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SANTOS, Ana Carla de Miranda. A leitura de imagens: uma possibilidade de 
formação de leitores no curso de Pedagogia. 2015. 74f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2015. 

RESUMO 

No que tange ao contexto educacional, ao apresentarmos a leitura como forma de 
diálogo e significações, fica explícito sua importância para a formação humana, e 
sua relevância para o correto exercício da cidadania. Diante disso, este trabalho 
trata da leitura de imagens e da leitura crítica dentro do curso de Pedagogia da UEL, 
e assim, elegemos o seguinte problema de investigação: Como esses alunos fazem 
a leitura crítica? Sob essa investigação tivemos como objetivo geral investigar as 
concepções de leitura, dos acadêmicos do referido Curso, a fim de compreendermos 
como esses discentes a interpretam. Consequentemente, refletir acerca da 
importância da mesma enquanto prática reflexiva, haja vista que, estes educandos 
tornar-se-ão em futuros formadores de leitores. Especificamente, os objetivos 
pautaram-se: em identificar se os educandos realizam as leituras solicitadas pelos 
professores; investigar com que frequência visitam às bibliotecas físicas 
disponibilizadas pelo campus da Universidade; perceber com que frequência os 
graduandos visitam feiras de exposições de arte; identificar o conhecimento que eles 
possuem acerca de leitor e da leitura crítica e, finalmente, entender qual a 
compreensão de leitura de imagens que eles possuem. Este trabalho justifica-se 
pela necessidade de refletirmos com mais afinco sobre a leitura, a leitura de imagens 
e a leitura crítica, uma vez que, estes tornar-se-ão em futuros formadores de leitores. 
Ao estudarmos esse assunto no contexto de um curso de licenciatura, se faz 
necessário dialogar com a realidade educacional e fatos emergentes de nossa 
sociedade, especificamente no que diz respeito à Educação. A pesquisa está, pois, 
caracterizada em uma abordagem qualitativa e do tipo exploratória-descritiva. Para a 
coleta dos dados, utilizamos 97 questionários, aplicados nos discentes do Curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina do período noturno.  Constatamos 
por meio desta pesquisa, que se faz necessário problematizar a leitura de imagens 
no âmbito do Curso de licenciatura, em nosso caso, no de Pedagogia. Há uma 
necessidade em se formar professores leitores, críticos e, principalmente, 
conscientes da importância das diferentes leituras para a formação humana, haja 
vista que, a educação é um mecanismo de reprodução e transformação. 

Palavras-chave: Leitura. Leitura de imagens. Formação de leitores. 

 



 

SANTOS, Ana Carla de Miranda. Reading images: a chance players training in 
pedagogy courses. 2015. 74f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 

ABSTRACT 

Regarding the educational context, to introduce reading as a form of dialogue and 
meanings, is explicit its importance to human development, and their relevance to the 
correct exercise of citizenship. Thus, this work deals with the image reading and 
critical reading within the Faculty of Education at UEL, and so we have chosen the 
following research problem: How do these students interpret the reading of images 
and make the critical reading and what relevance in training future trainers of these 
players? From this research we had is to investigate the pictures conceptions of 
reading, the students of the mentioned course, in order to understand how these 
students interpret this kind of reading, and therefore reflect on the importance of it as 
a social practice and what their relevance in training these future educators. 
Specifically, the objectives were based-: to understand if students perform readings 
requested by teachers; investigate how often visit libraries; notice how often the 
undergraduates visit art fairs exhibitions; know the representations they have about 
player and the critical reading and finally understand what reading comprehension 
pictures they possess. This work is justified by the need to reflect harder on reading, 
image reading and critical reading, since these will become trainers in future players. 
As we study this issue in the context of an undergraduate course, it is necessary 
dialogue with the educational reality and emerging facts of our society, specifically 
with regard to education. The research is therefore characterized in a qualitative and 
exploratory-descriptive approach. To collect the data, we used 97 questionnaires 
administered to students in the Education course of Londrina State University of 
night. We did that by this research, which is necessary to question the image reading 
in the degree course, in our case, in Pedagogy. There is a need to form readers 
teachers, critics, and especially aware of the importance of the different readings for 
the human, given that education is a mechanism of reproduction and transformation. 

Keywords: Reading. Reading images. Formation of readers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivenciamos a era da globalização, uma sociedade pós-moderna, 

caracterizada por alterações no mundo do trabalho, avanço da ciência, da tecnologia 

e ampliação do mercado. Neste aspecto, pós-modernidade, pode ser entendida aqui 

como um período caracterizado pela mudança geral na condição humana, oriunda 

das muitas transformações históricas e sociais da humanidade, com ênfase no 

capitalismo, sistema econômico vigente (SANFELICE, 2010). 

No que tange ao contexto educacional, ao apresentarmos a leitura 

como forma de diálogo e significações, fica explícito sua importância para a 

formação humana, bem como, sua relevância na sociedade contemporânea. Assim, 

compreendemos que o ato de ler é revelado mediante uma sociedade que se 

derivou dela para sua amplificação, resultando a realidade social a qual herdamos 

atualmente. Porém, ao nos depararmos com essa sociedade “letrada”, urbana e 

escolarizada, percebemos que por mais que houve avanços significativos na esfera 

educacional, não obstante há objeções, como por exemplo, a educação enquanto 

direito de todos. 

A partir de tais pressupostos, debruçamo-nos a um estudo acerca da 

leitura, em especifico, da leitura de imagens. Para tanto, este trabalho se designa 

com o intuito de discutir essa temática dentro do âmbito de uma Universidade, 

sobretudo, em um curso de Licenciatura, pois entendemos a importância em se 

elencar a leitura de imagens como importante prática social, no que tange a 

formação de futuros formadores de leitores.  

Ressaltamos que na contemporaneidade e a partir de pesquisas já 

realizadas, é perceptível que existam alguns desafios que impedem os indivíduos de 

aplicarem a leitura como prática social, isso nos instigou a pesquisar sobre essa 

vertente dentro de uma Universidade Pública, em específico no curso de licenciatura 

em Pedagogia, e em particular sobre a leitura de imagens. 

Acreditamos ser pertinente discutir essa temática dentro de um 

curso de formação de professores e tivemos, portanto, como objetivo geral investigar 

as concepções de leitura de imagens, dos discentes do Curso de Pedagogia1 da 

UEL, a fim de compreendermos como esses acadêmicos interpretam esse tipo de 

                                                 
¹
  Optamos pelo curso de Pedagogia enquanto objeto de estudo por compreendermos o mesmo como 
um  curso que proporciona a formação de futuros formadores de leitores.  
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leitura, e assim, consequentemente, refletir acerca da importância da mesma 

enquanto prática social e qual a sua pertinência na formação destes futuros 

educadores. Concomitantemente, mediante a análise dessas informações, 

buscamos elaborar uma reflexão teórica a respeito da leitura, elencando aspectos 

teóricos que englobam a temática. 

Ao estudarmos esse assunto no contexto de um curso de 

licenciatura, torna-se necessário dialogar com a realidade educacional e fatos 

emergentes de nossa sociedade, especificamente no que diz respeito à Educação. 

Dessa forma, este trabalho justifica-se pela necessidade de refletirmos com mais 

afinco sobre a leitura, a leitura de imagens e a leitura crítica dentro do referido curso, 

e a partir de uma ótica dos discentes pesquisados, o problema a ser investigado foi o 

de: Como esses alunos fazem a leitura crítica? Essa inquietação surgiu diante da 

análise da grade curricular do Curso de Pedagogia, em que foi perceptível observar 

que pouco se discuti a valorização da leitura no contexto do curso.  

Para tanto, sob essa investigação, tivemos como objetivo geral: 

investigar as concepções de leitura desses acadêmicos a fim de compreendermos 

como esses discentes interpretam esse tipo de leitura. Consequentemente, refletir 

acerca da importância da mesma enquanto prática reflexiva. Semelhantemente, os 

objetivos específicos foram: identificar se os discentes realizam as leituras 

solicitadas pelos professores; investigar com que frequência visitam às bibliotecas 

físicas disponibilizadas no campus; perceber com que frequência os graduandos 

visitam feiras de exposições de arte; identificar o conhecimento que eles possuem 

acerca de leitor e da leitura critica e, finalmente, entender qual a compreensão de 

leitura de imagens que eles possuem. Para a realização deste trabalho, pautamo-

nos na pesquisa descritiva de delineamento qualitativo, pois compreendemos que a 

mesma “[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). Logo, nos 

deslocamos para a realidade dos pesquisados, a fim de coletar os dados e mediante 

os resultados problematizá-los, considerando as vivências dos alunos 

colaboradores.  

Desta maneira, nosso estudo está no modelo exploratório-descritivo, 

em que utilizamos um questionário como instrumento para coleta dos dados. Assim, 

foi possível por meio do estudo exploratório, entender as concepções acerca da 

leitura no Curso de Pedagogia, para os alunos de 1ª e 4ª Séries. Entendemos que 
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sobre a pesquisa descritiva “[...] uma de suas características mais significativas está 

na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como questionário 

e a observação sistemática.” (GIL, 2008, p. 42). 

Semelhantemente, também consideramos essa pesquisa de cunho 

exploratório, pois a partir do levantamento desses dados, instigamo-nos a 

compreender e analisar as representações dos alunos acerca do tema aqui 

levantado. Corroborando para este entendimento, Gil argumenta que “[...] estas 

pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.” (GIL, 2008, p. 41).  

Para a coleta dos dados, utilizamos 97 questionários, aplicados nos 

discentes do noturno. Segundo Gil (2008, p. 39) “[...] a elaboração do questionário 

consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem 

redigidos”. Ainda sobre este aspecto, pautamo-nos em construir um questionário a 

fim de compreender a concepção destes alunos acerca deste assunto. Optamos em 

realizar uma Análise de Discurso (ORLANDI, 2001). 

Para tanto, este trabalho de pesquisa, encontra-se organizado em 

seis seções. Na segunda, buscamos discutir por meio de pesquisa bibliográfica, a 

leitura como prática social, bem como sua valorização na sociedade contemporânea, 

ruminando conceitos de leitura, leitor e leitura crítica. Na terceira seção, também por 

meio de pesquisa bibliográfica, levantamos uma reflexão em torno da trajetória da 

leitura, um breve esboço histórico sobre a temática.  

Ainda na terceira seção, buscamos refletir por meio de pesquisa 

bibliográfica a relação entre leitura e educação, compreendendo aspectos 

pertinentes que os permeiam. Na quarta seção, a partir de pesquisa bibliográfica 

discorremos acerca da leitura de imagens, elencando a mesma na 

contemporaneidade e sua relevância social.  

Na quinta seção, analisamos e discutimos os resultados obtidos com 

a consulta aos alunos de 1ª e 4ª Série do Curso de Pedagogia, da UEL, acerca da 

problemática de pesquisa. Espera-se que por meio deste estudo, haja uma reflexão 

sobre esta temática, a fim de contribuir para a formação de sujeitos críticos e 

reflexivos, no que se refere à leitura de imagens. Para tanto, acreditamos que essa 

ação promoverá a ampliação de conhecimentos para aqueles que se tornarão 

futuros formadores de leitores.   
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2 A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

“A leitura é a condição de vida do 
homem” (FAZENDA,1994, p. 12) 

  

 

É sabido que o homem é um indivíduo social, racional e político, 

logo, “[...] o que distingue essencialmente o homem dos outros animais é: discernir o 

bem e o mal, o justo e o injusto, e outros sentimentos dessa ordem [...]” 

(ARISTÓTELES, 384-322 a.C.). Para tanto, compreendemos a leitura, enquanto 

prática social, que nos propicia construir uma conduta crítica e reflexiva, que também 

nos remete a uma reflexão acerca da sociedade contemporânea a qual vivenciamos.  

Vivenciamos uma sociedade pós-moderna, de cunho neoliberal, um 

sistema excludente, caracterizado pela divisão de classes, procedente do sistema 

capitalista vigente, onde a maior parte de seus governantes, principalmente os de 

direita “olham o mundo de um mesmo e único pedestal que nada mais é senão o 

estado burguês capitalista” (SANFELICE, 2010, p. 147). Neste sentido, o mesmo 

autor lembra que:  

A euforia do capitalismo triunfante e a ofensiva ideológica de direita que 
culminou com o colapso do bloco soviético, impunha, pela primeira vez na 
história, o domínio da mais grandiosa de todas as narrativas – uma história 
única e absoluta de liberdade e prosperidade, a vitória global do mercado, o 
neoliberalismo. (SANFELICE, 2000, p. 4) 

É explícito que as exigências oriundas do sistema social 

contemporâneo, apregoam ao indivíduo, capacidades básicas para sua inserção na 

sociedade moderna, dentre elas o domínio da leitura, como prática indispensável 

para o correto exercício da cidadania, por isso, ofertada no setor público, desde o 

início da escolarização do sujeito. Todavia, vale ressaltar que “a classe dominante já 

aguenta a alfabetização, mas não aguentaria a leitura de mundo” (FREIRE, 1998, p. 

46). O mesmo autor ainda diz que:  

Se você estabelecer a relação entre a leitura da palavra e a leitura do 
mundo, leitura do contexto para que finalmente você tenha a relação entre 
texto e contexto – essa educação não serve aos neoliberais. (FREIRE, 
1998, p. 46) 
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Semelhantemente, sabemos que os adeptos ao neoliberalismo, 

defendem aquela educação pautada nos princípios básicos, nos quais entendemos 

por ler, contar e escrever. Assim, a leitura de mundo, ou a leitura crítica, não os 

agradam, isso culminaria em uma “tragédia social”, pois, a classe operária, tem de 

ser apenas instruída para ser a classe operária e não sujeitos críticos e reflexivos, 

afinal, a base para o capitalismo vigente sempre foi e sempre será a manutenção de 

uma sociedade de classes (SANFELICE, 2010). 

Deste modo, a leitura enquanto prática social compreende uma ação 

interacional e discursiva, haja vista que, na medida em que o leitor realiza esse 

exercício, inicia-se um processo, basicamente dialógico, pois, busca-se a 

constituição do sentido para tal prática, sendo que, “[...] a ideia é o objeto do 

pensamento”. (LOCKE, 1973, p. 168). Logo, a leitura não pode ser encarada apenas 

como matéria-prima dos processos educacionais, mas sim, como uma ação 

dialógica e transformadora, que transcende os signos linguísticos, e modifica a 

concepção de mundo do sujeito que a realiza.  

Neste aspecto, consideramos significativo abordar e discutir 

teoricamente essa prática na modernidade, bem como, a relação do leitor com sua 

respectiva realidade, construindo uma leitura de mundo, onde traga o real sentido 

para tal exercício, pois, é importante ponderar que, “[...] a leitura se revela como um 

fenômeno historicamente delimitado e circunscrito a um modelo de sociedade que se 

valeu dela para sua expansão” (ZILBERMAN, 1999, p. 31). 

Assim, é essencial realizar essa leitura de forma crítica, a fim de 

interagir em seu espaço social, realizando então, uma interpretação do que se está 

lendo, mediante a realidade em que lhe está posta, não apenas como algo abstrato 

e sem sentido, mas como prática social efetiva, dotada de significância para quem o 

realiza. Todavia, vale ressaltar que no que tange ao sistema social vigente, “somos 

herdeiros de um século que ao findar ainda não resolveu suas contradições, nas 

quais se inclui a educação como direito de todos” (SAVIANI, 2004, p. 23).   

2.1 O QUE É LEITURA 

De modo geral, podemos dizer que, ler é uma forma de interpretar 

um conjunto de informações. A leitura pode ser compreendida como um elemento ou 

exercício que relaciona o indivíduo ao seu mundo histórico-social e, 
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consequentemente, contribui para transformar a atitude deste sujeito na sociedade e 

o modo de nela interagir (BRITO, 2010). Assim, compreende-se a leitura como 

prática indispensável para o desenvolvimento humano e vital para o exercício da 

cidadania. Corroborando para este entendimento, podemos dizer que: 

A leitura propicia caminhos amplos, inquestionáveis para o saber e para o 
desenvolvimento do pensamento em diferentes aspectos, pois possibilita ao 
leitor novas descobertas, melhor compreensão e maior reflexão sobre a 
sociedade e consequentemente, sobre o mundo globalizado. (MATEUS; 
SEIDLER; COSTA, 2012, p. 370) 

No contexto da sociedade moderna, salienta-se que é crescente as 

exigências sociais acerca do domínio da leitura, bem como, da escrita pelos 

indivíduos, haja vista que, essa sociedade letrada, considera ambos, como 

capacidades indispensáveis para o correto exercício da cidadania, sendo aspectos 

básicos constituídos na formação humana. Concomitantemente, no âmbito da 

educação, a LDB vem dizer que é “[...] dever da família e do Estado, o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo” (LDB, 1996, p. 36). 

Todavia, é sabido que a maior oferta de práticas de leitura, 

geralmente acontece na vida acadêmica do indivíduo, por ser uma exigência que 

consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil como vimos 

anteriormente, que assegura o direito de todo cidadão brasileiro a ler e escrever, 

embora  ainda haja falhas para assegurar tal direito a todos. Neste sentido, a escola 

passa a ser o espaço formal onde o indivíduo vivencia uma ampla experiência com o 

mundo da leitura, pois é nos anos escolares que se inicia a alfabetização do sujeito 

e, consequentemente, a construção do saber científico, sendo a leitura enxergada 

como prática social imprescindível para a formação humana e inserção do indivíduo 

na sociedade. Assim, compreendemos que: 

No espaço escolar, a leitura se torna amplamente valorizada por todas as 
disciplinas. A leitura se expressa por meio de imagens, cálculos, regras, 
interpretação de texto, desenho, visando sempre a amplitude diante da 
formação do estudante. A habilidade da leitura acaba representando uma 
maneira de proporcionar ao aluno um meio para sua evolução diante do 
conhecimento. (MATEUS; SEIDLER; COSTA, 2012, p. 371) 
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Desse modo, fica explícito que a leitura se realiza de diversas 

formas, na interação com o outro e em diversos âmbitos. A leitura está intrínseca ao 

ser humano, ela é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo em toda sua 

esfera e pleno exercício da cidadania, pois, quando lemos, nos deslocamos, nos 

desenvolvemos e, consequentemente, existimos. A partir desta ótica, Martins (1982, 

p. 17) vem argumentar que:  

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das 
situações que a realidade impõe; quando começamos a estabelecer 
relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que se nos 
apresentam - aí então estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam 
basicamente a ler tudo e qualquer coisa. Esse seria, digamos, o lado 
otimista e prazeroso do aprendizado da leitura. Dá-nos a impressão de o 
mundo estar ao nosso alcance; não só podemos compreendê-lo, conviver 
com ele, mas até modifica-lo à medida que incorporamos experiências de 
leitura.  

Vale ressaltar que, no que tange ao aprendizado da leitura, inúmeros 

escritores quase sempre apresentam o ato de ler como algo mágico, dotado de um 

universo fascinante e esplêndido. Mas, sobretudo, devemos destacar, que “[...] 

aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal” (MARTINS, 1982, p. 11). 

Consequentemente, a iniciação à leitura implica uma posse do eu, que nos 

transporta para além das palavras, transformando o modo em que pensamos, 

convertendo na efetivação de uma ação concreta e real. Sobre este aspecto, 

podemos ponderar que: 

[...] a leitura se dá sempre como diálogo, embora seja aparentemente uma 
atividade que se “faz sozinho”. Nos atos de escrever e ler ativam-se visões 
de mundo, vivências, leituras e escritas anteriores, que interferem, 
condicionam, particularizam a leitura e os textos. Nota-se que a palavra 
“diálogo”, que usamos para falar sobre a leitura, evidencia uma troca. 
(WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 42) 

Levando em consideração tais pressupostos, devemos elencar que 

a leitura acontece em toda a parte, por meio dos sons, de fotos, da arte, dos cheiros, 

das imagens, enfim, essa leitura envolve uma leitura de mundo, que propicia ao 

sujeito, interpretar o espaço que o cerca, agir conscientemente se formando 

enquanto sujeito crítico, ativo e pensante nessa realidade. Ainda neste aspecto, 

Martins vem dizer que: 
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Se o conceito de leitura está geralmente restrito à decifração da escrita, sua 
aprendizagem, no entanto, liga-se por tradição ao processo de formação 
global do individuo, à sua capacitação para o convívio e atuações social, 
política, econômica e cultural. (MARTINS, 1982, p. 22) 

Diante do exposto, é impossível não perceber que aprendemos a ler 

a partir do nosso âmbito pessoal, porém, é necessário valorizá-lo, de tal forma que 

possamos ir para além dele. Podemos observar que a leitura não se constitui em um 

ato solitário, nem em atividades individuais, “[...] o leitor é sempre parte de um grupo 

social, obviamente trará para tal grupo rudimentos de sua leitura, de modo 

semelhante, a leitura trará vivências oriundas do social, de sua experiência prévia e 

individual do mundo e da vida”. (BRITO, 2010, p. 8).  

Neste sentido, sabe-se que o leitor se constitui na compreensão que 

surge dessas relações, a partir de textos, ou do rol de possibilidades de leituras que 

temos na atualidade, sejam elas jornais, charges, músicas e etc. Neste aspecto, 

entendemos aqui a Leitura de Mundo, como uma leitura de dentro para fora e de 

fora para dentro, portanto, o ato de ler o mundo implica na relação que eu tenho com 

esse mundo (FREIRE, 1989). Martins argumenta que: 

A leitura vai, portanto, além do texto (seja ele qual for) e começa antes do 
contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser, mero 
decodificador ou receptor passivo [...]. A leitura se realiza a partir do dialogo 
do leitor com o objeto lido - seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma 
imagem, um acontecimento. Esse diálogo é referenciado por um tempo e 
um espaço, uma situação; desenvolvido de acordo com os desafios e as 
respostas que o objeto apresenta, em função de expectativas e 
necessidades, do prazer das descobertas e do reconhecimento de vivencias 
do leitor. Também o sustenta a intermediação de outro(s) leitor(es). 
(MARTINS, 1982, p. 33) 

Concomitantemente, podemos observar que fazer a leitura, implica 

uma ação dinâmica, que envolve o leitor com o objeto lido, seja este, por uma 

imagem, um texto, uma foto ou etc. No entanto, vale salientar que por muitas vezes 

“[...] não acrescentamos ao ato de ler algo mais de nós além do gesto mecânico de 

decifrar os sinais” (MARTINS, 1982, p. 13). Por essas razões, faz-se necessário nos 

repensarmos enquanto leitores e, assim, compreendermos essa leitura de tal forma, 

que nos modifiquemos à medida em que lemos, como uma ação extraordinária, que 

transcende o tempo e espaço a qual pertencemos. Para refletirmos sobre, faz-se 

necessário compreender o conceito de leitor. 
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2.2 O QUE É LEITOR 

Podemos compreender que se constituir enquanto leitor é nos 

permitir construir um diálogo com o lido, é realizar uma leitura de mundo por meio da 

compreensão, no sentido de compreendermos a nós mesmos e o mundo ao qual 

pertencemos, mediante as inter-relações na qual estabelecemos, e todo esse 

processo deve ocorrer pelo fato de que a leitura é dinâmica e circunstancial 

(FOUCAMBERT, 1994). Semelhantemente, podemos dizer ao certo que: 

[...] o leitor pré-existe à descoberta do significado das palavras escritas; foi-
se configurando no decorrer das experiências de vida, desde as mais 
elementares e individuais às oriundas do intercambio de seu mundo pessoal 
e o universo social e cultural circundante. (MARTINS, 1982, p. 17) 

Neste sentido, ler não se representa por uma ação extraordinária em 

se decifrar signos linguísticos, certamente como diria Freire (1988, p.18) “[...] a 

leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele”. Indubitavelmente, aprendemos a ler vivendo, no 

nosso cotidiano, no contato com textos, pessoas, situações, imagens e etc. Assim, 

compreende-se que: 

[...] todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que 
somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a 
compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é 
nossa função essencial. (MANGUEL, 1997, p. 20) 

A partir disto, fica explícito a veemência da leitura em nosso 

cotidiano, suas condições material e cultural, e assim, apontamo-nos para uma 

profunda reflexão acerca da leitura, e em como nos constituímos enquanto leitores, 

em uma formação global do indivíduo e a sua capacitação para exercer a cidadania. 

Neste sentido, vale argumentar:  

Tudo o que lemos, à exceção da natureza (isso se não consideramos a 
interferência do homem nela), é fruto de uma visão de mundo, de um 
sistema de ideias e técnicas de produção, caracterizando um 
comprometimento do autor com o que produz e, por certo, com seus 
possíveis leitores. Há portanto, relação entre texto e ideologias, pois estas 
são inerentes à intenção (consciente ou inconsciente) do autor, a seu modo 
de ver o mundo, tornando-se também elementos de ligação entre ele e os 
leitores de seu texto [...] (MARTINS, 1982, p. 60) 
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De modo geral, leitor não é apenas todo aquele que se submete a 

leitura, ou seja, que decifra o escrito, mas sim, sobretudo, que de algum modo saiba 

utilizar estratégias e/ou procedimentos que lhe conferem maior influência no 

exercício da leitura, atribuindo, assim, sentido ao texto no qual interage. É válido 

destacar que “estar/ser leitor é descobrir o que faz sentido para você. Caso você 

descubra tal sentido, já pode se considerar de fato um leitor” (REZENDE, 2009, p. 

13). 

Mediante a isto, é imprescindível que para além de decodificar 

palavras, é necessário dominar-se estratégias que permitam assimilar as 

informações, de maneira que se estabeleça um diálogo entre leitor e o que se tem 

lido, analisando criticamente a leitura realizada, pois:   

Quando um leitor compreende o que lê, está aprendendo; á medida que sua 
leitura o informa, permite que se aproxime do mundo de significados do 
autor e lhe oferece novas perspectivas ou opiniões sobre determinados 
aspectos. (SOLÉ, 1998, p. 46) 

Por tanto, vemos que enquanto leitores, é imprescindível 

alcançarmos compreensão do lido, só assim de fato nos constituiremos enquanto 

leitores. Assim, quando nos apropriamos desta leitura, internalizamos e modificamos 

a nós mesmos, como processo mútuo de transformação.  

Desta forma, refletimos acerca da importância de nos situarmos 

enquanto leitores e, principalmente, de nos construirmos leitores críticos, na medida 

em que seja possível pensar/avaliar as condições reais, que implica não somente a 

sensibilidade aguda, mas também uma permanente inquietação intelectual e crítica 

da realidade. Contribuindo para este entendimento, Rezende (2009, p. 4) ainda 

menciona que:  

[...] com essa referência, o sentido de que leitura é pensamento e o 
conteúdo de uma expressão que está “dentro do leitor”. Ou associamos o 
que lemos ao que já conhecemos, ou não faz sentido o que lemos. Sem 
associação que possa fazer sentido ao leitor, realizamos apenas um ato 
mecânico, destituindo de sentido o ato de ler.  

Concomitantemente, fica assim evidenciado que enquanto leitores 

se requer um repensar frente ao ato de ler, ao mesmo tempo ativo e reflexivo, que 

se utiliza da leitura para organizar ações e o próprio pensamento. Mediante a isto, 
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resgatar o leitor não apenas em seu sentido figurado, mas em sua totalidade, como 

ato de transformar-se a si mesmo, por meio do exercício da leitura. 

Semelhantemente, podemos ponderar que: 

Essa capacidade de se expandir em diferentes leituras, é própria do literário, 
não lhe é exclusiva, pois toda e qualquer escrita, em maior ou menor grau, 
se oferece à reconstituição criativa de seus leitores. O leitor seria a instancia 
onde as múltiplas escrituras, que formam o texto, se reúnem. [...] Por isso, 
não há texto ou leitura “inocentes”, mas estruturados a partir de valores 
socialmente situados. Além disso, autor/texto/leitor são entidades 
indissociáveis, isto é, não existe uma sem as outras - na verdade são 
intercambiáveis. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 73) 

É valido acrescentar, que não nos consideramos leitores apenas nos 

bancos escolares, como algo restrito a escolarização (BRITO, 2010). Embora como 

podemos verificar a partir de pesquisas existentes, nem ao menos nas instituições 

superiores tem se aprimorado a relação leitura/leitor, assim, ressalta-se a 

necessidade de compreendermos com mais afinco questões relacionadas a esta, 

procurando conscientizar/formar leitores críticos, que busquem conhecimento de si e 

do mundo que os cerca.  

Para tanto, “[...] ensinar a ler e a escrever é um processo continuo e 

produz desafios que não podem ser desconsiderados, é preciso posicionar-se diante 

de ideias e ações” (REZENDE; FRANCO, 2013, p. 12). Corroborando para este 

entendimento, vimos também que:  

Ao mesmo tempo que o leitor sai de si, em busca da realidade do texto lido, 
sua percepção implica uma volta à sua experiência pessoal e uma visão da 
própria história do texto, estabelecendo-se, então, um diálogo entre este e o 
leitor com o contexto no qual a leitura se realiza. Isso significa que o 
processo de leitura racional é permanentemente atualizado e referenciado. 
(MARTINS, 1982, p. 66) 

Compreendemos a importância de nos constituirmos enquanto 

leitores, como é fundamental trazer para nosso cotidiano o hábito da leitura, não 

apenas como competência técnica ou até mesmo ato exercido de forma 

mecanizada, mas buscar na leitura uma contribuição para sua formação humana, 

pois, sabemos que, no espaço escolar, “[...] a leitura é matéria-prima nos processos 

de ensino e aprendizagem” (REZENDE; FRANCO, 2013, p. 10).  
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2.3 A LEITURA CRÍTICA  

É sabido que a leitura não está restrita a decifração de signos, sendo 

esta aliada ao “[...] processo de formação global do individuo, à sua capacitação 

para o convívio e atuações social, política, econômica e cultural” (MARTINS, 1982, 

p. 13). Segundo a mesma autora: 

Saber ler e escrever, já entre gregos e romanos, significa possuir as bases 
de uma educação adequada para a vida, educação essa que visava não só 
ao desenvolvimento das capacidades intelectuais e espirituais, como, das 
aptidões físicas, possibilitando ao cidadão integrar-se efetivamente à 
sociedade, no caso à classe dos senhores, dos homens livres. (MARTINS, 
1982, p. 22) 

Sendo assim, se faz necessário a compreensão e análise crítica do 

ato de ler, por isso, acredita-se que ler está intrinsecamente ligado a leitura de 

mundo. Concomitantemente, como dito, vale ressaltar que existem as múltiplas 

leituras, sejam elaboradas a partir de charges, fotografias, poesia, textos, entre 

outros, mediante ao ato de ler. 

De modo semelhante, tal pode ser entendido como um elemento, ou 

exercício que relaciona o indivíduo ao seu mundo histórico-social, e assim, 

transformando a atitude deste sujeito (REZENDE, 2009). Na contemporaneidade, 

trazendo o ato de ler para os diversos contextos sociais, observaremos que existem 

alguns desafios aos indivíduos a aplicarem como prática social, haja vista, as muitas 

dificuldades ligadas à leitura, fato muito presente em nossa sociedade. Neste 

sentido, é valido ressaltar que: 

A leitura propicia caminhos amplos, inquestionáveis para o saber e para o 
desenvolvimento do pensamento em diferentes aspectos, pois possibilita ao 
leitor novas descobertas, melhor compreensão e maior reflexão sobre a 
sociedade e consequentemente, sobre o mundo globalizado. (MATEUS; 
SEIDLER; COSTA, 2012, p. 370) 

Compreendemos a relevância de nos constituirmos enquanto 

leitores, da fundamental importância de trazermos para nosso cotidiano o hábito da 

leitura, não apenas como competência técnica ou até mesmo ato exercido de forma 

mecanizada, mas buscar na leitura uma contribuição para a formação do sujeito. 

Assim, compreendemos que: 
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Esse leitor decifra palavras e outros códigos: pintura, filme, cartazes de rua 
ou imagens virtuais construídas pelos computadores. Considere-se ainda o 
autor, ele mesmo, antes de tudo, um leitor. Autor ou leitor, ou melhor, autor 
e leitor. Esse leitor que pode subverter textos codificados ou “textos” 
políticos sociais, seria o leitor critico, que “lê levantando a cabeça”. Aquele 
que não abre mão de refletir e de estabelecer relações, mesmo as que não 
são propostas pelos textos lidos, relaciona o que lê agora com o que já leu 
antes, viveu ou está vivendo, fazendo dialogar os textos que o cercam. 
(WALTY; FONSECA; CURY, 2001. p. 8) 

Concomitantemente, “[...] um indivíduo que tem competências 

desenvolvidas para melhor compreensão da leitura, com certeza se torna criativo e 

crítico, além de possuir maior variedade e qualidade de ideias” (MATEUS; SEIDLER; 

COSTA, 2012, p. 6). Para tanto, atribui-se a leitura uma grande importância para a 

formação humana, uma vez que possibilita ao sujeito transformar-se a si mesmo, 

possibilitando uma gama de novas aprendizagens, e, consequentemente, adquirindo 

novas habilidades, pois “a leitura e a escrita possibilitam a transmissão e 

apropriação do conhecimento cientifico, artístico e filosófico, destacando-se como 

importante a perspectiva de formação de um homem livre e universal” (REZENDE; 

FRANCO, 2013, p. 29). 

Perante o exposto, observamos que o ato de ler se constitui na 

compreensão do indivíduo, assim, torna-se incontestável a importância de nos 

constituirmos enquanto leitores, de partirmos da reflexão de mundo por meio da 

leitura, de compreendermos por meio desta, os acontecimentos, as relações sociais, 

econômicas, os fatores de nossa sociedade, a fim de entendermos o que de fato nos 

cerca. Sobre esse viés, ainda ressalta-se que: 

[...] cada leitor tem que descobrir, criar uma técnica própria para aprimorar 
seu desempenho. Auxiliam-no, entre os fatores imediatos e externos, desde 
o ambiente e o tempo disponível até o material de apoio [...] o treinamento 
para a leitura efetiva implica aprendermos e desenvolvermos determinadas 
técnicas. (MARTINS, 1982, p. 84) 

Para tanto, acreditamos que a leitura centra-se na necessidade de 

compreender a si e o mundo em que vivemos, ou seja, de compreender o mundo e 

de nele interagir. Perante a sociedade letrada em que vivenciamos, a chamada 

“sociedade do conhecimento”, é crucial resgatar a leitura não como um ato 

mecanizado, ou técnico, mas no sentido de que por meio da leitura se crie 

estratégias de aprendizagem, de formação humana, de criação de oportunidades, e, 



 24 

consequentemente, de visão do mundo, não de forma abstrata, mas partindo de um 

entendimento do todo e assim de maneira não alienada. No próximo capítulo, 

traremos resumidamente, um breve esboço histórico acerca da trajetória da leitura, 

bem como, um singela reflexão acerca da construção histórica da mesma, pois, 

compreendemos que, olhar para o passado, nos ajuda a compreender o presente. 

Ressaltamos que nosso objetivo, não fora construir uma linha histórica fidedigna, até 

porque ultrapassaria os objetivos aqui proposto, mas, elencar aspectos importantes 

da trajetória da leitura em nossa sociedade. Da mesma maneira, traremos um 

levantamento da relação entre Leitura e Educação, discutindo aspectos pertinentes 

que os permeiam, através de teóricos aqui selecionados  
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3 A TRAJETÓRIA DA LEITURA 

 

“ ...passado, presente e futuro constituem um 
continuum”  (HOBSBAWM,1997, p. 8) 

 

No tópico que aqui se insere, iremos abordar rapidamente, uma 

relação da trajetória da leitura com a atualidade, pois compreendemos que “[...] o 

passado é uma dimensão permanente da consciência humana” (HOBSBAWN, 1997, 

p. 18). Logo, acreditamos ser imprescindível construirmos um olhar para o passado, 

possibilitando compreendermos com mais afinco o presente, haja vista que, 

comparando o passado com a atualidade, podemos erigir um maior entendimento 

acerca de nossa própria história. 

Corroborando para este entendimento, pode-se afirmar que “[...] o 

futuro está sistematicamente vinculado ao passado, que, por sua vez, não é uma 

concatenação arbitrária de circunstancias e eventos”. (HOBSBAWN, 1997, p. 12). 

Pata tanto, elencamos que será abordado brevemente, um esboço histórico a 

respeito do percurso da leitura, bem como, a trajetória da mesma nos registros de 

nossa sociedade, de sua gênese até a atualidade, a fim de alcançarmos um melhor 

entendimento sobre. 

Espera-se que neste processo, seja possível abordarmos os 

principais aspectos da trajetória da leitura, compreendendo basicamente como se 

estruturou a prática da mesma, bem como, seus processos de mudança e 

transformação que promulgaram o rumo desse trajeto, construindo assim, uma 

singela reflexão, que parte dos primórdios do passado, até a nossa 

contemporaneidade, a fim de compreendermos a sucessão deste processo, o 

processo da leitura.  

3.1 UM BREVE HISTÓRICO DA LEITURA 

O objetivo neste tópico, não é elaborar uma linha do tempo para 

demonstrar fidedignamente a evolução da leitura, até porque, iríamos precisar erigir 

uma linha histórica que ultrapassa muitos conhecimentos e propósitos estabelecidos. 

Sobretudo, o intuito é elaborar um olhar para o passado, pois esse olhar direcionado 
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para os acontecimentos anteriores nos permitirá entender com mais afinco o 

momento presente.  

Mediante esse pensamento, ao regressarmos para a gênese da 

humanidade e sua trajetória, observaremos que nos primórdios antigos, as primeiras 

tentativas do homem em se comunicar basearam-se ao fato dos indivíduos se 

expressarem por meio de desenhos, pinturas nas pedras e paredes das cavernas, 

que hoje denominamos de Pictografia. Dessa forma, podemos elencar que: 

É fundamental voltarmos no tempo investigando as pinturas rupestres que, 
grosso modo, podem ser consideradas ancestrais do livro. Desenhando nas 
paredes das cavernas, o homem não só se comunicava como queria 
assumir alguma forma de controle sobre o mundo. Para ele a imagem era a 
própria coisa, tanto que, antes de sair para a caçada, atingia o animal 
desenhado, sujeitando-o. Por esse gesto, pensava garantir também a 
abundancia de animais a serem caçados. A imagem era, pois, elemento 
fundamental de um ritual mágico. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 14) 

Conforme exposto, podemos perceber a importância ao se realizar 

esse resgate histórico, abordar essa temática para compreendermos como se 

sucediam os registros desta determinada época e quais os vestígios comunicativos 

de tais figuras. A seguir, trouxemos uma imagem, a fim de demonstrarmos como 

elas eram registradas, pelo homem primitivo, uma singela tentativa de se comunicar, 

postas em paredes e pedras, que demostram a evolução do ser humano, em sua 

trajetória da leitura, pela imagem.  

 

Figura 1 - Desenhos na parede (Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí). 

 

Fonte: Fabio Colombini/Acervo do Fotógrafo, 2012. 
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A figura acima demonstra um desses registros. Realmente uma 

história narrada nas paredes da caverna. A íntegra dessa imagem pode ser 

conferida no “Parque Nacional Serra da Capivara”, no Piauí. Os créditos da 

fotografia são do fotógrafo Fábio Colombini e podem ser visualizadas no Acervo do 

Fotógrafo. No detalhe dessa imagem, é impossível não perceber seu fim 

comunicativo, não sendo apenas um respectivo registro. Ainda sobre este aspecto, 

gostaríamos de argumentar que:  

[...] ao fixar o animal nas pedras, o homem da época construía uma 
narrativa, já que, muitas vezes, os desenhos seriados criavam histórias. 
Além disso, mesmo que não contem uma história, por não apresentarem um 
necessário encadeamento, esses desenhos podem ser vistos como 
narrativas na medida em que chegam até nós com a força de um texto 
histórico. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001. p. 14) 

Posteriormente, com o advento da evolução humana, o homem 

passou a trocar esse tipo de representação visual, pela linguagem, assumindo sua 

autêntica natureza, que é a oralidade. Todavia, neste retrospecto, Vigotski2 (2001) 

afirma que “[...] a lingüística não compreendia que na evolução histórica da 

linguagem, a própria estrutura do significado e a sua natureza psicológica se 

transformam também[...]”, assim, segundo o mesmo autor, é importante destacar 

que: 

Das generalizações primitivas, o pensamento verbal vai-se elevando ao 
nível de conceitos mais abstratos. Não é apenas o conteúdo de uma palavra 
que se altera, mas a forma como a realidade é generalizada e refletida 
numa palavra. (VIGOTSKI, 2001, p.27) 

Para tanto, sobre o viés da leitura, podemos observar que 

pensamento e linguagem precedem ao ato de ler, sendo que, o desenvolvimento 

desse conjunto está intrínseco ao desenvolvimento da linguagem oral. A construção 

dessa linguagem implica a negociação de sentidos estabelecidos entre indivíduos 

que procuram se comunicar, sobretudo, compreendendo a perspectiva funcional da 

comunicação escrita. De modo semelhante, nas palavras de Manguel (1997, p. 208) 

“[...] a leitura é a apoteose da escrita”. Ainda sobre o viés do mesmo autor: 

                                                 
2
 O nome de Vigotski será escrito sempre com i devido a suas múltiplas grafias, mas nas referências 

 aparecerá conforme a edição.  
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Ler em voz alta, ler em silêncio, ser capaz de carregar na mente bibliotecas 
íntimas de palavras lembradas são aptidões espantosas que adquirimos por 
meios incertos. Todavia, antes que essas aptidões possam ser adquiridas, o 
leitor precisa aprender a capacidade básica de reconhecer os signos 
comuns pelos quais uma sociedade escolheu comunicar-se: em outras 
palavras, o leitor precisa aprender a ler. (MANGUEL, 1997, p. 85) 

Vale salientar que Comenius no século XVII preconizou que as 

mudanças futuras exigiriam a socialização da Educação a todos, seria necessário 

disseminar para a população o que ele denominou de “[...] ensinar tudo a todos”, em 

que essa Educação não compreendia apenas ao fato de aprender, mas sim, uma 

Educação que permitisse ao sujeito realizar uma leitura de mundo. Construindo uma 

retrospectiva histórica, especificamente, direcionando um olhar para meados do 

século XV, observaremos que “[...] na idade média a leitura e escrita eram restritas 

somente aos nobres” (BRITO, 2010, p.03), com um caráter mais religioso, sempre 

ligado a igreja. Corroborando para este entendimento: 

Embora seja difícil generalizar, depois de muitos séculos e em relação a 
tantos países, na sociedade cristã da baixa Idade Média e começo da 
Renascença aprender a ler e escrever - fora da igreja - era o privilegio mais 
exclusivo da aristocrácia e (depois do século XIII) da alta burguesia. Ainda 
que houvesse aristocratas e grands bourgeois que consideravam ler e 
escrever tarefas menores, apropriadas somente para clérigos pobres, a 
maioria dos meninos e muitas meninas dessas classes aprendiam as letras 
muito cedo. (MANGUEL, 1997, p. 90) 

Respectivamente, segundo Foucambert (1994), foi a partir da 

Revolução Industrial, que houve uma necessidade crescente em se instruir a 

população para o trabalho que surgia nas fábricas, isso incluía, a necessidade da 

popularização da escola e redução nos índices de analfabetismo, mas, salienta-se 

que “essa movimentação, nem sempre foi condizente a uma popularização da 

leitura” (FOUCAMBERT, 1994, p. 19).  

Todavia, a dimensão sócio-histórica da leitura está intrinsecamente 

ligada à necessidade humana em se desenvolver (MANGUEL, 1997), transformar 

sua capacidade de interpretar/produzir construções simbólicas e abstratas, tornando-

o capaz de ler e pronunciar o mundo que está em sua volta. Semelhantemente, 

podemos aqui elencar o fato de que:  



 29 

Em todas as sociedades letradas, aprender a ler tem algo de iniciação, de 
passagem ritualizada para fora de um estado de dependência e 
comunicação rudimentar. A criança, aprendendo a ler, é admitida na 
memória comunal por meio de livros, familiarizando-se assim com um 
passado comum que ela renova, em maior ou menor grau, a cada leitura. 
(MANGUEL, 1997, p. 89)  

Mediante esse desenvolvimento socioeconômico, a necessidade de 

instrução da população é crescente e necessária, surgindo as escolas públicas e a 

educação formal, com ensinamentos básicos acerca de ler, escrever e contar.  Foi 

quando suscitou uma inquietude a respeito da organização da instrução popular, 

necessária para a realidade que ali se configurava, as iniciativas se sucederam 

mediante ao fato de que: 

[...] a partir, do século XIX, a necessidade de universalizar a instrução 
elementar conduziu á organização dos sistemas nacionais de ensino. Estes, 
concebido como um conjunto de amplo constituído por grande número de 
escolas organizadas segundo um mesmo padrão [...]. (SAVIANI, 2008, p. 9) 

Esse cenário iniciou uma série de transformações ocorridas no 

contexto educacional brasileiro, que culminaram significativas mudanças no ensino, 

principalmente por diversas correntes de pensamento, advindas da Europa, que 

influenciaram a trajetória brasileira, a luz de grandes teorias e seus respectivos 

pensadores da época. Mediante os vários problemas existentes neste período, 

timidamente “[...] o desenvolvimento da instrução popular, foi sendo considerado o 

fundamento necessário para a formação do povo, para a prática da cidadania, que 

são o sustentáculo numa ordem que se pretendia democrática.” (NETO, 2006, p.06). 

Neste sentido, Saviani menciona que: 

Foi somente com o advento da República, ainda que sob a égide dos 
estados federados, que a escola pública, entendida em sentido próprio, fez-
se presente na história da educação brasileira. Com efeito, é a partir daí que 
o poder público assume a tarefa de organizar e manter integralmente 
escolas, tendo como objetivo a difusão do ensino a toda a população. 
(SAVIANI, 1998, p. 17-18) 

Posteriormente, realizando um deslocamento temporal, mais 

especificamente direcionado ao advento da pós-modernidade e da globalização, a 

Educação ainda apresenta problemas em sua esfera, sendo que pós-modernidade 

pode ser compreendido como “[...] uma sociedade pós industrial, na qual o 



 30 

conhecimento torna-se a principal força econômica de produção” (SANFELICE, 

2000, p. 19). Trazendo essa vertente para o campo da Educação e ao nosso objeto 

de estudo - a leitura, o mesmo autor vem argumentar que: 

Hoje, é notório o financiamento internacional da educação e a intervenção 
das agencias mundiais na estruturação dos sistemas de ensino, mas na 
lógica de mercado a educação torna-se um produto a ser consumido por 
quem demonstrar vontade e competência para adquiri-la [...] (SANFELICE, 
2010, p. 10) 

Para tanto, a respeito de nossa realidade, as políticas públicas, em 

específico a LDB (1996), traz em seu contexto, informações pertinentes quanto às 

diretrizes para o atendimento educacional, dizendo que “[...] a educação básica tem 

por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. Basicamente, essas diretrizes apresentam o 

princípio do direito universal à Educação para todos, embora ainda haja dificuldades 

para assegurá-las, pois ainda há divergências quanto o papel do estado frente a 

esses direitos sancionados pela constituição. Em outro aspecto, no tocante à leitura 

e o papel dos educadores neste processo, fica evidenciado que:   

Apesar de séculos de civilizações, as coisas hoje não são muito diferentes. 
Muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e 
mecânica, enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler se 
resume à decoreba de signos linguísticos, por mais que se doure a pílula 
com métodos sofisticados e supostamente desalienantes. Prevalece a 
pedagogia do sacrifício, do aprender por aprender, sem se colocar o 
porquê, como e para quê, impossibilitando compreender verdadeiramente a 
função da leitura, o seu papel na vida do individuo e da sociedade. 
(MARTINS, 1982, p. 23) 

A partir deste breve esboço histórico, podemos observar que a 

trajetória da leitura, parece permear vários setores do contexto educativo. Educação 

e leitura estão intrínsecas, parecem ser indissociáveis, um “casamento” eterno. 

Desta forma, acreditamos que o ato de ler, como vimos, acompanha um mundo de 

experiências íntimas, trazendo a existência uma história social comum, política, 

econômica e filosófica (MARTINS, 1982). Nos próximos tópicos, veremos com mais 

profundidade, a estreita relação acerca da leitura e educação.  
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3.2 LEITURA E EDUCAÇÃO 

 

“[...] a classe dominante já aguenta a alfabetização, 
mas não aguentaria a leitura de mundo.”   

(FREIRE, 1998, p. 46) 

  

Neste tópico que aqui se insere, erigimos uma reflexão acerca do 

papel da leitura na educação, bem como, a relação intrínseca de ambas, haja vista 

que, uma ação precede a outra, e ambas coexistem. Desta forma, qualquer tentativa 

em desvinculá-las é inviável, pois, “[...] a educação, como processo de 

conhecimento/ensino/aprendizagem, se tornou, no mundo dos seres humanos uma 

conotação de sua natureza, gestando-se na história, como a vocação para a 

humanização” (FREIRE, 2003, p. 33). 

Concomitantemente, compreendemos aqui, que a escola propicia ao 

indivíduo, um vasto contato com o mundo da leitura, por meio de uma educação 

formal e estruturada, que confere a este sujeito, aprender sistematicamente o ato de 

ler e escrever, promovendo meios para inserção deste indivíduo na sociedade ao 

qual está inserida. “Assim, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada individuo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1991, p. 21).  

Por isso, iremos refletir sobre o viés educativo, a relação da leitura e 

educação e assim perceber com mais afinco questões e aspectos importantes a 

esse respeito. Para tanto, discorremos de alguns breves apontamentos a fim de 

atenuarmos os principais encadeamentos da leitura no âmbito educativo. 

Compreendendo, sobretudo, que “a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos” (SAVIANI, 1991, p. 19).  

3.2.1 A Leitura no Âmbito Educativo  

De modo geral, podemos referenciar a instituição de ensino como 

importante espaço de formação humana e de cidadania, assim, confere-se a esta, a 

função de disseminar o saber sistematizado, a fim de formar indivíduos críticos, 

visando a inserção social desses sujeitos na sociedade em que vivem, sobretudo, 
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aptos para intervir na mesma, sendo que é no âmbito educativo que “[...]consiste a 

socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 1991, p. 22). 

Portanto, pode se dizer que a instituição de ensino, seja ela qual for 

o nível, tem o importante papel de socialização do conhecimento, haja vista que, a 

mesma é uma instituição formadora da sociedade, que visa o atendimento de suas 

necessidades, por meio da reprodução de valores, hábitos e regras sociais. 

Mediante a isso, é válido ponderar que: 

As instituições de ensino não podem prescindir de seu papel de divulgação 
dos bens simbólicos que circulam fora dela. Assim sendo, a despeito da 
válida discussão sobre a diluição de fronteiras entre arte popular, cultura de 
massa e a arte colonizada, vale atentar para o risco de simplificação da 
diversidade cultural, na ilusão de que desmanchar fronteiras textuais 
significa desmanchar fronteiras socieconomicas. Porque impedir um cidadão 
de baixo poder aquisitivo de assistir a um concerto ou visitar uma exposição 
de arte? (...). E ainda como pode a escola interferir neste processo? 
Tornando-se um espaço democrático, que possibilite ao aluno interagir com 
esses bens, tanto através de uma amostragem dentro de seus muros, como 
através de visitas a espaços públicos, num alargamento dos limites 
escolares. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001. p. 9)  

No entanto, é valido dizer que, há várias complexidades que 

permeiam o contexto da educação brasileira, oriundos ou que, possuem sua gênese 

na “[...] herança do antigo sistema escravocrata e senhorial” (FERNANDES, 1960, p. 

192). No entanto, embora essa “herança” seja de tempos remotos, podemos 

observar que ainda há resquícios deste modelo presente na educação brasileira 

contemporânea, que está de certa forma intimamente ligado à escola da atualidade. 

Para tanto, salientamos que novas exigências sociais se fazem 

presente em nosso processo educacional, haja vista que, a sociedade 

contemporânea traz consigo novas exigências desta instituição de ensino, afinal, é 

por meio dela que formamos o cidadão que a mesma almeja, pois, falar em 

educação é pensar na escola, e assim, ambas estão intrínsecas, porem, é valido 

compreender que “[...] a educação não é um fenômeno estritamente escolar (...)” 

(BASTOS; PIRES, 2007, p. 11). Podemos visualizar que a escola tem fundamental 

importância em nossa sociedade, como sendo uma instituição formadora, um 

espaço de socialização, de aprendizado e construção da cidadania. 

Semelhantemente, também podemos elencar que: 
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Na escola ou na sociedade, o processamento de relações que se dá no 
nível da produção também pode ocorrer no nível da recepção. A escola 
pode ser, pois, um espaço privilegiado para a recepção crítica dos 
diferentes códigos e, sobretudo, deve proporcionar, de forma democrática, 
acesso mais amplo a eles. Estabelecer inclusive relações interdisciplinares, 
é fator fundamental de inserção político-social. (WALTY; FONSECA; CURY, 
2001. p. 90).  

Enquanto futura educadora, entendemos que muitas expectativas se 

têm depositado na escola e com todos os avanços da tecnologia fica o desafio à 

esta instituição, de visar contribuir para a humanização do homem contemporâneo. 

Concomitantemente, segundo Saviani (1995, p. 10), “[...] torna-se imprescindível 

discutir as tendências pedagógicas que norteiam a sistematização do ensino 

escolar”, a fim de se unir forma e conteúdo, partindo de análise crítica e reflexiva da 

realidade.  

É sabido que essa escola se configura enquanto “aparelho 

ideológico do estado” (ALTHUSSER, 1985, p. 10), assim, entendemos que esta tem 

o papel de humanizar o homem e de inseri-lo na sociedade. De modo semelhante, 

podemos então dizer que, essa instituição tem a função e o objetivo explícito do 

desenvolvimento das capacidades cognitivas dos individuos, atentando para as 

necessidades individuais e sociais (LIBÂNEO, 2005). Corroborando para este 

entendimento, essa função pode ser entendida enquanto: 

  

[...] do desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas 
dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, 
habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) que, aliás, deve 
acontecer de maneira contextualiazada desenvolvendo nos discentes a 
capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que 
vivem. (COSTA, 2008, p.07)    
 

 

Ressaltamos então, que se apregoa, “[...] a escola como aparelho 

ideológico do Estado, pois veicula visões de mundo” (MARQUES, 2008, p. 18). 

Entretanto, acreditamos que é crucial revermos o sentido da educação posta no 

ambiente escolar, é necessário refletirmos acerca da prática educativa disseminada 

na escola, sobretudo, se a educação é de fato democrática, e não se posicionando 

apenas como reprodutora de valores ideológicos produzindo sujeitos apáticos, pois a 

educação em sua essência é humanizadora, logo, a instituição escolar tem o papel 
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de humanizar o ser humano. Para fomentar tal problemática, Martins (1982, p. 12) 

argumenta que: 

Os estudos da linguagem vêm revelando, cada vez com maior ênfase, que 
aprendemos a ler apesar dos professores; que, para aprender a ler e 
compreender o processo da leitura, não estamos desamparados, temos 
condições de fazer algumas coisas sozinhos e necessitamos de alguma 
orientação, mas uma vez propostas instruções uniformizadas, elas não raro 
causam mais confusão do que auxiliam. 

Entretanto, um desafio parece pairar sobre o processo de leitura na 

escola, não muitas vezes, parece ficar nítido que o aprendizado se delega por 

método analítico, no que diz respeito, ao decorar o alfabeto, soletrar, decodificar, 

construir textos contínuos, de modo condizente com o processo da escrita, e assim, 

fica explícito que: 

Para abrir perspectivas que minimizem esses problemas, muitos 
educadores apregoam a necessidade da constituição do habito de ler. A 
leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando 
a formação integral do individuo. Todavia, os próprios educadores 
constatam sua impotência diante do que denominam a “crise de leitura”. 
Mas que “crise” é essa? Para eles, em maioria, ela significa a ausência de 
leitura de texto escrito, principalmente livros, já que a leitura num sentido 
abrangente está mais ou menos fora de cogitação. (MARTINS, 1982, p. 25). 

É evidente a importância do ambiente educativo para o processo de 

aquisição da leitura, pois, é por meio dessa alfabetização que se trará condições 

para que esse educando tenha maior envolvimento com o mundo da leitura e da 

escrita. Ainda sobre este aspecto, salienta-se a importância do educador neste 

processo, para que o aluno possa interrogar e produzir alternativas e assim efetivar 

a prática da leitura.  

3.2.2 O Educador como Mediador no Processo de Leitura 

É sabido que a educação não é neutra, é, portanto, um ato político e 

humanizador e de algum modo ninguém escapa da prática educativa (FREIRE, 

1997). No que tange ao processo de ensino-aprendizagem, os fatores incidentes da 

sociedade são inerentes ao processo educativo, e assim, relega-se à educação 
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importante tarefa de reprodução do saber sistematizado, bem como os valores 

sociais e ideológicos. 

Concomitantemente, salienta-se que os fatores socioeconômicos 

refletem no processo de ensino aprendizagem e, consequentemente, na formação 

do indivíduo, haja vista que educar/ensinar se refere a uma tarefa de troca entre 

pessoas, no caso o professor como mediador deste processo. Corroborando para 

este entendimento: 

Os métodos pelos quais aprendemos a ler não só encarnam as convenções 
de nossa sociedade em relação à alfabetização - a canalização da 
informação, as hierarquias de conhecimento e poder -, como também 
determinam e limitam as formas pelas quais nossa capacidade de ler é 
posta em uso. (MANGUEL, 1997, p. 86) 

Daí deriva-se a importância deste educador estar pautado em uma 

pratica educativa reflexiva, uma práxis, relacionando teoria e prática. Compreende-

se que neste processo, é necessário relacionar também a vivência do aluno, é 

preciso considerar o que ele traz consigo, a fim de que estimule esse aluno a 

pensar, analisar e relacionar o seu aprendizado escolar com suas vivências.  

Para Saviani (2003), nascemos dotados de características humanas, 

e herdamos da espécie capacidades que podem ser desenvolvidas por meio da 

apropriação da cultura historicamente produzida pela humanidade. Por isso, “o 

homem se humaniza na relação com outros homens” (SAVIANI, 2003, p. 22), ou 

seja, é um ser sócio-histórico. Concomitantemente, toda a cultura historicamente 

produzida pela humanidade deve ser disponibilizada para todos, neste caso o 

acesso é viabilizado por meio da educação sistematizada.  

Por essas razões, as confrontações do conhecimento com a 

realidade social passa pela transformação do conhecimento elaborado, e por meio 

deste processo buscando compreender as contradições para o desvelamento da 

realidade socio-educativa, “[...] gerando assim, o conhecimento útil e, ao mesmo 

tempo, fazendo deste a origem da movimentação das contradições do ato de 

ensinar e aprender” (RAYS, 1989, p. 93).  

É valido salientar que são vários os elementos que permeiam os 

processos de ensino e aprendizagem, assim, há também uma relação mútua entre 

professor-aluno, portanto, “[...] uma relação recíproca e necessária entre a atividade 
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do professor (ensino) e a atividade de estudo dos alunos (aprendizagem)” 

(LIBÂNEO, 1992, p. 77). 

Para tanto, a unidade ensino/aprendizagem se realiza na condução 

deste processo, e semelhantemente em dois momentos: transmissão/assimilação do 

conhecimento. É necessário também partir de uma compreensão acerca das 

condições externas e internas que influenciam a aprendizagem. Segundo Libâneo, 

“[...] aprendizagem e ensino formam uma unidade” (LIBÂNEO, 1992, p. 86). 

Enfim, podemos dizer que, este processo não é mecanizado, 

existem vários fatores que o permeiam, havendo, sobretudo, uma relação recíproca 

entre ambas as ações, o que de fato define o processo educacional, por isso, para 

se obter sucesso neste processo, é importante o professor pautar-se sempre na 

reflexão de sua prática, mediante os fins e meios para que se alcance o objetivo 

proposto. O conjunto dessas atividades proporcionarão ao aluno uma melhor 

compreensão acerca do conteúdo apresentado e, portanto, transformando-se em 

ações de reflexão dos que as assimilam, haja vista que, “[...] o ato de estudar, no 

fundo é uma atitude frente ao mundo” (FREIRE, 1982, p. 9). 

É necessário refletirmos ao processo que sucede na escola 

contemporânea, no que diz respeito ao processo de leitura. É importante ampliarmos 

a noção sobre “fazer a leitura”, enxergando-a em sua forma mais abrangente, não 

resumindo este ato, ao deciframento de signos linguísticos, como vimos 

anteriormente (BRITO, 2010). É crucial aguçarmos no sujeito, os sentidos que estão 

imbricados a leitura, consequência da relação leitura-leitor, não apenas de um texto 

escrito, mas do todo, por meio de imagens, fotos e etc, nos quais nos proporcione ler 

tudo e qualquer coisa. Corroborando para este entendimento: 

Vale discutir ainda o lugar da escola e o papel do professor nesse processo, 
como mediadores da recepção critica. Dependerá de sua atuação a 
formação de um leitor, capaz não apenas de desvelar mecanismos de 
controle da leitura, mas também de tornar-se receptivo e sensível às formas 
estéticas e lúdicas. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001. p. 8)  

Essa constatação é necessária em nossa Educação, devemos 

considerar este processo, a fim de que o aluno possa enfrentá-lo como essencial 

instrumento de comunicação, presente nas relações humanas, pois a leitura é 

indubitavelmente ampla. Assim, no contexto escolar fica explícito que a função do 

educador não se restringe apenas ao fato de ensinar a ler, mas, sobretudo:  
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[...] de criar condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, 
conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 
dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Assim, criar condições 
de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. 
Trata-se antes, de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto é, sobre o 
sentido que ela dá, repito, a algo escrito, um quadro, uma paisagem, a sons, 
imagens, coisas, idéias, situações reais ou imaginárias. (MARTINS, 1982, p. 
34) 

Considerando as ponderações acima, fica nítido que dar sentido à 

uma leitura implica considerar também o leitor, sujeito que realiza esse exercício, em 

que a partir dessa dialética entre leitor-leitura, se estabeleça o firmamento de um 

diálogo, a fim de que o educando se aproprie deste papel atuante em sua própria 

aprendizagem, com a capacidade de dar real sentido a este processo, 

compreendendo-o em sua dinâmica, referenciado por um tempo e um espaço, 

atendendo assim, suas expectativas e necessidades, e concomitantemente 

englobando também diferentes linguagens, pois: 

[...] o papel do educador na intermediação do objeto lido com o leitor é cada 
vez mais repensado; se, da postura professoral lendo para ou pelo 
educando, ele passar a ler com, certamente ocorrerá o intercâmbio das 
leituras, favorecendo a ambos, trazendo novos elementos para um e outro. 
(MARTINS, 1982, p. 33)  

No que tange aos aspectos educacionais, é válido ressaltar que se 

persistirmos solitariamente na cultura letrada, iremos interpretar a leitura senão 

enquanto ferramenta de domínio, dominação esta dos que sabem ler e escrever, 

sobre os que não sabem, haja vista que a leitura é um instrumento libertador, que 

depende muito de nós, das condições de existência, que irão ampliar ou reduzir 

determinado nível de leitura (FREIRE, 1982). Concomitantemente, ampliar a noção 

de leitura presume uma mudança na visão de mundo em geral e na da cultura em 

particular (MARTINS, 1982). 

3.2.3 A  LEITURA NO ENSINO SUPERIOR E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE 

 PROFESSORES 

Sabemos que a leitura é matéria-prima no processo educativo, logo, 

a mesma se faz primordial nos processos de ensino e aprendizagem 

(REZENDE;FRANCO, 2013). Desta forma, ao falarmos em leitura no ensino 
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superior, fica nítido a importância em elencá-la como requisito indispensável para a 

construção do conhecimento e posterior correto exercício profissional, uma vez que, 

“Aquele que não tem a prática da leitura encontra dificuldade em entender, 

compreender e aprender” (BARBOSA, 2009, p. 39). 

No entanto, é sabido que existem algumas dificuldades em aplicar a 

leitura enquanto prática no contexto social, escolar, e inclusive no ensino superior. 

Vale ressaltar que, herdamos uma herança cultural, onde a leitura fora por muito 

tempo reconhecida enquanto prática elitista, poucos tinham acesso e incentivo para 

tal. E assim, basicamente, o restante do povo é reflexo de uma sociedade que lê 

pouco e tem dificuldades para compreender o lido, o que tem culminado em uma 

falta de hábito da leitura, muito embora, hoje, haja um livre acesso aos diversos 

meios de leitura para a sociedade em geral, porem, vale ressaltar que essa 

conquista é muito recente, e se deu ao fato das várias reformas sociais e políticas 

ocorridas no Brasil nos últimos  anos. 

No cenário do ensino superior, o ato de ler é tema de muitas 

pesquisas,  haja vista que, há uma significativa relação entre leitura e Universidade, 

ambas aparecem indissociáveis. Neste aspecto, as IES se constituem enquanto 

lugares privilegiados ao processo de leitura, pois, a mesma assume um papel idôneo 

no que se refere à formação profissional; de pesquisa e de formação de leitores, 

críticos e reflexivos. Vale salientar que, ao chegar a Universidade, espera-se que 

este discente possua um bom desenvolvimento de leitura, porem, o que vemos 

atualmente é precário e desanimador, pois, muito desses alunos: 

não conseguem buscar e selecionar as informações do texto; não 
apresentam uma atitude crítica e criativa em relação ao texto lido; a maioria 
não gosta de ler, seja livros da própria área que estuda, seja outro tipo de 
leituras.(ALVES, 2007, p. 8). 

Concomitantemente, parece desafiador explicar a falta de hábito da 

leitura no ensino superior, assim, como é um paradoxo explicar uma formação 

profissional, seja ela qual for o nível, e a ausência da leitura, ou a não compreensão 

da mesma. Consequentemente, o não exercício da leitura se reflete 

consideravelmente também na escrita, por isso, crescentemente, tem se travado 

uma discussão acerca de qual a origem dessa deficiência (falta de hábito de leitura). 

Corroborando para este entendimento:  
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Existe um ciclo vicioso de responsabilidade no ensino da leitura na escola. 
Em geral, os professores das séries iniciais acusam os pais por não 
colaborarem no processo da leitura, os professores das séries seguintes, 
por sua vez, acusam os anteriores. A Universidade culpa os professores de 
ensino médio que ela própria formou pela falta de habilidades que muitos 
estudantes apresentam no desenvolvimento da leitura. Enfim, é cada um 
passando a responsabilidade pela deficiência de leitura dos estudantes. 
(ALVES, 2007, p. 3)  

Desta forma, elencamos que o exercício da leitura não pode 

unicamente ser cobrado no ensino superior, mas sim, em todo o processo de 

escolarização do sujeito, como requisito indispensável nos processos de ensino-

aprendizagem. No âmbito da Universidade, se faz necessário metodologias que 

valorizem a leitura, não somente a cientifica, e nem tão pouco por obrigação, pois 

essa condição grotesca só aumenta o abismo entre o educando e leitura.  

Um texto para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser 
estudado é um texto para ser interpretado. [...] Não podemos interpretar um 
texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade. [...] Estudar exige disciplina 
[...] é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é um dever 
revolucionário. (FREIRE, 2006, p. 59) 

O aluno da IES precisa compreender que se fazer universitário, não 

está relacionado apenas a obtenção de um título profissional, mas sim, uma 

condição muito superior, de absorver o conhecimento, culminando em uma 

retratação de leitor-pensador, que é o real resultado e a base de qualquer leitura, 

seja ela qual for. O estudante de nível superior precisa entender que a leitura se 

constitui em um elemento fundamental, necessário e indispensável para a formação.  

É imprescindível valorizar o ato da leitura na Universidade, 

entendendo que o êxito e a base para qualquer atividade profissional competente se 

inicia no exercício da leitura e na ruminação do lido. Faz-se necessário, estudos e 

pesquisas neste âmbito, e um olhar direcionado para esta temática, tanto nas 

Universidades, quanto em todo processo de escolarização (REZENDE, 2009).  

Na formação de professores, ou nas ciências humanas em geral, a 

prática da leitura está ligada intimamente ao processo de ensino aprendizagem, e 

embora nas outras áreas a leitura esteja direcionada de uma forma mais técnica, a 

leitura continua sendo matéria-prima principal da construção do saber, assim, 

“consideramos de fundamental importância refletir sobre a formação leitora de 
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professores em sua escolaridade, da educação básica ao ensino superior.” (FARIAS; 

BORTOLANZA, 2012, p. 36). Segundo os mesmos autores:  

O processo de formação inicial de professores que articula reflexão à teoria 
e à prática pode proporcionar as condições adequadas ao desenvolvimento 
do trabalho docente em sala de aula, particularmente, no ensino da leitura e 
de suas práticas. (FARIAS; BORTOLANZA, 2012, p. 44) 

É necessário, assim, dizer que é de fundamental importância as 

universidades repensarem os aspectos, concepções e práticas de leitura de seus 

alunos, compreendendo que na formação de professores, se faz necessário 

“aprimorar os currículos das licenciaturas, de forma a atender às necessidades de 

leitura dos universitários em sua formação inicial”. (FARIAS; BORTOLANZA, 2012, 

p. 44). Como já discutimos ao longo deste trabalho, a formação de professores é um 

momento ímpar e singular para levantamento de tais questionamentos e de 

valorização da prática da leitura.  É importante, destacar também a importância do 

professor universitário ao fomentar a leitura em seus discentes, futuros profissionais 

do magistério, pois,  

[...] entendemos que cabe aos docentes na universidade terem consciência 
do lugar, do papel e da importância da leitura para a formação profissional e 
atuação docente, a fim de criarem, em seus alunos, futuros professores, as 
necessidades, os interesses e os hábitos de leitura em diferentes gêneros 
textuais e suportes, que vão além das práticas escolares que utilizam a 
leitura do texto apenas como pretexto. (FARIAS; BORTOLANZA, 2012, p. 
44) 

Enfim, é essencial termos consciência da importância da leitura na 

formação de professores, estes por sua vez, futuros formadores de leitores. Assim, 

por meio deste exercício, os futuros profissionais da docência irão se pautar em 

práticas reflexivas e metodologias eficazes, pautadas no tipo de homem em que 

desejam formar (SAVIANI, 2003). A partir de tais pressupostos, entendemos que a 

Universidade é um campo rico e singular para formar futuros formadores de leitores, 

as licenciaturas precisam problematizar questões que envolvam as práticas de 

leitura no meio acadêmico. 

Acreditamos que para se fazer isso, se faz necessário considerar 

aspectos históricos e políticos da profissão docente. Também, a formação inicial não 

pode permitir que “[...] os alunos passem pelo ensino superior sem modificar sua 
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“cultura” prévia (SAVIANI, 2007, p. 132). É primordial considerar que esse futuro 

profissional da educação será um formador de homens (SAVIANI, 2003).  

No que tange a grade curricular dos cursos de formação de 

professores, mesmo que estes obviamente se digam incentivadores de práticas de 

leitura, na maioria das vezes, deparam-se com as improbabilidades e realidade 

desafiadora, para a formação de um professor leitor (NATH, 2007). O conjunto de 

todas essas inferencias e problematizações, consideramos aqui, ser um passo 

inicial, em trazer para o plano real a perspectiva da formação leitora no curso de 

Pedagogia, bem como, a valorização da mesma enquanto prática crítica e reflexiva.  
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4 LEITURA DE IMAGENS 

 

“As imagens, assim como as histórias, nos informam”  
(MANGUEL, 2001, p. 32) 

 

Neste último tópico, iremos abordar uma reflexão acerca da leitura 

de imagens, elencando a mesma na contemporaneidade. Para tanto, ressaltamos 

que ao se observar uma imagem, bem como, produzir uma série de novos 

pensamentos mediante esta, podemos dizer que de fato estamos realizando uma 

leitura de imagens. A princípio, propõe-se a interpretação de elementos não verbais, 

a fim de compreendermos o que de fato essa imagem nos quer comunicar. 

Vale ressaltar que, em nossa sociedade contemporânea, somos 

bombardeados com a cultura imagética, a todo momento, em anúncios de 

propagandas, nas novelas, na rua, enfim, a sociedade atual está atrelada a cultura 

das imagens, porem, há uma preocupação que paira esse contexto, e assim, nos 

remete a reflexão ao fato de estarmos ou não preparando os indivíduos 

pertencentes a essa sociedade da imagem, para interpretá-las. 

Semelhantemente, propomos então por meio desta reflexão, 

levantarmos os principais apontamentos acerca da leitura de imagens, bem como, 

todos os aspectos que englobam o mesmo. Sabemos que a leitura propicia uma 

visão de mundo ampla ao indivíduo, logo, queremos discutir, sobre a relevância 

deste assunto, e sua pertinência dentro do universo acadêmico, em um curso de 

formação de professores, em especifico do de Pedagogia. A seguir, iremos erigir 

uma discussão teórica, acerca do referido tema, abordando à luz de tais teóricos 

apontamentos importantes no que tange esse contexto.     

4.1 IMAGEM E PALAVRA: LEITURAS CRUZADAS 

Depois de tudo o que fora apresentado acerca da leitura, 

gostaríamos de aprofundarmos acerca da leitura de imagens. Neste tópico, 

utilizaremos como principal referencial teórico as obras “Lendo Imagens” e “Uma 

História da Leitura”, ambas de Manguel. O objetivo deste tópico é suscitar uma 
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reflexão sobre a leitura imagética, levando em consideração os principais aspectos 

deste contexto.  

Sabemos que em muitas memórias, a lembrança que antes mesmo 

de frequentar os bancos escolares, ainda no seio familiar, era a de arriscar a “grafar” 

rabiscos, tentativas frustradas de registrar o pensamento em algum lugar, parecia 

ser uma singela tentativa de comunicação com o interior e com o mundo. Manguel 

(2001, p. 316) expõe que: 

Desde o exato momento em que nascemos, observamos uma pessoa agir e 
pensar, e compartilhamos as alegrias, as idéias, as instituições e as agonias 
dessa pessoa. As imagens que conscientemente criamos para nosso 
prazer, instrução ou alívio ampliam essa ilusão (...). Essencialmente, toda 
imagem nada mais é do que uma pincelada de cor, um naco de pedra, um 
efeito de luz na retina, que dispara a ilusão da descoberta ou da 
recordação, do mesmo modo que nada mais somos do que uma 
multiplicidade de espirais infinitesimais em cujas moléculas - assim nos 
dizem - estão contidos cada um de nossos traços e tremores. 

Olhando sobre este aspecto, atrevemos mencionar que, uma 

imagem pode dizer mais que mil palavras, e assim como a escrita, a leitura de 

imagens é um importante meio comunicativo, que merece estar presente no 

cotidiano social e educativo das pessoas. Neste sentido, entendemos que a riqueza 

imagética pressupõe assim como a escrita, um caráter informativo, pois, “[...] as 

imagens são equivalentes à leitura” (MANGUEL, 2001, p. 117). Salientamos aqui, 

que escrita e imagem, no senso comum, costumam serem tratadas como diferentes 

formas de expressão, no entanto, ambas estão intimamente ligadas, vejamos assim: 

Pode-se afirmar que escrita e imagem estão indissociavelmente ligadas, 
seja porque têm sua origem no traço, seja porque há escritas pictográficas, 
seja porque se completam ou se justapõem em livros, revistas, cartazes etc. 
“[...] Colocar imagem e escrita em campos opostos e excludentes é, no 
mínimo, ingenuidade, já que, mesmo à nossa revelia, tais códigos se 
encontram em constante interação”. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 
16.). 

Indubitavelmente, parece errôneo, elencarmos imagem e escrita 

como caminhos dissemelhante, haja vista que, “[...] toda imagem tem uma história 

para contar” (MANGUEL, 2001, p. 358). Sendo assim, temos acreditado veemente 

na força comunicativa e expressiva das imagens, em seu caráter educativo e 

significativo. Desde tempos remotos, como vimos nas leituras anteriores, o homem 
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identifica-se com a imagética, ela parece estar presente com tanta força no passado 

quanto na atualidade. A luz desse pensamento é importante destacar, o que 

Aristóteles afirmou sobre a questão das imagens:   

Aristóteles sugeriu que todo processo de pensamento requeria imagens. 
“Ora, no que confere à alma pensante, as imagens tomam o lugar das 
percepções diretas; e, quando a alma afirma ou nega que essas imagens 
são boas ou más, ela igualmente as evita ou as persegue. Portanto a alma 
nunca pensa sem uma imagem mental”. (ARISTÓTELES apud MANGUEL, 
2001, p. 21) 

Neste sentido, as imagens, assim como a escrita, pairam a 

existência humana. É inegável o valor informativo de ambas, no entanto, a imagem 

aqui, pressupõe a gênese da atividade humana, uma ação extraordinária, que para 

além dos sentidos humanos, traduzem e compreendem a vida, o mundo e a nós 

mesmos. “Qualquer que seja o caso, as imagens, assim como as palavras, são a 

matéria de que somos feitos” (MANGUEL, 2001, p. 21). Corroborando para este 

entendimento: 

A existência se passa em um rolo de imagens que se desdobra 
continuamente, imagens capturadas pela visão e realçadas ou moderadas 
pelos outros sentidos, imagens cujo significado (ou suposição de 
significado) varia constantemente, configurando uma linguagem feita de 
imagens traduzidas em palavras e de palavras traduzidas em imagens, por 
meio das quais tentamos abarcar e compreender nossa própria existência. 
(MANGUEL, 2001, p. 21). 

Concomitantemente, as imagens como uma narrativa, contam fatos, 

e assim, “[...] as narrativas existem no tempo, e as imagens, no espaço” (MANGUEL, 

2001, p. 24). Por isso, pode-se dizer que palavra e imagem são componentes 

centrais do processo comunicacional de nossa sociedade, e mesmo com o advento 

da modernidade e todo o avanço da tecnologia, o treinamento para a leitura se 

efetiva nessa dualidade, estabelecendo relações. Desta maneira, podemos elencar 

que: 

Na Idade Media, um único painel pintado poderia representar uma 
sequencia narrativa, incorporando o fluxo do tempo nos limites de um 
quadro espacial, como ocorre nas modernas histórias em quadrinhos, com o 
mesmo personagem aparecendo várias vezes em uma paisagem 
unificadora, à medida que ele avança pelo enredo da pintura. (MANGUEL, 
2001, p. 25)  
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Semelhantemente, no exercício da leitura, seja quem for o leitor, o 

ato de ler implica condições, sejam elas precárias ou ideais, uma vez que, “[...] só 

podemos ver as coisas para as quais já possuímos imagens identificáveis, assim 

como só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, gramática e vocabulário já 

conhecemos” (MANGUEL, 2001, p. 27).  Desta maneira, possivelmente quase que 

imutável esta perspectiva, transcende a interação das condições interiores e 

exteriores, de dentro para fora, ou de fora para dentro. Assim, salienta-se que: 

A construção textual nos permite trabalhar ainda a formação de imagens na 
leitura, desvendando a capacidade dos recursos linguísticos de concretizar 
significados ao mesmo tempo em que os disseminam. Ou seja, numa 
simples descrição ou no uso de complexas metáforas e metonímias, o texto 
verbal pode conter a forma de uma  imagem propriamente dita, ou vice e 
versa. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 9) 

Para tanto, vale dizer que uma imagem ou uma música, não podem 

ser representações excludentes de leitura, e sim associativo, haja vista que, é 

inegável o valor comunicativo e o processo de interação entre expectador e leitor, 

sua dimensão, deve possibilitar que o leitor tenha o contato real com a atividade da 

leitura, possibilitando assim, refletir sobre seu lugar social. Corroborando para este 

entendimento:  

A leitura é um processo associativo que promove a interação “escrita e 
imagem” em diversos sentidos: a imagem propriamente dita; a que ilustra 
textos verbais; aquela construída pelo leitor quando lê, que tanto pode 
restringir-se ao momento rela de produção de sentido, como pode ser base 
de outras criações. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 7) 

No mundo contemporâneo, as imagens parecem estar ao nosso 

alcance em todas as instâncias, sejam por fotografias, quadros, outdoors, revistas e 

etc. A proliferação imagética bombardeiam nosso cotidiano, buscando documentar a 

vida por meio de propagandas e noticiários. Em suma, estas visam nos comunicar 

algo, em sua maioria são atrativas e roubam nossa atenção, “[...] da fotografia que 

se pretende fiel ao fato que busca documentar, à realidade virtual criada pelos 

computadores, tudo se faz imagens” (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 89). 

Neste aspecto, podemos dizer que: 
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[...] a diversidade de imagens não significa por si só riqueza de sentidos, já 
que, num mundo globalizado, as imagens, embora sendo muitas, podem 
tornar-se iguais, repetitivas, previsíveis. Em razão disso, os educadores se 
perguntam se a supremacia da imagem, por seu caráter facilitador, 
prejudica a leitura do texto verbal. Importa refletir mais detidamente sobre 
essa questão uma vez que a escrita é um parâmetro norteador de nossa 
cultura. (WALTY; FONSECA; CURY, 2001, p. 89) 

No que se refere a isso, podemos então dizer que temos “[...] um 

mundo para ler”, no entanto, será que estamos de fato realizando essa leitura? 

Estamos sendo preparados para realizá-la? Para além de um mero espectador, 

precisamos nos exercitar enquanto observadores ativos, ler essa imagem como uma 

narrativa, partindo de sua compreensão, de maneira que nos enxergamos como “[...] 

espectadores de uma exposição eterna de imagens” (MANGUEL, 2001, p 315).    

4.2 IMAGENS NA LEITURA, LEITURA NAS IMAGENS 

O universo visual do nosso cotidiano está ao nosso alcance, 

sobretudo, à medida que nos colocamos enquanto leitores. Isso implica, uma 

percepção crítica, que muitas vezes a deslocamos apenas quando nos deparamos 

com um texto escrito. Como vimos anteriormente, assim como as palavras, as 

imagens podem ser lidas e interpretadas, tal quanto uma narrativa. Sobre esse viés, 

vale ressaltar que:  

Quando lemos imagens - de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, 
fotografadas, edificadas ou encenadas - atribuímos a elas o caráter 
temporal da narrativa. Ampliamos o que é limitado por uma moldura para 
um antes e um depois e, por meio da arte de narrar histórias (sejam de 
amor ou de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e 
inesgotável. (MANGUEL, 2001, p. 27) 

Neste sentido, de maneira em que nos situamos enquanto leitores, 

adquirimos subsídios, que nos proporcionam compreender com mais afinco a 

sociedade a qual vivenciamos, a nos conhecer e, consequentemente, o mundo a 

qual pertencemos, de modo que, possamos observar, produzir e avaliar, aguçando 

assim, nosso senso crítico e perceptivo, pois, “[...] as imagens que formam nosso 

mundo são símbolos, sinais, mensagens e alegorias” (MANGUEL, 2001, p. 21). 

Semelhantemente, é importante destacarmos que:  
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Se a natureza e os frutos do acaso são passíveis de interpretação, de 
tradução em palavras comuns, no vocabulário absolutamente artificial que 
construímos a partir de vários sons e rabiscos, então talvez esses sons e 
rabiscos permitam, em troca, a construção de um acaso ecoado e de uma 
natureza espelhada, um mundo paralelo de palavras e imagens mediante o 
qual podemos reconhecer a experiência do mundo que chamamos de real. 
(MANGUEL, 2001, p. 22-23)  

Concomitantemente, realizar uma leitura crítica de uma determinada 

imagem proporcionará ao indivíduo construir um diálogo consigo e com o mundo ao 

qual esse sujeito pertence, haja vista que, enquanto leitores, nos situamos no tempo 

e no espaço, conseguinte, analisamos e interpretamos  o que nos está posto 

(BRITO, 2010). Desta maneira, vale ressaltar que, infelizmente, a sociedade atual 

não tem valorizado essa postura crítica do leitor frente a cultura imagética, pois:  

Temos permitido que a propaganda e a mídia eletrônica privilegiem a 
imagem para transmitir informações instantaneamente ao maior numero de 
pessoas; esquecemos que a própria velocidade as converte na ferramenta 
ideal de comunicação para toda sorte de propaganda, porque, manipuladas 
pela mídia, essas imagens não nos  dão tempo para uma crítica ou reflexão 
pausada. Adoramos as imagens, mas não aprendemos com profundidade, 
por meio delas. (MANGUEL, 2001, p. 144)  

No entanto, sabemos e consideramos ser relevante as antigas 

impressões e gravuras, tal como as modernas tiras de humor e histórias em 

quadrinhos. Dessa forma, vale ressaltar que todos estes recursos de leitura, 

oferecem significativos dados sobre qualquer momento específico do tempo, ou 

aspecto no espaço, de um determinado objeto (MANGUEL, 2001). O espectador que 

a contempla, ou o leitor que a interpreta, é compelido a participar, completando e 

interpretando as muitas pistas dadas pelas linhas delimitadoras, pois: 

Uma imagem, pintada, esculpida, fotografada, construída e emoldurada é 
também um palco, um local para representação. (...) Para tornar-se uma 
imagem que nos permita uma leitura iluminadora; deve oferecer uma 
epifania, ou ao menos um lugar para dialogar. (MANGUEL, 2001, p. 291) 

Nesse sentido, é sabido que a escrita não só aparece muito ligada à 

imagem, o que compreendemos é que as imagens estão cada vez mais presente em 

nosso cotidiano, seja apresentada pelos meios de comunicação social, por 

fotografias, pelas charges, e etc. Sobretudo, ressalta-se ainda que, a leitura de 

imagens são crescentes no que tange as provas de vestibulares, concursos públicos 
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e outros. Vejamos a seguir, uma das imagens que fora utilizada no vestibular da 

Universidade Estadual de Londrina:  

 

Figura 2 - Imagem utilizada no vestibular da UEL, 2010. 

 

Fonte: Ohara, H. Jornal de Londrina, 9 nov. 2009, p. 01. 

 

As imagens parecem possuir um enorme e vasto potencial graças à 

sua linguagem, que pode ser compreendida em qualquer parte do mundo. Dessa 

forma, com o advento da globalização, as muitas tecnologias têm favorecido e 

incentivado um sistema de produção industrial de informação e publicidade centrado 

na cultura imagética, que busca, por um lado, apresentar os acontecimentos e 

informar, mas, por outro lado, atrair, argumentar e persuadir (MANGUEL, 2001). 

Corroborando para este entendimento:  

Superficialmente, temos em comum certas imagens básicas: de eficiência e 
lucro, de sexualidade e satisfação, cada uma com seu lugar-comum nas 
propagandas completamente banais [...]. Um carro comumente significa 
sucesso, um cigarro, auto-afirmaçao; as praias oferecem um paraíso 
perdido, e as roupas de um estilista definem a identidade. Mas a leitura de 
imagens mais antigas e mais sábias nos escapa. Falta-nos uma linguagem 
comum, que seja profunda e significativamente rica. (MANGUEL, 2001, p. 
144) 
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Partindo deste pressuposto, o papel da escola e do educador é 

fundamental neste processo da leitura imagética, pois, é na instituição de ensino que 

o professor irá partir do senso comum - no caso o conhecimento prévio do aluno - e 

mediante isso, seguir para a construção do conhecimento científico, visto que, “[...] 

só podemos ver as coisas para as quais já possuímos imagens identificáveis, assim 

como só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, gramática e vocabulário já 

conhecemos” (MANGUEL, 2001, p. 27). Neste sentido, entretanto, ressaltamos que:  

Se se preconiza a autonomia na aprendizagem, é fundamental dotar os 
jovens de um conjunto de ferramentas que lhes permitam tornar-se sujeitos 
activos do seu processo de desenvolvimento pessoal e intelectual. A leitura 
constitui, sem dúvida, uma dessas ferramentas. (SANTOS, 2000, p.15) 

A partir de tais pressupostos, é inegável a importância da leitura 

crítica em nossa sociedade, de nos situarmos enquanto leitores, haja vista, a gama 

de situações a qual estamos exposto cotidianamente. Cabe também a escola 

preparar o indivíduo para exercer essa prática de leitura, contudo, podemos observar 

que segundo a LDB a educação em toda sua instancia “[...] tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (LDB, 1996). Assim, entendemos que, o professor deve fornecer meios 

para facilitar o exercício da leitura pelo educando, sendo o educador um mediador 

deste processo, porquanto, acreditamos veemente que a leitura imagética é 

necessária para a completa alfabetização (SANTOS, 2000). 

 No próximo capítulo, iremos apresentar o curso de Pedagogia aqui 

abordado, contextualizando a grade curricular deste curso, bem como, a 

Universidade que o contempla. Após isso, iremos apresentar a pesquisa de campo 

realizada, identificando e apresentando os resultandos, e assim, discutindo sobre a 

temática aqui mencionada, com base nos teóricos  selecionados.  
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5 PRÁTICA DA LEITURA: A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA DA 
 UEL 

 

“Não há vida sem correção, sem retificação.”  
(FREIRE, 1996, p.11) 

 

Nesta última seção, apresentamos rapidamente o curso de 

Pedagogia da UEL, contemplando aspectos pertinentes ao mesmo. Em seguida, 

apresentamos e discutimos a pesquisa de campo realizada com alunos(as) do 

mesmo curso, especificamente, os ingressantes da 1ª série, bem como, a 4ª série do 

Noturno. Todos os dados foram analisados à luz dos teóricos aqui selecionados, 

promovendo uma reflexão acerca da leitura na formação de futuros professores. 

Justificamos ainda que, a escolha desse público se deve ao fato de 

entendermos a Pedagogia como Ciência da Educação (SAVIANI, 2007). Daí a [...] 

“importância da pedagogia como o espaço específico da universidade para o 

desenvolvimento de estudos educacionais e de formação profissional de 

educadores” (SAVIANI, 2007, p. 99).  

Consequentemente, a escolha da 1ª e 4ª séries, fora 

intencionalmente estipuladas, a fim de identificarmos se haveria ou não a construção 

critica e reflexiva sobre a temática aqui pesquisada, essa por sua vez, se fora 

possível construir tal conhecimento no decorrer do curso, pois, acreditamos que, os 

discentes necessitam modificar sua cultura prévia, assimilando novos 

conhecimentos. (SAVIANI, 2007).   

Ressaltamos ainda, que a escolha pelo período noturno, se deve ao 

fato de que, como somos pertencentes ao curso em questão e a esse período, 

percebemos a partir de nossas vivências que a maioria desses educandos 

apresentavam dificuldades para estabelecer a leitura enquanto prática, e isso nos 

instigou a pesquisar sobre essa vertente, a partir dessa realidade. Para tanto, 

ressaltamos mais uma vez, que nossa inquietude, parte do fato de que, “não 

podemos permitir que os alunos passem pelo ensino superior sem modificar sua 

“cultura” prévia” (SAVIANI, 2007, p. 132).  

Concomitantemente, promovemos um embate, partindo dos 

pressupostos teóricos, e analisando a leitura enquanto, e a vivencia desses alunos 

com a mesma, refletindo sobre a realidade de futuros educadores no âmbito da 
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leitura. Para tanto, utilizamos um questionário com questões objetivas e subjetivas, a 

fim de reconhecermos com mais precisão a opinião dos alunos do curso de 

Pedagogia da UEL. 

5.1 O CURSO DE PEDAGOGIA  

Sabemos que “[...] a Pedagogia é a ciência que procura 

compreender a educação com ênfase na instituição escolar” (MEKSENAS, 2002, p. 

20). No que tange a este aspecto, o Curso de Pedagogia da UEL é referência na 

formação de Pedagogos, sendo o mesmo destaque nacional na formação de 

profissionais da educação, atingindo grandes índices na classificação geral dos 

cursos superiores.  

O Curso de Pedagogia-UEL oferece vagas anualmente, oferecendo 

aos seus alunos não somente um ensino de qualidade, mas também incentivos à 

pesquisa e extensão. Vale ressaltar que o histórico deste curso acompanha o 

histórico da Universidade que o contempla, haja vista que, ele fora implantado desde 

1960 (UEL, 2014), e desde então vem atendendo estudantes de Londrina e Região, 

suprindo a demanda por formação de professores.  

Atualmente, o Curso de Pedagogia forma o licenciado em Pedagogia 

– Pedagogo, e tem duração mínima de quatro anos e meio, contando com uma 

carga horária total de 3244 horas. Segundo as diretrizes do referido curso, este tem 

por objetivo formar um profissional para a docência, pautado pela unidade 

teoria/prática, em que abrange a formação de um educador no sentido amplo, para 

atuação nos espaços escolares e não-escolares. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2014).3 

Segundo o PPP (2010) o curso assume como referência três áreas 

da formação profissional do pedagogo, a saber: Docência, Gestão Pedagógica e 

Pesquisa, porém, a docência é tomada como base da formação do pedagogo. “Na 

educação escolar, ter algum domínio dos principais métodos das ciências humanas 

– entre elas a pedagogia – é condição para o pedagogo atuar de modo diferenciado 

no exercício de sua profissão” (MEKSENAS, 2002, p. 22). 

                                                 
3
 Todas as informações referentes ao curso de Pedagogia-UEL, podem ser conferidas no endereço 

 eletrônico: www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/curso-de-pedagogia.php ou www.uel.br/prograd  
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O Curso de Licenciatura em Pedagogia é o que deve formar os 

futuros profissionais do Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, do 

Magistério para a Educação Infantil e do Magistério das Matérias Pedagógica, além 

dos profissionais para atuarem na Gestão Pedagógica na educação formal e não 

formal. Assim, “a formação cultural, vem coincidir com a formação humana, 

convertendo-se o pedagogo, por sua vez, em formador de homens” (SAVIANI, 1985, 

p. 27).   

No currículo do Curso de Pedagogia podemos observar que, embora 

todas as disciplinas se apresentem como incentivadoras da prática da leitura, não 

existe uma disciplina específica que discuta a leitura e a importancia da formação de 

leitores, porém, mesmo que não seja uma constante, durante o curso são oferecidos 

hipocorísticos, com oficinas durante alguns eventos, como a Semana da Educação, 

cursos de extensão acerca da leitura, cumprindo assim, o tripé formador da 

Universidade, que é: Ensino, Pesquisa e Extensão.   

É valido ressaltar também, que mesmo que não haja uma disciplina 

específica que trate sobre a leitura, os alunos precisam realizar constantes leituras, 

exigidas em todas as disciplinas, como requisito básico para a promoção da 

aprendizagem, em que os professores oferecem referências bibliográficas 

previamente selecionadas na ementa. A Universidade também dispõe de um 

sistema de bibliotecas em toda a extensão do Campus, sendo disponibilizado cerca 

de 83.000 volumes de livros e outros materiais de informação. Mas, parece-nos que 

a prática constante de leitura não é um hábito, e essa atividade deve ter início nos 

primeiros anos da educação básica, pois sabemos que  não é exatamente na 

universidade em que a prática do ato da ler vá se efetivar. 

5.2 A LEITURA DE IMAGENS E A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA ACERCA DA 

 LEITURA CRÍTICA  

É sabido que “[...] para se realizar uma pesquisa é preciso promover 

o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 1). Neste aspecto, problematizamos a questão aqui compreendida, 

a fim de entendermos quais as concepções dos alunos da UEL acerca da leitura, em 

específico, da leitura de imagens, foco deste estudo, de forma crítica no curso de 
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Pedagogia, por se tratar de um curso que proporciona a formação de futuros 

formadores de leitores, e assim confrontando tais questionamentos com os dados 

obtidos e os teóricos aqui selecionados.  

Utilizamos do princípio da pesquisa descritiva, pois ela consiste em a 

partir da observação dos fatos, registrar e analisar os resultados obtidos. Segundo 

(GIL, 2008, p.12) a “[...] pesquisa descritiva consiste em descrever as características 

de determinadas populações ou fenômenos”. Dessa forma, uma de suas 

particularidades se encontra na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação.  

Para a concretização do presente trabalho foram aplicados 

questionários aos alunos da 1ª e 4ª série do período noturno, a fim de investigarmos 

as perspectivas dos alunos que estão iniciando a graduação, bem como, as 

perspectivas dos concluintes da 4ª série, percebendo se há um amadurecimento 

nestes conceitos, e assim, fazer um paralelo entre ambos períodos. A pesquisa 

ocorreu no ano de 2014, no Curso de Pedagogia da UEL. Selecionamos como 

opção metodológica a pesquisa qualitativa, enquanto importante fonte de dados, 

pois: 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento. (...) A pesquisa 
qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do 
trabalho intensivo de campo. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.11) 

Semelhantemente, podemos enfatizar que a pesquisa qualitativa é 

rica, pois enfatiza o processo e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes, salienta-se por isso, o cuidado em que o pesquisador deve ter ao 

revelar os pontos de vista dos envolvidos. Para analisarmos essas falas, partimos do 

principio de que “por meio da linguagem, o homem transforma a realidade em que 

vive e a si mesmo. O homem constrói a existência humana e confere-lhe sentido” 

(SILVA, 2005, p.16). Desta forma, optamos em realizar uma Análise de Discurso, 

que segundo Orlandi (2001, p. 15): 

A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata 
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de 
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra 
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em movimento, prática da linguagem: com o estudo do discurso observa-se 
o homem falando. Na análise de discurso, procura-se compreender a língua 
fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 
constitutivo do homem e da sua história.  

Mediante isso, ressaltamos que nossa opção fora de preservar a 

identidade dos sujeitos pesquisados, deixando-os ter acesso quando desejado sobre 

as informações coletadas. Os sujeitos pesquisados apresentaram uma faixa etária 

de 17 a 51 anos, totalizando 97 participantes, sendo estes: três do sexo masculino; 

56 do sexo feminino e não responderam o sexo 38. Foram elaboradas seis questões 

referente ao conhecimento dos alunos acerca da leitura, sendo três objetivas e três 

subjetivas. As questões podem ser conferidas em anexo. Para manter o sigilo dos 

colaboradores, nos remeteremos a eles de forma anônima, para preservar suas 

identidades. Por tanto, utilizaremos quando necessário, identificações como A1, A2, 

A3 e assim por diante. 

A primeira questão teve como objetivo, identificar se os acadêmicos 

realizam as leituras solicitadas pelo corpo docente, pois, compreendemos que, a 

prática da leitura é imprescindível para a formação de futuros educadores, uma vez 

que, “essa discussão nos remete aos valores atribuídos à leitura e as leituras 

necessárias ao desempenho do professor para o ensino, isto é, dos pré-requisitos 

de leitura que são imprescindíveis à sua prática pedagógica” (FARIAS; 

BORTOLANZA, 2012, p. 32). Vejamos a seguir, a equivalência das respostas:  
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Gráfico 1 -  Realização de Leituras 

 

Fonte: a própria autora (2015). 

 

Ao observarmos o Gráfico 1, leva a perceber que a grande maioria 

dos alunos não possuem um comprometimento assíduo com as leituras solicitadas, 

sendo justificadas até mesmo por falta de tempo. Este dado é preocupante, pois 

sabemos que a leitura é fonte da construção do saber, e assim, o processo de 

formação do educador, não diz respeito somente a sua vontade e a sua disposição 

para aprender, “[...] mas a toda uma situação política e social que tem incidido sobre 

uma formação profissional inicial insuficiente para o exercício de sua profissão, com 

reduzidas atividades voltadas à leitura e à pesquisa, por exemplo” (NATH, 2007, p. 

3). Sabemos também que:  

 

[...] Para abrir perspectivas que minimizem esses problemas, muitos 
educadores apregoam a necessidade da constituição do habito de ler. A 
leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, 
proporcionando a formação integral do individuo. Todavia, os próprios 
educadores constatam sua impotência diante do que denominam a “crise 
de leitura”.  

 

Por tanto, entendemos que mesmo que a todo momento sejamos 

bombardeados por inúmeras informações, a informação, o exercício da leitura, e da 

leitura crítica se faz primordial, pois sabemos que, “aquele que não tem a prática da 

leitura encontra dificuldade em entender, compreender e aprender” (BARBOSA, 
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2009, p. 39). Semelhantemente, consideramos assim, que a leitura é um instrumento 

libertador, que depende muito de nós, das condições de existência, que irão ampliar 

ou reduzir determinado nível de leitura (FREIRE, 1982). 

Concomitantemente, a segunda questão teve como objetivo, 

identificar se os discentes frequentam às bibliotecas físicas disponibilizadas no 

campus para afinidades de leituras, essa questão justifica-se pelo fato de que 

embora essa discussão seja fundamental em qualquer nível da educação, “[...] 

deveria, portanto, ser objeto de problematização nas licenciaturas em geral, 

especificamente nos cursos de formação de professores”. (FARIAS; BORTOLANZA, 

2012, p. 39). Vejamos a seguir, a equivalência das respostas: 

 

Gráfico 2 -  Frequência às Bibliotecas 

 

Fonte: a própria autora (2015). 

 

Ao observarmos o Gráfico 2, fica explícito que maior parcela dos 

pesquisados não frequentam a biblioteca física de forma assídua, mas indicam 

uitlizá-las às vezes. Vale ressaltar aqui que, mesmo com o avanço da tecnologia, 

especificamente a internet, onde possibilita maior acesso a informação, sabemos 

que, “o exercício de leitura é o meio, através do qual se adquire o conhecimento. 

Nessa perspectiva de formação do professor, a ausência da leitura seria quase uma 

mutilação” (NATH, 2007, p. 4).  
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Compreendemos também, que por mais que haja um rol de 

possibilidades de acesso à leitura, devemos valorizar este ambiente fisico, enquanto 

importante espaço cultural, pois, concebemos-o como patrimônio cultural “de 

fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a 

riqueza das culturas. (UNESCO, 2009, p.17). Neste sentido, patrimônio, pode ser 

entendido aqui, como “monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um 

excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico 

ou antropológico” (UNESCO, 2009, p. 18) 

O objetivo da terceira questão fora de compreender se esses alunos 

possuíam acesso à feira de exposições de arte, pois, entendemos que este é um 

espaço cultural importante, tanto para a sociedade, mas principalmente para a 

formação de educadores. “A relação entre cultura e educação, são questões que o 

Brasil enfrenta. Entretanto, a integração da cultura com as demais políticas sociais é 

uma experiência recente que necessita ser aperfeiçoada” (UNESCO, 2009).  

 

Gráfico 3 -  Visita à Feira de Arte 

 

Fonte: a própria autora (2015). 

 

Ao observarmos o Gráfico 3, fica explícito que a grande maioria dos 

alunos, nunca teve acesso a este tipo de espaço. É um dado preocupante e 

alarmante, pois, talvez, essa vertente possa ser justificada pelo fato de que a 

sociedade vivencia uma educação de cunho neoliberal onde “[...] acha o que serve 
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mesmo é dar um pouco de conhecimento técnico (...)” (FREIRE, 1998, p. 46), e 

assim, nos deixamos levar por um pragmatismo raso.  

Outra complexidade, se deve ao fato de que, infelizmente, ao 

pensarmos em nosso contexto, observaremos que não são muitas as possibilidades 

que forneçam a população ou, muito menos,  garantam o acesso a este tipo de 

cultura. Apesar de estarmos situados em um grande polo universitário, onde 

contamos com várias IES e grande fluxo de pessoas, ainda há a necessidade de 

ampliarmos meios culturais e valorização da educação e da cultura, como forma de 

cidadania. “A focalização das políticas culturais nos níveis estaduais e municipais 

pode favorecer a superação desse quadro e reforçar a diversidade cultural como 

fator da sustentabilidade do desenvolvimento” (UNESCO, 2009, p. 05).  

Ressaltamos que no ano de 2014, algumas cidades em âmbito 

municipal, sancionaram leis de meia-entrada para Professores e trabalhadores da 

Educação, em eventos culturais e esportivos. Reconhecemos este ato então, como 

um avanço, no que tange ao acesso da cultura por parte dos educadores. 

Entretanto, ainda há grandes barreiras a serem vencidas neste âmbito, pois, 

infelizmente, em termos de acesso a este tipo de cultura, não é real o acesso para a 

maior parte da população, inclusive, uma realidade distante para muitos educadores, 

que se vêem com extensas jornadas de trabalho, desvalorização social, e 

economicamente comprometidos. Por isso, nunca foi tão necessário, realizar 

investimentos nesta area, para atingir o progresso e  o desenvolvimento. (UNESCO, 

2009) 

A partir daqui, as questões que compõem essa pesquisa são 

subjetivas, e assim, para analisarmos tais falas, nos pautamos na análise dos 

dizeres. Indagando aos alunos, acerca do que eles compreendiam por leitor, foi 

possível identificar quase que por unanimidade, por meio de suas falas, em que 

ambos os períodos apresentaram concepções de senso comum. Segundo 

VÁSQUEZ (1982, p. 13) “[...] senso comum é o ponto de vista do praticismo; prática 

sem teoria, ou com o mínimo dela”. Dessa forma, os educandos tanto da 1ª série, 

quanto da 4ª série se referiram ao leitor de forma banal e generalista. Corroborando 

para este entendimento, estes aspectos podem ser afirmados mediante as seguintes 

afirmações: 

 

“Leitor é aquele lê.” (A1, 1ª série) 
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“Alguém que lê.” (A2, 1ª série) 

“Leitor é o espectador de determinada narrativa.” (A3, 1ª série) 

“Leitor é uma pessoa que lê.” (A27, 4ª série) 

“Quem lê com frequência.” (A30, 4ª série) 

“Quem se interessa pela leitura” (A33, 4ª série) 

 

Na sequência, fora indagado aos alunos, acerca do que eles 

compreendiam por leitura crítica, nesta questão, houve uma modificação com 

relação às concepções dos alunos da 1ª para a 4ª série, há portanto, uma 

maturação no que se refere a essas concepções. “A formação de conceito é o 

resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas 

tomam parte” (VIGOTSKI, 1988, p. 50). Assim, os formandos tiveram uma nova 

leitura, demonstrando terem elaborado no decorrer do curso, um aprendizado acerca 

da leitura crítica. Essas afirmativas podem ser conferidas nas falas dos seguintes 

alunos:  

 

“É a leitura de forma mais abrangente.” (A6, 1ª série) 

“É a realizada mais detalhadamente.” (A10, 1ª série) 

“Ler com argumentos, opinião, problematizar.” (A38, 4ª série)  

“Aquela que permite reflexões.” (A32, 4ª série) 

 

Em seguida, fora apresentado uma imagem aos alunos, indagando a 

partir da observação da mesma, sua compreensão. Por unanimidade, foi possível 

observar por meio das falas dos educandos de 1ª e 4ª série, que eles apresentaram 

discursos de senso comum, generalista. Segundo (GRAMSCI, 1984, p. 68) senso 

comum é uma “filosofia espontânea e popular”. Assim, esses alunos não 

conseguiram expressar a mensagem no qual a imagem passava para o leitor, haja 

vista que, “[...] toda imagem tem uma história para contar” (MANGUEL, 2001, p. 

358). Essas concepções podem ser analisadas a partir de suas respostas: 

 

“Ler nos leva as alturas.” (A1, 1ª série) 

“Leitura da asas a imaginação” (A3, 1ª série) 

“São duas crianças brincando” (A35, 4ª série) 

“Crianças brincando ao ar livre” (A39, 4ª série)  
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Para tanto, a partir dos dados coletados por meio da pesquisa de 

campo, foi possível identificar que a maioria destes alunos não realizam as leituras 

solicitadas de forma assídua, o que é preocupante, uma vez que pensar no processo 

de ensino e aprendizagem, com ausencia da leiturura seria quase que uma 

mutilação (NATH, 2007). Por isso, achamos importante levantar discussões sobre o 

exercicio da leitura e sua importancia na formação docente.  

A maioria também não são frequentes no acesso à bibliotecas 

físicas disponibilidas no campus, porém, ressaltamos que existem um rol de 

possibilidades de acesso às leituras, com o acesso à internet com seus grandes 

acervos digitais, bem como, outrras probabilidades. Justificamos portanto, que não 

podemos restringir aqui, o acesso a leitura pela frequencia à biblioteca fisica. 

Entretanto, valorizamos este espaço como espaço cultural importante da sociedade 

que beneficia seus usuarios e representa o conhecimento acumulado por essa 

sociedade.  

Salientamos, que no âmbito da Universidade, é importante também 

se repensar essa atividade a fim de que novas práticas, como por exemplo, a 

valorização dos espaços fisicos culturais (bibliotecas, museus e etc.) como um bem 

cultural importante que possibilita a formação de leitores; enfatizar a importancia e 

acesso a esses lugares, enquanto espaço cultural singular e rico; possibilitar 

estratégias de leitura que dinamizem os processos de aprendizagem; ampliar 

debates da relação da leitura na formação docente e humana, bem como, a 

competência do educador no exercício da sua profissão, especificamente, as 

atividades de ensino da leitura. Corroborando para este entendimento, acreditamos 

que tais práticas podem ser concretizadas da seguinte forma:  

O professor deve ser necessariamente leitor como instrumento cultural 
complexo que medeia conhecimentos e práticas, poderosa ferramenta no 
cotidiano da sala de aula, seja ela prazerosa ou não, intensiva ou extensiva, 
livre ou obrigatória. Para isso, o professor precisa criar situações 
estimuladoras em sala de aula e necessidades em seus alunos, trabalhando 
a leitura de forma diferenciada, buscando momentos e espaços que 
permitam ler de forma significativa, ler para além da decifração do código 
linguístico, ler para atribuir sentidos, como sujeito histórico, que por meio da 
leitura, transforma a si mesmo e ao mundo do qual participa. (FARIAS; 
BORTOLANZA, 2012, p. 45) 
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No que se refere ao acesso às feiras e exposições de arte, foi 

expressivo observar que por unanimidade, esses alunos não têm acesso a este tipo 

de cultura. Falta ainda uma abordagem mais profunda com relação ao acesso à 

Cultura por parte da população brasileira, o que é um grande desafio que o país 

enfrenta (UNESCO, 2009, p.16).  Ainda sobre este aspecto, ponderamos que a 

realidade de grande parte da população, seja mais proxima da televisão, e esta por 

sua vez, como forma de entretenimento principal. Assim, salienta-se que: 

 

Grande parte dos brasileiros nunca frequentaram museus ou jamais 
frequentaram alguma exposição de arte. Mais de 70% dos brasileiros 
nunca assistiram a um espetáculo de dança, embora muitos saiam para 
dançar. Grande parte dos municípios não possui salas de cinema, teatro, 
museus e espaços culturais multiuso (UNESCO, 2009, p.22).  

 

Semelhantemente, no que tange a leitura de imagens, percebeu-se 

que eles apresentaram dificuldades para realizar a leitura da imagem proposta, se 

referindo de forma generalista e sem criticidade, não compreendendo que “[...] as 

imagens são equivalentes à leitura” (MANGUEL, 2001, p. 117). Essas constatações, 

puderam ficar evidentes nas falas desses discentes, haja vista que, assim como as 

palavras, as imagens podem ser interpretadas, tal quanto uma narrativa:  

Quando lemos imagens - de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, 
fotografadas, edificadas ou encenadas - atribuímos a elas o caráter 
temporal da narrativa. Ampliamos o que é limitado por uma moldura para 
um antes e um depois e, por meio da arte de narrar histórias (sejam de 
amor ou de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e 
inesgotável. (MANGUEL, 2001, p. 27) 

Ressalta-se que,  os educandos apresentaram de forma 

generalizada concepções acerca do leitor, não compreendendo que ser/estar leitor 

não é apenas todo aquele que submete a leitura, mas, sim “aquele que não abre 

mão de refletir e de estabelecer relações, mesmo as que não são propostas pelos 

textos lidos” (WALTY;FONSECA;CURY, 2001, p.08). Ou ainda, aquele que 

“relaciona o que lê agora com o que já leu antes, viveu ou está vivendo, fazendo 

dialogar os textos que o cercam” (WALTY;FONSECA;CURY, 2001, p.08). A partir 

disso, podemos inferir que: 

Ao mesmo tempo que o leitor sai de si, em busca da realidade do texto lido, 
sua percepção implica uma volta à sua experiência pessoal e uma visão da 
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própria história do texto, estabelecendo-se, então, um diálogo entre este e o 
leitor com o contexto no qual a leitura se realiza. Isso significa que o 
processo de leitura racional é permanentemente atualizado e referenciado. 
(MARTINS, 1982, p. 66) 

 

 Porém, destacamos que esses educandos, apresentaram com mais 

afinco compreensões acerca da leitura crítica, demosntrando uma modficação e 

construção do conhecimento sobre. Portanto, “a formação de conceito é o resultado 

de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas tomam 

parte” (VIGOTSKI, 1988, p. 50). Fica explícito que fora possível construir tal 

conhecimento no decorrer do curso, modificando  sua cultura prévia, e assimilando 

novos conhecimentos. (SAVIANI, 2007).  Destacamos aqui também, o fato de que:  

O processo de formação inicial de professores que articula reflexão à teoria 
e à prática pode proporcionar as condições adequadas ao desenvolvimento 
do trabalho docente em sala de aula, particularmente, no ensino da leitura e 
de suas práticas. (FARIAS; BORTOLANZA, 2012, p. 44) 

Elencamos aqui, que a leitura, é matéria-prima dos processos 

educativos (REZENDE;FRANCO, 2013), logo, é incontestável  sua importância em 

uma sociedade que se valeu dela para sua expansão. A leitura aparece como 

prática indispensável para o desenvolvimento humano, e vital para o exercício da 

cidadania. Na formação de professores, a ausência dessa prática, seria um 

fracassso, pois, como já discutimos, ela é vital para a construção do conhecimento.   

A partir de tais pressupostos, bem como, dos dados obtidos por 

meia da pesquisa de campo, entendemos que é necessário problematizar no 

contexto do referido curso, questões direcionadas a temática da leitura, promovendo 

assim, reflexões e debates sobre a importância da mesma para a formação docente, 

pois, compreendemos aqui que, o exercício da docência também se constitui em 

“[...] um mundo paralelo de palavras e imagens mediante o qual podemos 

reconhecer a experiência do mundo que chamamos de real” (MANGUEL, 2001, p. 

22-23). Desta forma, vale salientar que “[...] quando falamos em leitura não 

consideramos a mera decodificação de signos linguísticos, mas a apropriação dos 

significados, isto é, a produção de sentidos pelo leitor”. (FARIAS; BORTOLANZA, 

2012, p. 8).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sabido que vivenciamos uma pós-modernidade, uma sociedade 

contemporânea caracterizada por inúmeras alterações no mundo do trabalho, 

avanço da ciência e da tecnologia. Assim, acreditamos que a educação tem um 

papel fundamental nesta sociedade, e a leitura aparece como forma de diálogo e 

significações do leitor e do mundo. Vale ponderar que, a leitura é dotada de uma 

interdisciplinaridade, não sendo objeto particular da ciências humanas ou da 

formação de professores, mas sobretudo, da formação humana.  

Para tanto, a opção por realizar este trabalho, surgiu a partir de 

vivências acadêmicas ao longo do curso de graduação e a partir das inquietações 

acerca da prática da leitura no âmbito de um curso de licenciatura, haja vista, a 

dinâmica adequada ao século XXI, onde estamos expostos aos conteúdos 

científicos, filosóficos, culturais e sociais, em uma sociedade aclamada letrada e 

desenvolvida.  

Retratar essa temática mediante o Trabalho de Conclusão de Curso 

se torna um desafio, em razão da necessidade em transformá-lo em uma 

contribuição acadêmica, promovendo a leitura em sua essência, não apenas como 

um ato mecanizado e sem sentido, mas a leitura de mundo que transforma o leitor, 

como possibilidade de ensino e de aprendizagem.  

Dessa forma, as inquietações acerca do tema aqui apresentado 

deram lugar a significados e contribuições, pois, conforme nos aprofundamos no 

assunto, foi perceptível entendermos a importância em se problematizar este tema 

no contexto do referido curso, pois salienta-se tratar de um curso que proporciona 

formação de professores, este por sua vez, futuros formadores de leitores.   

Assim, buscamos por meio de análise, compreender a leitura, em 

especial, a leitura de imagens, a partir do viés dos educandos do Curso de 

Pedagogia da UEL, e com base em pressupostos teóricos que discutem essa 

temática, nos debruçamos a erigir esse estudo, considerando a herança histórica no 

qual a leitura representa e a realidade vivenciada pelos educandos do curso em 

questão.  

Constatamos por meio desta pesquisa, que se faz necessário 

problematizar essa questão no âmbito do Curso de Pedagogia. Há uma necessidade 

em se formar professores leitores, críticos e, principalmente, conscientes da 
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importância da leitura para a formação humana, uma vez que, a educação é um 

mecanismo de reprodução e transformação. Identificamos a partir dos dados obtidos 

que no decorrer do curso não há um amadurecimento sobre o processo de leitura, 

sendo que a maioria dos discentes apresentam condutas e conceitos de senso 

comum. 

Tais constatações demonstraram que a grande maioria dos alunos 

não possuem um comprometimento com as leituras solicitadas, e maior parcela dos 

pesquisados não frequentam bibliotecas, o que demonstra ser um dado 

preocupante, pois sabemos que a leitura é fonte da construção do saber, meio pelo 

qual se adquire o conhecimento. Nessa perspectiva de formação do professor, “a 

ausência da leitura seria quase uma mutilação”. (NATH, 2007, p.04). 

Concomitantemente, foi perceptível que os mesmos alunos, não possuem acesso a 

feiras de exposições de arte, sendo esta uma prática distante de suas realidades.  

Quanto à compreensão sobre leitor, os alunos demonstraram que 

não compreendem o mesmo em sua essência, apresentaram falas de senso comum 

e não houve um desenvolvimento no decorrer do curso sobre. No entanto, 

salientamos que se demonstrou uma modificação com relação às concepções dos 

alunos da 1ª para a 4ª série, sobre leitura crítica, apresentando um desenvolvimento 

no que se refere a essa concepção.  

Ressalta-se que, no tocante a leitura imagética, os educandos não 

obtiveram sucesso na compreensão e interpretação da imagem questionada, 

basearam-se novamente no senso comum, não conseguindo verdadeiramente 

ruminar essa imagem. Ponderamos aqui, que se faz necessário à construção de 

politicas voltadas para o incentivo e acesso aos meios culturais como as artes, 

filmes, teatros e etc. Acreditamos que o acesso a esses bens, possibilitarão a 

formação de futuros formadores de leitores, de sujeitos críticos e reflexivos.  

Para tanto, consideramos que a elaboração desta pesquisa foi de 

grande valia, principalmente para a nossa formação. Compreendemos também que 

é necessário possibilitar situações que problematizem a leitura no âmbito do Curso 

de Pedagogia, bem como, sua importância e relevância na formação do Pedagogo, 

pois, “[...] a formação cultural, vem coincidir com a formação humana, convertendo-

se o pedagogo, por sua vez, em formador de homens” (SAVIANI, 1985, p. 27). 

É necessário que o curso de Licenciatura ofereça subsídios para 

formação de professores leitores, bem como, esses graduandos se façam como tal, 
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pois, a partir do momento em que adentramos à Universidade, precisamos estar 

cientes que é necessário dispor de tempo para os estudos, haja vista que, para se 

construir o conhecimento exige-se disciplina, autonomia e organização. É assim 

necessário, nos despormos de estratégias e comprometimento, com nossa formação 

e com nosso futuro exercício profissional. 

Desta maneira, é importante conscientizá-los acerca do ato de ler 

enquanto uma ação, que proporcione ao indivíduo uma relação racional entre ele e o 

mundo que o cerca, seja, por meio das imagens, dos sons e de tudo que pode ser 

lido. Salientamos, que é necessário uma reflexão, no sentido de elencarmos a leitura 

como prática significativa e não abstrata. 

Mediante o estudo aqui estabelecido e acerca da leitura imagética, é 

importante ressaltar também que o ato de ler, deve ser crítico e reflexivo, pois, “[...] 

as imagens de uma forma não-verbal, transmitem com intensidade sua intenção, por 

isso ela deve ser lida como se lê o texto escrito: nas linhas e entrelinhas”. 

(AGUILERA; LÍMOLI, 2001, p. 32). Assim, ao se submeter a leitura, deve-se 

direcionar um olhar atento e crítico a fim de mediante elas, compreender as 

intenções de comunicação.  

A partir de tais pressupostos, acreditamos veemente que por meio 

da consolidação de “[...] políticas públicas voltadas para a capacitação leitora de 

professores (formação inicial e continuada), pode-se garantir as condições de 

acesso aos bens culturais que ampliam a visão de mundo desses profissionais” 

(FARIAS; BORTOLANZA, 2012, p. 44). Salientamos que “[...] política pública é tudo 

o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de 

suas omissões” (AZEVEDO, 2003, p. 38). Ainda sobre este aspecto, Souza (2003, 

p.13) diz que, “[...] política pública é aquele através do qual os governos traduzem 

seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças 

desejadas no mundo real.  

 Acreditamos também, que se faz necessário construir um olhar 

reflexivo direcionado para a leitura no seio da Universidade, para seu ensino e suas 

práticas. Cremos que para se tornar um leitor crítico (tanto de imagens, textos, sons 

e outros), é necessário que essa leitura nos permita ler o mundo, assim, exteriorizar 

essa impressão “[...] implica maneiras diferentes de compreender e expressar tempo 

e espaço, expressando valores universais e atemporais” (REZENDE; FRANCO, 

2013). Corroborando para este entendimento, compreendemos que “a leitura de 
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imagens e a compreensão crítica da cultura visual são dois aspectos que devem 

estar presentes nos cursos de formação de professores” (SARDELICH, 2006, p. 29). 

Assim, considerando todos estes aspectos, será possível, se tornar de fato, um 

leitor.  

Enfim, para nos estabelecermos enquanto leitor crítico de imagens, 

deve-se inferir que, a leitura só é possível, quando consideramos o todo, partindo de 

particularidades, elencando objetivos e elementos, apresentando um caminho de 

possibilidades (REZENDE;FRANCO, 2013). Para tanto, “na função de professores, 

desejando ampliar o campo de leituras a explorar, talvez no estabelecimento de um 

diálogo da leitura da imagem (texto imagético) com a palavra (texto verbal)”. 

(REZENDE;FRANCO, 2013, p.118.). Semelhantemente, na formação de 

professores, a leitura de imagens pode criar possibilidades de repensar a si e ao 

mundo, como um encaminhamento possível, tanto no processo educativo, na 

formação para a docência, na formação de leitores e porque não, na formação 

humana. Sobretudo, considerando que, “as imagens, assim como as histórias, nos 

informam” (MANGUEL, 2001, p.32)     

Formar o indivíduo neste caminho, é propiciar a ele a habilidade de 

inferir, explorar, e analisar o que o mundo oferece, elaborando um novo aspecto de 

compreender a realidade que o cerca. Nesta perspectiva, a leitura de imagens 

consente superar limites do conhecimento, de diversas maneira de interpretação, 

contextualizar, perceber pressupostos, um modo eloquente de habitar o mundo. 

Considerando as observações aqui apresentadas, acreditamos que por meio deste 

exercício, é posível nos constituirmos leitores críticos.    
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APÊNDICE A 
INSTRUMENTO DE CONSULTA AOS ALUNOS 

Caro(a) aluno(a), 

Este questionário faz parte da minha coleta de dados para a realização do meu TCC (Trabalho 
de Conclusão de Curso), no curso de Pedagogia da UEL, que desenvolvo sob orientação da 
Professora Drª Sandra Aparecida Pires Franco. Agradeço sua colaboração, que é muito 
importante. Comprometo-me a manter total anonimato em relação aos seus dados assim como 
lhe asseguro o direito de, a qualquer momento, retirar seu consentimento para uso das 
informações coletadas. 
 

Londrina,     de  Setembro 2014. 

____________________________                       ________________________ 
     Sandra Aparecida Pires Franco                                     Ana Carla de Miranda Santos 

 

Responda as questões abaixo e se necessário utilize o verso da folha. 

Sexo:  ( ) feminino     ( ) masculino                                        Idade: 

1. Você realiza todas as leituras solicitadas pelos professores(as)? 

( )sim  ( )não ( )ás vezes ( )não tenho tempo  

 

2. Com que frequencia você visita bibliotecas? 

( )sempre ( )ás vezes ( )nunca 

 

3. Você visita feiras de exposições de arte? 

( )sempre ( )ás vezes ( )nunca 

 

4. Responda com suas palavras o que é leitor? 

 

5. Responda com suas palavras o que é leitura crítica?  

 
6. Responda com suas palavras, a partir da observação dessa imagem, sua 

compreensão: 
 

 

 


