivíduo quando limitado desse saber se depara com o 

mundo quase que totalmente embasado em um conjunto de informações 

escritas da qual transmite conteúdos e acesso aos conhecimentos do básico 

até ao mais complexo, torna-se um sujeito dependente e restringido com o 

seu próprio meio e com as ações sociais da sociedade, do qual faz parte e 

está inserido. Logo, até mesmo o seu direito como cidadão regressa pela 

falta de instrução encontrando enormes dificuldades de exercê-las, ou seja, 

mais uma vez, percebemos que a leitura nos leva a favorecer nossa 

conscientização sobre a nosso contexto e realidade em sociedade. É por 

meio da linguagem que esse indivíduo encontra apoio e adquire 

transformações necessárias para possuir e exigir que seu papel seja 

considerado e garantido.  

Consciente de todo o contexto que envolve a leitura com o meio social 

em que vive o cidadão, presencia-se a educação escolar como um dos 

espaços de formação desse leitor. Contudo, a família ocupa o primeiro papel 

de iniciação e incentivo com o ato da leitura. “É na família e na escola que as 

crianças e jovens vão encontrar os modelos que virão a facilitar ou inibir o 

seu desenvolvimento e aprendizagem” como afirma Ribeiro (2005 apud 

Marujo, Neto & Perloiro, 1999, p. 97).  

Depara-se também com a constante realidade presenciada por meio 

dos conjuntos de circunstâncias e acontecimentos que nos proporciona a 

reflexão acerca dos fatos, em que a escola é um espaço de formadores 
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pensantes e que pode contribuir para com este fim, sendo ela parte 

integrante no que se diz respeito à formação de indivíduos comprometidos 

com uma educação que contribua com seu desenvolvimento e suas 

transformações necessárias. 

 

No ambiente escolar, a linguagem é importante para a 
problematização, compreensão e modificação dos contextos 
educacionais, pois ajuda a refletir sobre a realidade social com vistas 
à sua transformação (REZENDE e FRANCO, 2013, p.24). 

 

Para que essa transmissão em proporcionar a leitura crítica e 

pensante para o aluno se concretize, a formação docente necessita 

favorecer o destaque para com essa prática tão mencionada hoje em 

sociedade, procurando criar espaços que faça com que o docente reflita 

sobre a importância de seu papel. 

Segundo Rezende e Franco (2013, p. 11), “ensinar a ler e a escrever 

é um processo contínuo e produz desafios que não podem ser 

desconsiderados”. Diante disso, é preciso ensinar a ler, escrever, pensar, 

posicionar-se diante de ideias e ações.  

Nesse sentido, nos cursos de formação de professores, a perspectiva 

do aluno leitor e escritor devem estar presentes e merecer atenção especial, 

pois, Rezende (2006, p. 2), afirma que “a leitura é como sustentação para 

nosso existir e compreender a nós mesmos e ao mundo”.  

Para que essa compreensão esteja pautada em aprendizagem de 

significância para formação desse futuro docente, é essencial que sua 

formação forneça o real sentido, disponibilizando o embasamento que além 

de informativo, adquira também o valor necessário para que esse indivíduo 

em formação reflita e adquira o prazer pela leitura. Rezende (2006, p. 4) 

afirma: 

 

Sem associação que possa fazer sentido ao leitor, realizam os 
apenas um ato mecânico, destituindo de sentido o ato de ler. 
O leitor, no caso, estudante, carece de orientação para alcançar 
autonomia de leitura, que lhe permita o trânsito entre o já visto, o já 
vivido, experimentado, e aquilo que o texto contém.  Fazer da leitura 
um exercício de pensar, dialogar com os autores, é o objetivo que nos 
parece preponderar em meio a outros. 
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Conforme já discutido sobre a formação docente para o destaque 

sobre a leitura em seu ato de significância e importância, novamente nos 

deparamos que esse futuro disseminador da leitura pode construir em sua 

jornada em processo de formação, caminhos que o levem a adquirir e se 

adentrar para com o gosto da leitura, seja nos mais diversos modelos de 

escrita e linguagem, buscando ir além dos textos que são passados em seu 

curso de formação. Vejamos as palavras de Rezende (2006, p.7): 

 

Para uma leitura significativa do texto escrito carecemos de 
conhecimentos que permitam o construir, amalgamar, relacionar 
dados. Então propiciamos a vivencia de situações que possam 
permitir ao estudante ampliar sua cultura, conhecimentos, 
vocabulário, tendo em vista o perceber para além do seu universo 
circunscrito segundo sua cultura por meio da leitura variada. Essa 
leitura compreende: filmes, fotografias, situações, espaços, sons, 
palavras. 

 

Relacionando os textos a discussões e reflexões, o aluno encontra e 

se relaciona com a realidade e com o futuro que a leitura lhe proporciona, 

trazendo o despertar para o mundo em que as possibilidades e os 

conhecimentos fazem parte diária da vida.  

Outro fato inerente a ser relatado é sobre as consequências das 

transformações da sociedade sobre a leitura, conforme mencionado por 

Ribeiro (2005, 17): 

 

As alterações inerentes ao conceito de leitura, que se operaram ao 
longo século XX, e, principalmente, nas últimas três ou quatro 
décadas, são, sem dúvida, uma consequência das próprias 
transformações registadas na sociedade. O rápido avanço científico e 
tecnológico, os desafios profissionais num mundo cada vez mais 
competitivo, a necessidade de uma atualização constante em áreas 
onde os conhecimentos se ampliam e multiplicam dia-a-dia; enfim, a 
ideia de que todo o homem tem o direito ao saber e à cultura, levaram 
a uma reformulação do próprio conceito de leitura, quer por parte de 
teóricos e investigadores quer por parte das entidades políticas. 
 
 

Observa-se que as transformações trouxeram inovações quando 

condizente ao processo de leitura seja em seus aspectos materiais ou em 

seu processo de tipos de linguagem. Faz-se pertinente neste processo de 

apropriação da linguagem, focalizar o objetivo central para o aprimoramento 

ao ensino da leitura. Conforme Ribeiro (2005, p. 20): 



29 
 

 

Este é o objetivo principal do ensino da leitura, ou seja, permitir a 
aquisição de um outro meio de comunicação humana extraordinário, 
que se une à linguagem oral e a todo o tipo de linguagens que 
utilizam habitualmente: o plástico, o rítmico e o corporal. 
 
 

Cumpre ressaltar no espaço em formação docente/pedagogo que a 

leitura é um dos meios pelo qual o indivíduo encontrará formas de superar e 

garantir habilidades, que promoverão sua capacidade como indivíduo ativo 

em sociedade. Para tanto, centrar o gosto pela leitura e ressaltar seu 

significado para com o meio e com o ser é um dos caminhos de promovê-la 

e superar as dificuldades e a ausência da leitura diante da realidade escolar. 

 

A leitura deve, pois ser considerada como um instrumento precioso e  
indispensável ao indivíduo que sequer ativo, participante e útil à 
sociedade. Ler tornasse um meio privilegiado de se ter acesso ao 
saber, teórico e prático e de se conquistar autonomia na 
aprendizagem, vista agora como um processo dinâmico e sempre 
inacabado. A capacidade de ler põe, assim, à disposição da pessoa a 
possibilidade de compreender melhor o mundo que a rodeia, bem 
como de dar resposta a solicitações de natureza social, técnica e 
profissional (RIBEIRO, 2005 apud SANTOS, 2000, p. 22). 
 
 

Tantas transformações trouxeram a necessidade de renovação para 

com a formação do futuro docente.  

No presente século, o avanço tecnológico trouxe grandes mudanças e 

agilidades no que se diz respeito aos novos materiais que proporcionam 

agilidades no auxilio em sala, fato esse que nos leva a buscar formação para 

a utilização com os meios eletrônicos, algo tão utilizado por grande parte da 

população, isso remete mais uma vez que este ser em formação busque 

cada vez mais se atualizar com o que o cerca a sua volta, buscando se 

atentar a esse processo de globalização e intensas modificações, do qual é 

quase que totalmente formado por meio de informações da leitura.   

Outro fator inerente em relação à leitura é que o gostar de ler têm que 

ser estimulado desde criança, buscando meios de encontrar na leitura uma 

maneira de aprender e conhecer o que o cerca. Para isso, o docente deve 

ver e possibilitar formas que esse ser em formação crie o gosto pela leitura e 

que compreenda que essa ação de ler é um dos meios de socialização e 

aprendizado significativo que acarretará um melhor convívio em seu meio. 
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Por isso, há a necessidade de se desvincular de uma formação 

pautada apenas em princípios metodológicos tradicionais, rígido, mas sim se 

vincular a uma leitura de mundo, do qual garanta ao ser em formação refletir, 

indagar e comparar essa realidade muitas vezes tão problemática em seus 

diversos aspectos, para que encontre habilidade e participe ativamente nos 

processos de ensino e de aprendizagem significativos. 

 Em um espaço educacional que cobra deste profissional diversas 

soluções para o auxílio dos vastos problemas de nossa atualidade, dentre 

eles a ausência de leitores críticos, ativos e pensantes, conforme nos pede a 

educação escolar, torna-se essencial destacar a leitura de mundo com a 

leitura crítica e ativa para que se encontrem soluções e bases para a 

formação dos iniciantes com o mundo da leitura.  

Segundo os PCN’s (1997, p. 33): 

 

Os conteúdos escolares que são ensinados devem, portanto, estar 
em consonância com as questões sociais que marcam cada 
momento histórico. 
Isso requer que a escola seja um espaço de formação e informação, 
em que a aprendizagem de conteúdos deve necessariamente 
favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia das questões sociais 
marcantes e em um universo cultural maior. A formação escolar deve 
propiciar o desenvolvimento de capacidades, de modo a favorecer a 
compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais, 
assim como possibilitar aos alunos usufruir das manifestações 
culturais nacionais e universais. 
No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais se 
concebe a educação escolar como uma prática que tem a 
possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos 
necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas fundamentais 
para o exercício da cidadania na construção de uma cidade 
democrática e não excludente. 
 
 

Como vimos, a leitura é propiciadora de um mundo participativo, do 

qual o ser tem todo o direito de fazer parte, por isso o docente em formação 

necessita compreender que ele será um dos protagonistas nesta etapa de 

aprendizagem, assim deve também disseminar de acordo com as 

necessidades de cada aluno, esse saber que é tão importante para nossa 

vida e, principalmente, para aqueles que ainda estão a se formar. 
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Deste modo, acreditamos que a leitura provoca sensações diversas, 

fazendo-nos navegar por mundos onde nem se quer pisamos, por isso o 

docente em formação deve refletir e criar meios que interfira positivamente 

com o aluno, para que este encontre na leitura o despertar para seu 

desenvolvimento cognitivo, como citada na notícia publicada no Jornal de 

Londrina, no dia 17 de agosto de 2012 por Ana Rosa Nini Azolilini: 

 

As marcas deixadas pelas sensações provocadas por um bom texto 
literário são indeléveis e ressurgirão sempre, todas as vezes que o 
texto for lido. Mesmo quando o sujeito atingir a fase adulta, ao reler o 
texto, as lembranças deste período ainda despertarão as boas e 
profundas emoções da infância.  

 

Vários são os estudos que dizem respeito à leitura, portanto a 

necessidade de verificar o que tem sido publicado no meio de comunicação 

como o jornal faz-se pertinente, para que contribua com a análise de como é 

concebido e transmitido à leitura em nossos dias atuais. 

Sabemos que a leitura unida ao conhecimento é um valioso 

instrumento de disseminação do saber do qual não se restringe, a cor, 

religião ou raça, pois ela faz parte do mundo, do qual permite análise das 

informações para um pensamento mais crítico e ativo.  

  Nessa perspectiva, a seleção de notícias acerca da formação 

docente e da leitura será de suma importância para a análise de como o 

aluno recebe esse conhecimento, se o que aprende é significativo para sua 

realidade social e se compreende o que lê e o que escreve, ou seja, a leitura 

de textos jornalísticos permitirá compreender a percepção acerca da leitura? 

Para tanto, as notícias coletadas em cindo jornais que veiculam em 

Londrina, foram de suma importância para essa pesquisa. Entre eles: Folha 

de Londrina, Tribuna do Norte, Jornal de Londrina, O Diário e Folha de São 

Paulo. A Folha de São Paulo, não obteve notícias relacionadas ao foco 

central desta pesquisa, a leitura. Eles terão como contribuição, informar e 

buscar compreender as notícias veiculadas, constatando como encontra 

nossa realidade quando o assunto é a leitura e a importância dela para a 

formação docente e discente. Destacamos segundo Dílson Catarino em 

reportagem 13, ago, 2013, a importância dos jornais para o despertar da 
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curiosidade para nosso conhecimento e compromisso com a nossa 

realidade. 

Os fatos estão expostos dia-a-dia nos jornais. O contato com eles 
leva o individuo a conhecer melhor a sociedade e, 
consequentemente, a humanidade. Aqueles que não se preocupam 
com os acontecimentos de sua comunidade, tampouco se interessam 
pelos grandes acontecimentos do mundo. Tornam-se cidadãos de 
consciência ingênua. [...] A leitura exige concentração e, 
posteriormente raciocínio aprofundado, quando ingressar em leituras 
mais edificantes, o que leva o indivíduo a pensar.  
 
 

Frente ao exposto, utilizando o jornal impresso como fonte riquíssima 

de informação, apresentaremos o que esse material veicula a respeito da 

leitura para levantamentos de dados em nosso meio de formação docente.  

A presença de análise de noticiários publicados acerca da leitura 

fornecerão bases para compor parte deste estudo. A investigação proposta, 

portanto, terá como foco o contexto social, econômico e político e 

comentários gerais, a fim de que possamos compreender a situação da 

leitura por meio das coletas de textos jornalísticos na cidade de Londrina.  

Trata-se de um estudo exploratório que tem por objetivo averiguar os 

pontos positivos e negativos e o destaque que tem se dado a leitura na 

contribuição para a formação do sujeito e para os futuros docentes.  
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4. METODOLOGIA 

 

Tendo como pressuposto que a leitura é formadora do indivíduo e que 

a escola é um espaço privilegiado para esse disseminar, pretende-se com 

essa pesquisa, destacar a importância da leitura em sociedade para 

formação social do indivíduo, buscando analisar o contexto da leitura na 

formação docente, a fim de que tanto o futuro docente como os alunos da 

Educação Básica encontrem significado neste ato tão essencial em nossa 

sociedade.  

É notória nos dias atuais a ausência do hábito da leitura não só no 

ambiente familiar, mas até mesmo no âmbito escolar, por isso a necessidade 

de conscientização da sociedade para a riqueza que a leitura nos 

proporciona é um dos primeiros passos. 

Visto que o processo de aprendizagem da leitura passa por etapas 

que o docente necessita se formar, torna-se valioso destacar como essa 

realidade se encontra e quais as complicações e contribuições deste 

processo para com o indivíduo e para com a sociedade. 

Para tanto, pretende-se fazer uso da pesquisa bibliográfica de caráter 

descritivo, explicitando as concepções de diferentes autores sobre a leitura 

em seu contexto geral e seus participantes envolvidos.   

 

4.1    Procedimentos e Dados Coletados 

 

Selecionamos cindo jornais que circulam pela cidade de Londrina, 

para coleta de informações a respeito da leitura em seu aspecto geral. Os 

critérios para a utilização dos mesmos se deve ao fácil acesso nas maiorias 

das bancas pesquisadas. 

O período utilizado para a coleta foi de Junho de 2012 a Junho de 

2013 e teve como intuito analisarmos o que tem sido publicado sobre a 

leitura e suas possíveis contribuições para reflexão do indivíduo. Para isso 

foram coletadas 143 matérias sobre educação e selecionadas apenas as 

matérias que abrangesse a leitura em seu aspecto geral, por este motivo a 
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folha de São Paulo não obteve nenhuma notícia acerca do foco da pesquisa, 

portanto não foi utilizada.  

Nas reportagens coletadas foram identificados textos que 

demonstram como se encontra a educação, tanto seus lados positivos como 

os negativos, nos mais variados assuntos, no entanto delimitamos acerca da 

leitura, devido à abrangência de informações. 

Frente aos recortes coletados a respeito da leitura, podemos destacar 

alguns aspectos que se fazem pertinentes. Pode-se verificar que com 

relação à leitura, 5,72% apresentam pontos negativos e 8,58% pontos 

positivos. Isso demonstra que há uma valorização da leitura na sociedade 

londrinense.  

 

Gráfico 01: Índice dos aspectos positivos e negativos acerca da 

leitura. 

 

Fonte: As autoras. 

 

Verifica-se que dos dados coletados, 143% demonstram grande 

parcela de outros assuntos a respeito da educação, já quando delimitado 

aos noticiários da leitura esse número torna-se reduzido. Quando 

relacionada à questão da Educação, os temas são os mais diversos 

possíveis, dos quais abrange desde a escola, violência escolar, formação 
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educacional até métodos avaliativos, IDEB, ausência de investimentos, pisos 

salariais e outros aspectos gerais relacionados à Educação.  

Quando o foco é a leitura, grande parte do material coletado constitui 

positivamente para com ao ato de ler, destacando a mesma em seu 

desempenho, promovendo-a e colocando como fator essencial para o 

sucesso de aprendizagem, desenvolvimento e como fator de 

responsabilidade social. Os quadros a seguir são recortes de informações 

dos jornais pesquisados retirados originalmente dos resumos jornalísticos 

dos materiais impressos. Assim, nas matérias coletadas a respeito da leitura 

em seu aspecto positivo vemos que, os temas abordados destacam-se os 

seguintes assuntos: leitura como forma de conhecimento, bibliotecas, leitura 

e cidadania, leitura e discussão crítica, leitura e seus benefícios. Vejam o 

quadro a seguir: 

Quadro 01: Leitura: aspectos positivos  

LEITURA (ASPECTOS POSITIVOS) 

DATA ASSUNTO TEXTO 

17/08/2012 A literatura Infanto Juvenil e 
seus benefícios. 
(Jornal de Londrina) 

A literatura infantil é, importante 
referencial para as crianças no auxilio 
ao seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional. Porém a literatura infantil 
não cai no gosto exclusivamente das 
crianças, agradando também aos 
adultos, quer pela sua própria graça, 
quer pelas reminiscências da infância. 
As marcas deixadas pelas sensações 
provocadas por um bom texto literário 
são indeléveis e ressurgirão sempre, 
todas as vezes que o texto for lido. 
Mesmo quando o sujeito atingir a fase 
adulta, ao reler o texto, as lembranças 
deste período ainda despertarão as 
boas e profundas emoções da 
infância.  
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16/10/2012 

 
Encontro pedagógico 
proporciona discussão sobre a 
leitura crítica 
(O Diário de Maringá)  

A equipe do Diário na escola realizou 
do encontro pedagógico “A formação 
do receptor crítico e ativo na 
linguagem do jornal”, para ler é 
necessário decodificar os sinais. É 
valido lembrar que também lemos 
sons e imagens, a leitura é um dialogo 
no qual o leitor não só recebe como 
interpreta de diferentes formas o 
conteúdo do texto. Na leitura crítica é 
o ato de relacionar o texto com o 
contexto, proporcionando o 
compromisso do homem com a 
realidade na qual está inserida, por 
isso a importância de instigar e 
promover a leitura em sala, 
comunidade e família.  

15/01/2013 Férias na biblioteca, uma opção 
de lazer e aprendizado. 
(O Diário de Maringá)  

A biblioteca não deve ser um 
ambiente de seriedade, reservado 
apenas ao estudo, e isso se comprova 
de forma mais acentuada, nesta 
época do ano. Distantes das salas de 
aula e das obrigações curriculares, 
crianças e adolescentes podem 
continuar a exercitar o hábito de ler, 
aprender e se deslumbrar com a 
literatura numa dinâmica mais 
descontraída e prazerosa. Ler é um 
ato social sofisticado que ultrapassa a 
sala de aula ou a função escolar, é 
algo que incorpora e se expressa 
junto com os outros. 

24/01/2013 55% das escolas públicas do 
PR têm bibliotecas. 
(Folha de Londrina) 

A porcentagem de 55% de bibliotecas 
é a segunda maior do País, ficando 
atrás somente do Rio Grande do Sul, 
mesmo assim os números são 
preocupantes. Do total de instituições 
da rede pública brasileira apenas 
27,5% possuem bibliotecas. Pesquisa 
divulgada baseados no Censo Escolar 
2011. 

23/01/2013 Ler é boa opção nas férias 
(Folha de Londrina) 

Muitas crianças tem descoberto um 
mundo mágico por meio da leitura e 
das brincadeiras com jogos 
educativos, através das bibliotecas 
públicas de Londrina. Oficinas como 
dobradura, exibição de filmes, curso 
de teatro, confecção de bonecos e 
empréstimo de livros e gibis são 
proporcionados as crianças no Centro 
e no conjunto Vila Nova que tem o 
intuito de incentivar o gosto pela 
leitura com o objetivo de dinamizar o 
uso do livro e da biblioteca 
estimulando o acesso a cultura, arte e 
lazer para essas crianças.  
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26/02/2013 

 
A leitura que promove a 
cidadania. 
(Folha de Londrina) 

Completando 19 anos de atividade, o 
programa Folha Cidadania está 
atuando em 132 escolas de Londrina 
e mais seis cidades da região, o 
programa tem como intuito de 
disseminar a responsabilidade social 
e o incentivo a leitura levando a 
formação do ser crítico e consciente. 
Ao levarem a FOLHA até as salas os 
professores tem a oportunidade de 
tratar os assuntos atualizados sobre o 
nosso cotidiano, levando as crianças 
ao interesse e gosto pela leitura. 

Fonte: As autoras. 

 

Como vimos no quadro acima, o ato de ler é notoriamente visto como, 

um dos fatores essenciais para a socialização, disseminação e 

desenvolvimento do ser para com a sociedade. 

É evidente conforme notícia veiculada na data 17/07/2013 com o 

tema: A literatura Infanto Juvenil e seus benefícios, que a leitura quando 

apresentada em sua significância deixa marcas inesquecíveis, que 

acarretam o apreço e o prazer em querer adquiri-la. Portanto, torna-se 

essencial a aprendizagem da mesma por meio de métodos que o indivíduo 

se comprometa e se identifique a querer buscar por meio da leitura a 

satisfação de algumas das suas necessidades.  

No texto jornalístico de 16/10/2012, intitulado Encontro pedagógico 

proporciona discussão sobre a leitura crítica, nota-se que a formação do 

receptor crítico e ativo com o seu meio são fortemente destacados a partir 

da necessidade de significar e proporcionar um compromisso de 

responsabilidade do indivíduo com a leitura e a sua realidade. Portanto, 

promover discussões que interagem os profissionais da educação, do qual 

estão à frente de formar e dar bases aos futuros cidadãos é fator essencial e 

de possíveis transformações positivas para nossa promoção como 

indivíduos ativos e pensantes. 

Já no texto jornalístico de 15/01/2013, intitulado Férias na biblioteca, 

uma opção de lazer e aprendizado, apresenta a biblioteca como local de 

aprendizado e dinamismo. Conforme apresentada em reportagem tornou-se 

um espaço de lazer também nas férias, ao promover o ato da leitura como 
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deslumbrante e de momento de descontração, deixando visível que a 

mesma pode representar suas funções das quais ressaltamos: melhor 

diálogo, melhora a criticidade, melhoria do vocabulário e entre outras, 

transmitindo também um ato de sofisticação, aprendizagem significativa e 

dinâmica, tendo sua verdadeira significância ressaltada e vivenciada.  

Em reportagem A leitura que promove a cidadania de 26/02/2013 

nota-se as mais variadas formas de representar a leitura em sala de aula e 

como são fortemente discutidas e presenciadas nas escolas, uma delas 

conforme mostra a reportagem é a abordagem com o meio de comunicação 

muito utilizado em nossa sociedade, o jornal.  

Levar o jornal para sala pode ser muito significante em abordar a 

nossa realidade, nossos problemas, nossos lazeres e assim trabalhar temas 

diversos, que comprometem as crianças a se atentarem e interagirem com a 

realidade tão próxima deles.  

A porcentagem apresentada em notícia veiculada de 55% de 

bibliotecas públicas no Paraná representa um número razoável, mas não 

suficiente apesar da porcentagem apresentada, portanto a necessidade de 

cada escola possuir sua biblioteca de maneira organizada e atendendo as 

necessidades básicas de instrução, atualização e equipamentos são um dos 

fatores essenciais para que sua função seja realmente exercida.  

Em 23/01/2013, no texto intitulado Ler é boa opção nas férias, nota-se 

o incentivo pela leitura evidenciando um encontro dinâmico e de resultados 

positivos acerca da leitura como espaço de libertação e aprendizado. 

Portanto, favorecer um ambiente de descontração como as oficinas 

mencionadas na notícia por meio de filmes, dobraduras, confecções é de 

total estímulo e porta de acesso pelo gosto da leitura prazerosa e de 

significância.  

Visto a necessidade do indivíduo em relacionar-se com os demais 

para o convívio em grupo, torna-se indispensável à linguagem a favor dos 

interesses dos sujeitos que exercem por meio de sua cidadania direitos e 

deveres a serem cumpridos.  

Sendo assim, a leitura em seus aspectos positivos, abordada nos 

jornais, contempla a necessidade e características que somente a ação de 
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ler pode nos proporcionar, tais como: o descobrir, tornar-se um cidadão mais 

crítico e criativo, adquirir informações relacionadas à responsabilidade 

social, hábito da leitura e o prazer que ela proporciona, formação do receptor 

crítico, biblioteca como espaço divertido de aprendizagem e o poder da 

leitura na vida do indivíduo. 

Percebe-se que conforme matérias coletadas nos jornais, a 

conscientização a respeito da importância da leitura é propagada e 

compreendida como elemento que determina a formação do indivíduo 

edificante, que favorece o destaque por propagar ao sujeito a transmissão 

de conhecimento, do qual consequentemente forma o pensamento crítico e 

ativo com o seu meio, possibilitando-o intervir e ter posicionamento 

fundamentado, por ter como base e apoio a leitura como instrumento de 

disseminação do aprender. Como nos apresenta nos escritos abaixo: 

 

Na leitura crítica é o ato de relacionar o texto com o contexto, 
proporcionando o compromisso do homem com a realidade na qual 
está inserida, por isso a importância de instigar e promover a leitura 
em sala, comunidade e família. (Jornal O Diário de Maringá 
16/10/2012). 
 
 
Ler é um ato social sofisticado que ultrapassa a sala de aula ou a 
função escolar, é algo que incorpora e se expressa junto com os 
outros. (Jornal O Diário de Maringá 15/01/2013) 
 
 
Ao levarem a FOLHA até as salas os professores tem a oportunidade 
de tratar os assuntos atualizados sobre o nosso cotidiano, levando as 
crianças ao interesse e gosto pela leitura. (Folha de Londrina 
26/02/2013) 

 

A leitura está presente em todos os lugares, nas ruas, nos cartazes, 

nas lojas e entre outros, e o sujeito precisa ler para poder se posicionar 

criticamente perante o mundo que o circunda. Ou seja, a leitura é 

instrumento de superação da camada imposta pelos modelos alienadores 

presenciados há séculos em nossa humanidade, da qual cria forças sob 

cada indivíduo, formado apenas para suprir com as necessidades de quem 

se encontra no poder, o que dificulta a aprendizagem crítica a partir do 

momento em que a leitura se distancia da vida do ser, que infelizmente 

sofreu com as camadas que se impõe e deixou à mercê da imposição 

alienadora. 
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Dando continuidade, vemos a seguir no quadro 02, a leitura 

acompanhada de circunstâncias que comprometem seu desempenho, 

enunciando-se em um contexto completamente oposto ao discutido acima. 

 
 
Quadro 02: Leitura: Aspectos Negativos. 
 

LEITURA (ASPECTOS NEGATIVOS) 

DATA ASSUNTO TEXTO 

17/07/2013 Apenas metade dos alunos 
domina leitura e escrita. 
(Jornal de Londrina) 

No Paraná, menos 50% dos alunos 
concluem a 4ª série ou 5º ano do 
ensino fundamental com 
aprendizagem adequada em Língua 
Portuguesa, realidade acompanhada 
por Londrina. Salas de aula com 
muitos alunos e falta de investimento 
em professores são apontados como 
fatores responsáveis por essa 
realidade. O governo federal deve 
implantar um programa como 
tentativa de mudar essa situação, 
mas especialistas criticam a previsão 
de alfabetização aos 8 anos. Alunos 
que dominam a leitura e a escrita e 
pode ser considerado alfabetizado, 
segundo a professora Daniela 
Marchi, é aquele que consegue 
escrever e ler qualquer tipo de texto: 
informativo, instrucional, regras de 
jogo, literário e outros. Ela afirma 
que, apesar dos esforços dos 
professores, essa meta não é 
alcançada por todos os estudantes. 
O resultado são alunos que chegam 
ao Ensino Médio sem conseguir ler e 
escrever corretamente. 
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06/02/2013 Apenas 45% dos professores 
leem no tempo livre. 
(Folha de Londrina) 

Baseado nas respostas dos 
questionários aplicado pelo Instituto 
e pesquisas educacionais Anísio 
Teixeira, mostra que dos 225.348 
entrevistados 76.667 dos 
professores nunca ou quase não 
leem o que é considerado um 
número alarmante. É preciso 
ressaltar que a falta de bibliotecas e 
o custo de um livro é caro o que 
devido a baixa remuneração influi no 
resultado. A rede municipal de 
ensino conta com várias ações para 
incentivar o professor a ler como 
hora-atividade, projetos de leitura e 
formação dos professores. Segundo 
Mafalda Oliveira de Souza (Diretora) 
“A leitura é fundamental para a 
formação do próprio professor para 
que repasse esse conhecimento ao 
aluno”. 

27/06/2013 Paraná é o pior do Sul em 
leitura e redação. 
(Folha de Londrina) 
 

O Paraná teve o pior desempenho 
do Sul na Avaliação Brasileira do 
Final do Ciclo de Alfabetização, a 
Prova ABC, aplicada no final de 
2012 em 600 municípios do País. O 
trabalho envolveu 1185 escolas e 54 
mil alunos. De acordo com o 
movimento Todos Pela Educação, 
43,4% dos estudantes dos 2º e 3º 
anos das escolas municipais do 
Paraná não são capazes de ler 
adequadamente. Estado ficou na 8ª 
posição na Prova ABC.  Na 
avaliação da redação que mede a 
capacidade de escrita do aluno, o 
Paraná repetiu o fraco desempenho. 
Quase 68% dos avaliados mostram 
que não são capazes de praticar a 
escrita adequadamente. Governo 
estadual prepara distribuição de guia 
para orientar municípios a melhorar 
o desempenho dos alunos. 
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08/02/2013 Livros e Professores 
(Tribuna do Norte) 

O hábito da leitura não esta presente 
nas horas livres de boa parte dos 
professores é o que indica a 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Anísio Teixeira. É preocupante o fato 
dos educadores darem pouca 
importância a essa tarefa: o 
desenvolvimento do hábito da 
leitura. Não adianta apenas dizer 
para as crianças é preciso dar 
exemplo e é por meio da leitura que 
o cidadão adquire informação com o 
meio, desenvolve imaginação e o 
vocabulário torna-se mais crítico. 
Entender o porquê dos professores 
se distanciarem do habito da leitura 
é o primeiro passo para mudar a 
situação. 

Fonte: As autoras. 

 

Vemos conforme apresentado nas coletas dos jornais os aspectos 

negativos que dificultam e geram o distanciamento com a prática da leitura 

no dia-a-dia do individuo. Fatores como o não encaminhamento e base para 

formação de qualidade dos alunos e a ausência de contribuir com o hábito 

da leitura são fortemente presenciados nas reportagens. Outro fato peculiar 

é o distanciamento da leitura até mesmo com os formadores e propagadores 

dessa aprendizagem, da qual necessariamente tem por uma das funções 

serem exemplos de leitores críticos e propagadores da leitura ativa com o 

meio. 

A notícia veiculada em 17/07/2013 intitulada Apenas metade dos 

alunos domina leitura e escrita, deixa de forma clara que há uma 

necessidade de um melhor acompanhamento na fase da aprendizagem com 

a leitura, mesmo com as novas implantações, programas, informativos a 

aprendizagem efetiva de todos os alunos ainda continua ineficaz, seja pelos 

mais diversos motivos, salas lotadas, ausência de formação e de instrução 

familiar ou até mesmo escolar e que ainda continuamos a formar futuros 

universitários sem saber o real e a importância da significância da leitura.   

A reportagem em data 06/02/2013, intitulada Apenas 45% dos 

professores leem no tempo livre expressa um número alarmante acerca da 

leitura na formação e carreira do professor. Deixam em evidência também, 

os motivos que comprometem o professor a se dedicar mais tempo para a 
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leitura. Novamente vale ressaltar que o hábito da leitura é de grande 

importância que seja adquirido desde a infância, para que assim a criança 

dê continuidade a partir de seu desenvolvimento. Portanto, a necessidade de 

incentivar o professor do seu poder de persuasão acerca da leitura é 

essencial e comprometedor de sua função e, portanto fator necessário em 

seu dia-a-dia.  

Em data 27/06/2013, intitulada Paraná é o pior do Sul em leitura e 

redação, novamente destaca-se a ausência da leitura significativa no âmbito 

escolar. O fraco desempenho apresentado por meio das baixas 

porcentagens evidencia a necessidade de intervenções das qual só será de 

significância partindo do início, ou seja, no começo da alfabetização e dando 

sequência segundo as necessidades apresentadas nas escolas, ressaltando 

sempre o comprometimento e a disseminação da leitura que de resultados 

de significância para o indivíduo e não apenas para ressaltar as 

porcentagens das avaliações.  

Em 08/02/2013 intitulada Livros e Professores, a notícia expressa à 

ausência do hábito da leitura nos educadores, justamente os quais 

proclamam acerca do ato de se ler. Compreender as possíveis razões que 

os afastam desse ato necessário de sua função é um dos primeiros passos 

de compreender e intervir acerca desta realidade. Sabemos os benefícios 

que a leitura proporciona, e é a partir deles que surgem os comportamentos 

que levam o indivíduo a se aprofundar cada vez mais e a buscar por meio da 

leitura sua formação e continuação de sua história. 

Podemos então destacar as inúmeras causas que comprometem o 

exercício ao ato da leitura, entre elas culturais, sociais e políticas. Para tanto, 

a necessidade de averiguar essas circunstâncias de distanciamento para 

com a leitura se faz importante para compreendermos as consequências 

destacadas nas reportagens, que afetam o desempenho, a formação e o 

interesse pela leitura, levando ao insucesso com o desenvolvimento e 

ensino-aprendizagem do leitor e futuro leitor. 

 Observa-se que as reportagens em seus aspectos negativos, 

realçam a necessidade de intervenção nos esforços para o incentivo à 

leitura, todas resultam em revelar, características que demonstram a 



44 
 

ausência com o ato de ler e constatam que as pesquisas apontam frustração 

quando a questão é obter aprendizado por intermédio do ato da leitura. 

Como por exemplo, nos escritos:  

 

Na avaliação da redação que mede a capacidade de escrita do 
aluno, o Paraná repetiu o fraco desempenho (Jornal de Londrina de 
27/06/13)

1
 

 
O hábito da leitura não esta presente nas horas livres de boa parte 
dos professores é o que indica a pesquisa realizada pelo Instituto 
Anísio Teixeira (Jornal Folha de Londrina de 08/02/2013) 
 
Baseado nas respostas dos questionários aplicado pelo Instituto e 
pesquisas educacionais Anísio Teixeira, mostra que dos 225.348 
entrevistados 76.667 dos professores nunca ou quase não leem o 
que é considerado um número alarmante. (Jornal de Londrina de 
06/02/2013). 

 

 Aproximar, reestruturar e programar as práticas do ensino da leitura 

em sala de aula é as primeiras contribuições para reverter ou amenizar o 

quadro negativo relacionado à leitura, aluno e professor.  

 

Não adianta apenas dizer para as crianças é preciso dar exemplo e é 
por meio da leitura que o cidadão adquire informação com o meio, 
desenvolve imaginação e o vocabulário torna-se mais crítico. 
Entender o porquê dos professores se distanciarem do habito da 
leitura é o primeiro passo para mudar a situação. (Folha de Londrina  
08/02/2013). 

 
 

A prática de reflexão para professores e alunos é essencial para que 

assim encontrem mudanças que revertam o desempenho lastimável dos 

alunos e até mesmo dos professores que ainda encontram dificuldades com 

a prática da leitura.  

Partindo dos pressupostos das várias causas que contribuem para 

com esse distanciamento em aprender lendo e com base nos fatos faz-se 

necessário elencarmos algumas situações que contribuem para com essa 

realidade que se encontra as pesquisas enunciadas acima. 

Falta de incentivo pela escola e a família: 

 

Quando a escola e a família não têm uma atuação conducente com 
este objetivo, a criança pode desencadear um padrão de dificuldades 

                                                           
1
 As notícias veiculadas serão transcrita em itálico para diferenciar do conteúdo teórico da pesquisa. 
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que se não forem, por sua vez, alvo de uma avaliação e intervenção 
atempadas e eficazes, podem conduzir ao desenvolvimento de 
consequências por vezes intransponíveis (RIBEIRO, 2005, p 71).  
 
 

O lado errôneo para com a leitura: 

 

Um olhar para nossas trajetórias tem mostrado que aprendemos a ler 
no período inicial de alfabetização e parece que continuamos a ler ao 
longo da vida, do mesmo jeito e no mesmo ritmo, salvo raras 
exceções. Os contatos contínuos com os alunos, em sala de aula 
permitem esta afirmação. Por outro lado as escolas e universidades, 
passado o período inicial de alfabetização, tratam os estudantes 
como se eles fossem leitores e não raro paradoxalmente, os 
professores reclamam que os alunos não leem. E como se houvesse 
um tacito acordo, onde todos comungam a ideia de que se formam 
leitores no período inicial da escolarização e a partir daí cabe ao 
professor o mero solicitar de leituras aos alunos (REZENDE, 2006 p. 
3). 
 

A visão estigmatizada da biblioteca: 

 

Uma biblioteca ou tem a sua personalidade própria ou passa 
despercebida, desaparece no anonimato ou na mediocridade de 
todas as rotinas sem convicção e sem alma. E esta, sim, não é a 
missão da biblioteca, mas parece, infelizmente, ser a imagem que 
dela faz o nosso público por culpa, talvez, da própria biblioteca que 
não soube “vender o seu produto”, que não soube elevar e fixar a sua 
imagem. Esta impressão infeliz e distorcida do que seja uma 
biblioteca (que todos nós lamentamos que persista, mas que pouco 
fazemos por modificá-la) é criada, sobretudo, pelos comentários 
daqueles que nunca ultrapassaram os umbrais de sua biblioteca 
pública municipal, por falta de incentivo para fazê-lo ou porque, 
havendo-a visitado, não encontraram nela a atmosfera de entusiasmo 
e hospitalidade, de boa vontade e de calor humano capazes de 
vencer todas as barreiras e dar ao leitor a sensação de que ele é 
parte da instituição, que é desejado ali e que, se não é melhor 
servido, é porque os recursos não permitem. E se o leitor não se 
torna um amigo e um aliado, então como esperar que ele ame, use, 
defenda e preserve as coleções de sua biblioteca? (MIRANDA, 1978. 
p. 6).  
 
 

Não reconhecerem-se como educadores participantes e edificantes: 

 

Os educadores são trabalhadores, proletários, porém muitos não se 
reconhecem como tal, ou ainda que, reconhecendo-se como 
trabalhadores, em determinados momentos de luta de classe, não 
agem no seu cotidiano de modo a defender uma educação que possa 
contribuir para a emancipação dos demais trabalhadores e filhos (as) 
de trabalhadores que estudam na escola pública (MEDEIROS e 
SOUZA, 2011, p. 89). 
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Ainda que a leitura seja propagada como um dos instrumentos para 

superação do insucesso escolar, pessoal, social e profissional, vemos que 

mesmo assim ela é muitas vezes frequentemente acompanhada de 

sinônimo de desconsideração, confrontando com o seu real sentido. 

 

A leitura é considerada como uma ferramenta insubstituível que 
permite aos sujeitos leitores aceder a um conjunto de experiências e 
conhecimentos. Desta forma e dada à importância que lhe é atribuída 
é crucial conhecer e compreender os seus modelos de aquisição, os 
processos que lhe são subjacentes, as componentes que a 
constituem, bem como as metodologias de ensino, como forma de 
poderem desenvolver uma atuação mais consciente, informada e 
adequada (RIBEIRO, 2005, p. 3). 
 
 

Até mesmo a realidade no próprio Ensino Superior, constata que a 

leitura repassa um caráter de obrigatoriedade e até mesmo despercebido de 

sua real significância e sua função. O que configura em uma realidade de 

carência quando se deparam com a necessidade de interpretação, 

articulação e escrita, gerando sérios problemas no processo de 

aprendizagem.  

Frente a isso, lembramos o que disse Luft (2013, p.24). 

Vejam-se os dados assustadores de reprovação, no Exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil, de candidatos saídos dos nossos 

cursos de direito. Os exames de igual caráter para egressos de 

cursos de medicina ainda não apresentam resultado tão incrivelmente 

ruim, mas começam a nos deixar alertas: pois esses médicos vão 

lidar com o nosso corpo, a nossa vida. Estudantes de letras 

frequentemente nem sabem ortografia, e mais: não conseguem se 

expressar por escrito, não têm pensamento claro e seguro, não foram 

habituados, desde cedo, a argumentar, a pensar, a analisar, a 

discernir, a ler e a escrever. 

 

A leitura é peça importante em todos os contextos sociais, e entre 

eles principalmente nos cursos de formação docente, que tem como uma de 

suas bases à formação para propagação do ensino, do qual necessita de um 

rico embasamento teórico para compor a prática necessária para o processo 

do ensino significativo.  

Por isso, é evidente para esse movimento de formação, tendo a 

leitura como base promissora para se alcançar meios instrucional e 
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informativo, fundamentar a transmissão do despertar e o prazer pela prática 

da linguagem e da escrita. Como diz Rezende (2013, p. 28): 

Leitura e escrita estão imbricadas. A leitura é matéria-prima nos 

processos de ensino e aprendizagem e a escrita tem, com ela, 

estreita relação. Portanto os cursos de formação de professores 

podem/devem dedicar mais atenção a essa prática educativa.  

  

Sabe-se que o docente tem papel fundamental na formação escolar 

de seus discentes, portanto para que ocorra essa aprendizagem é inevitável 

que o incentivo e uma abordagem que os envolva com o conteúdo se faça 

necessária para condizer com o que se pretende ensinar.  

A abordagem com a leitura em seu contexto geral pode presenciar 

vastas discussões que leve à reflexão e, consequentemente, a uma 

aprendizagem de real sentido para com os alunos.   

A esse respeito, Ioschpe (2013, p. 96), nos diz que:  

 

A chave para o aprendizado não está no que é ensinado mas em 

quem o ensina e como. Deve haver uma conexão pessoal entre o 

aluno e seu mestre, e para que haja essa ligação o instrutor precisa 

ser percebido como uma pessoa do bem por seus alunos e ter uma 

aula bem organizada. Se não existir essa conexão pessoal ou se o 

material a ser ensinado não estiver bem organizado, não haverá 

aprendizagem. Uma dica dos neurocientistas sobre como organizar o 

material: o cérebro humano adora histórias. Conte uma história. 

 

Vemos a necessidade nos cursos de Ensino Superior de dar ênfase 

na construção de focalizar a leitura e a escrita como contínuas em nossa 

jornada e, portanto ser atribuída como essencial para formação e 

continuação do desenvolvimento para com a prática docente.  

Nesse sentido, cabe lembrar Rezende e Franco (2013, p. 1) quando 

mencionam que, leitura e escrita carecem de ser pensadas, no que diz 

respeito à configuração das licenciaturas, considerando-se que os discentes 

serão formadores de leitores e escritores e, portanto, eles próprios devem 

sê-lo. 

Vejamos que a leitura para a formação docente caracteriza o próprio 

funcionamento intencional para o desenvolvimento com proveito, do qual se 
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faz necessária para o crescimento de ações condizentes de melhorias no 

relacionamento aluno e professor. E isso novamente se deve a mediação 

com o ato da leitura.  

Por isso, a necessidade em formar bons professores e levá-los a 

adquirir ao exercício com a prática da leitura, é com toda a certeza um dos 

caminhos para reverter o quadro conforme mencionado por (Rezende e 

Franco, 2013, p. 5), 

A cobrança que os alunos sentem quando entram no ensino superior 

com o número de textos para leitura, proporciona o sentimento de 
não estarem preparados adequadamente para fazê-las, assim mais 
uma vez o diálogo torna-se peça fundamental para que se possa 
fazer as múltiplas leituras, analisando o que se lê, de que forma e o 
que fazem, para prepara-los segundo as necessidades que 
frequentemente são modificadas devido as vastas transformações da 
sociedade. 
 
 

 E o professor frente a essa realidade necessita conhecer as 

mudanças em que está inserido, e mais uma vez para que esse 

conhecimento seja formado. A leitura é fundamental para sua promoção e 

habilidades para dar procedimento nos métodos utilizados para a 

disseminação do ensino-aprendizagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos à conclusão que a ausência da leitura na vida do indivíduo 

o faz refém de uma sociedade que se impõe sobre seus direitos e o leva a 

aceitar a realidade da qual não o estabelece como membro participante em 

sua comunidade. Até mesmo o conhecimento básico para sua estabilidade 

com o seu meio fica comprometido por consequência dos vários fatores que 

o tornaram-no submisso aos que se encontram no poder. 

Esse indivíduo que não lê pouco contribui para com a sua própria 

transformação tal fato pode comprometer o desenvolvimento e retrair com as 

manifestações necessárias para melhoria em comunidade. 

Vemos ainda em nossa sociedade pessoas distantes das nossas 

escolas, distantes de contribuir e participar ativamente para possíveis 

melhorias, distantes de assumir com capacidade e possibilidade de 

conquistar o que tanto almeja tudo isso acarretado de supremacias que 

visam somente o ganho próprio, deixando a problemática para os futuros 

formadores e interessados nas mudanças necessárias em nossa sociedade. 

Gerado pela falta de incentivo e comprometimento para com a escola, 

espaço onde se adquire aprendizados que levará para toda a vida. 

Quando autoridades responsáveis pela educação não se posicionam 

com o foco na transformação de uma realidade que se encontra negativa, a 

consequência é a de continuarmos estagnados ou na até mesmo 

impossibilitados de compor índices que valorizem nossos espaços 

educacionais.  

É o que acontece quando vemos nesse espaço de conhecimento a 

pobreza intelectual, em que se formam crianças e mais tarde 

semianalfabetos dentro da Educação Superior, até mesmo leitores que 

tiveram algum incentivo para com o ato de ler, se veem longe de construir 

apoio para continuação da aprendizagem e conhecimento baseado na 

leitura, por infelizmente serem formados pelos educadores que se sentem 

desvalorizados, desestimulados e incapazes de continuar a contribuir com a 

educação. 
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É notório que as causas com o desencanto da leitura são as mais 

variadas possíveis conforme analisadas pelas matérias coletadas nos 

jornais, contudo, percebe-se também a valorização e o saber que a mesma 

nos proporciona, seja ela em seus aspectos pessoais, históricos, 

informativos e entre outros. 

A disseminação da leitura que é fonte riquíssima de conhecimento é 

indispensável para que cada vez mais alcancemos a formação de leitores 

que se prontifiquem a partir da leitura, a adquirir conhecimento, criticidade, e 

até mesmo futuramente serem formadores da disseminação dos saberes 

pautados na superação das diversas falhas existentes no âmbito 

educacional que tanto prejudicam a educação, como: a falta de formação 

docente, ambientes adequados, acompanhamento familiar, estrutura 

escolar, ausência das políticas públicas e entre outras, quanto no ambiente 

fora da escola como a falta de incentivo por parte dos responsáveis, 

ausência com o ato de ler que se torna um exemplo não praticado dentro de 

casa, falta de material e até mesmo o ambiente inapropriado que não leva a 

buscar e querer a ler.   

Portanto, a necessidade de formar leitores competentes é um dos 

principais objetivos da escola, e dos interesses que propagam as 

necessárias modificações para a satisfação pessoal, profissional, cultural e 

para contribuição com a sociedade. 

A leitura a partir das coletas dos jornais analisados permitiu-nos 

perceber seu grande papel em contribuir com o indivíduo responsável, 

experiente e que compreenda seu valor para com o meio, partindo do 

princípio de que a leitura em sua intencionalidade é essencial para a 

valorização, humanização e para uma conscientização de qualidade, mas 

que deixa de ter sua total intencionalidade praticada, pelos inúmeros fatores 

acima citados, que comprometem seu poder e contribuição, causando 

impactos desastrosos no que diz respeito à formação de qualidade e de 

direito de todos os indivíduos.   

Assim ao coletar os recortes de jornais a partir da seleção centrada na 

leitura, percebeu-se que as notícias abrangia a necessidade de informação e 

formação para a superação dos índices baixíssimos acerca da mesma. 
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Contudo é fortemente destacado que a leitura é um dos fatores para essa 

superação e que o acompanhamento por parte da família, escola e 

responsáveis maiores é parte e fator integrante para as melhorias 

necessárias em sociedade.  

Portanto, educar é um desafio social e a escola, autoridades, 

professores e a família devem contribuir e serem instrumentos de 

mobilização, em que seja possível superar a sociedade voltada apenas para 

a produção dos meios de consumo e que muitas vezes despreza as histórias 

e processo de humanização do indivíduo. Nesse sentido, o ser humano em 

sua totalidade deve ser respeitado em suas potencialidades, suas histórias, 

seu modo de pensar e que obtenha uma educação igualitária que colabore 

com os princípios democráticos e emancipatórios em sociedade. Esse é um 

caminho possível para a propagação da leitura na sociedade londrinense.   
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