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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como objetivo central compreender e mostrar encaminhamentos do ato 
da leitura no Curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de 
Londrina. A justificativa da escolha deste tema se deu pela constatação de que muitos 
alunos leem, mas não compreendem o que leem. Apenas decodificam palavras e não 
conseguem perceber que por meio da leitura podem ler também o mundo, e o papel do 
professor é muito importante neste processo, pois ele é visto como mediador da formação 
do leitor. Com isso, revisar a literatura sobre o assunto e analisar como os professores 
vêm trabalhando o ato de ler com seus alunos no Curso de Pós-graduação em Educação 
são fundamentais para entender como trabalhar leituras que contemplam alunos leitores 
não apenas para a decodificação, mas para uma leitura significativa. O problema central 
é, portanto, como os professores do Curso de Pós-graduação em Educação usam o ato 
de ler como instrumento na formação de futuros professores leitores. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva e de caráter qualitativa em que serão aplicados questionários a dois 
professores do Curso de Pós-Graduação em Educação de uma Universidade de grande 
porte do Norte do Estado do Paraná. A linha de docência destes professores é de saberes 
e práticas, uma vez que este viés de pesquisa trabalha com o processo de ensino e 
aprendizagem. Ademais, sabe-se que cabe ao professor, como mediador de 
conhecimento e formador de leitores, ter a clareza de sua importância e lembrar que a 
escola é local privilegiado para que o gosto pela leitura se desenvolva. A partir dos 
resultados que serão apresentados, podemos constatar que o leitor adulto está 
diretamente relacionado com as influências familiares desde seus primeiros contatos com 
o ato de ler e, posteriormente, com uma formação pautada na concepção de leitura que 
ultrapassa diferentes textos, com diferentes linguagens e em um âmbito maior que o dos 
livros: o contexto de mundo. Assim, professores com essa consciência desenvolvem 
práticas de ensino de leitura de forma mais significativas e entendidas como bases de 
toda formação. O ato de ler é imprescindível para a vivência social e essas relações 
sociais são o elo entre o leitor e o autor, promovendo no sujeito uma autonomia em 
relação a todos os segmentos da sociedade. Trabalhar com os alunos essa consciência 
é importante para impulsioná-los a ler mais e compreender o mundo cada vez melhor. 
 

                  

Palavras-chave: Ato de ler. Leitura e Ensino. Docentes de Pós-Graduação. Consciência. 
Conhecimento de Mundo. 
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ABSTRACT 
 
 
This work is mainly aimed to understand and show the act of reading the referrals in the 
Graduate Program in Education at the State University of Londrina. The justification for 
the choice of this theme was due to the fact that many students read but not understand 
what they read. Only decode words and fail to realize that by reading can also read the 
world, and the teacher's role is very important in this process because it is seen as a 
mediator of reader training. Thus, reviewing the literature on the subject and analyze how 
teachers have been working the act of reading with their students in the Course of 
Postgraduate Education is fundamental to understanding how to work readings that 
address readers students not only for decoding, but for a meaningful reading. The central 
issue is therefore how the Postgraduate Course in Education teachers use the act of 
reading as a tool to train future readers teachers. It is a descriptive and qualitative 
character that will be used questionnaires to two professors of the Graduate Program in 
Education of one large University of North of Paraná. The teaching of these teachers is 
line of knowledge and practices, since this research bias works with the process of 
teaching and learning. Moreover, it is known that it is up to the teacher as a mediator of 
knowledge and trainer readers have the clarity of its importance and remember that school 
is a privileged place for the love of reading to develop. From the results that will be 
presented, we note that the adult reader is directly related to family influences from his 
early contacts with the act of reading and later with a guided training in the design of 
reading that exceeds different texts with different languages and a scope larger than the 
books: the world context. Thus, teachers with that awareness develop reading teaching 
practices more meaningful way and understood as the basis of all education. The act of 
reading is essential for the social life and these social relations are the link between the 
reader and the author, promoting the subject autonomy in relation to all segments of 
society. Working with students that awareness is important to propel them to read more 
and understand the world better. 
 
 
 
 
 

Keywords: Act of reading . Reading and Teaching . Graduate teachers. Consciousness. 
World of Knowledge 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da tecnologia e todos os seus aparatos, as crianças e jovens, que 

nasceram já imersos em um mundo globalizado, estão, a todo instante, em contato com 

as mais diversas culturas e têm acesso a notícias veiculadas em qualquer tipo de mídia 

no mesmo instante em que elas acontecem. Diante disso, indagamos: como trabalhar o 

ato de ler na formação de futuros professores do Ensino Superior se, a todo o momento, 

eles têm acesso aos mais diferentes tipos de leitura, mas, muitas vezes, não sabem 

refletir sobre o que leem? Ou seja, decifram as palavras, olham as imagens, mas não as 

compreendem e não dão significados a elas? 

Situados neste contexto histórico e contemporâneo, buscamos, como objetivo 

central de nosso trabalho, compreender e mostrar possíveis encaminhamentos dos atos 

de leitura nos Cursos de Pós-Graduação em Educação. Tendo em mente a indagação 

levantada no parágrafo anterior, colocamos ainda o seguinte problema: Como os 

professores do Curso de Pós-graduação em Educação apresentam o ato de ler para a 

formação de futuros professores leitores?  

Escolhemos este tema, pois muitos alunos leem, mas não compreendem o que 

leem. Apenas decodificam palavras e não conseguem perceber que por meio da leitura 

podem também ler o mundo.  Sabemos que o professor precisa ser um bom leitor para 

poder proporcionar, em sua prática docente diária, a experiência da leitura para seus 

alunos. O papel do professor é muito importante, pois ele é mediador no processo de 

formação do leitor. Assim, revisar a literatura sobre o assunto e analisar como os 

professores vêm trabalhando o ato de ler com seus alunos no Curso de Pós-graduação 

em Educação são fundamentais para entender como trabalhar leituras que contemplem 

não apenas a decodificação, mas uma leitura significativa. 

 O propósito deste estudo é obter respostas para tais questionamentos que 

elegemos como fundamentais na análise da prática docente dos professores que atuam 

nos Cursos de Pós-Graduação em Educação, verificando de que forma eles trabalham 

com seus alunos a leitura objetivando a formação de leitores. Em uma pesquisa descritiva 

e de caráter qualitativa foram aplicados questionários a dois professores do Curso de 



 

10 

 

Pós-Graduação em Educação de uma Universidade de grande porte do Norte do Estado 

do Paraná. São professores na linha de docência em saberes e práticas, uma vez que 

esse viés de pesquisa trabalha com o processo de ensino e aprendizagem. Nesta 

pesquisa, discutida em seis capítulos, pretendemos delinear como acontece o ato de ler 

de mundo além da decodificação da palavra e o quanto é importante trabalhar esses 

aspectos com os alunos de pós-graduação, levando-os a uma leitura crítica e com 

conhecimento de significados.  

O primeiro capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, para que o leitor possa 

compreender os atores, o cenário e como a pesquisa aconteceu. O segundo capítulo se 

refere às investigações sobre o ato de ler, que para alguns autores como  Freire (2006, 

p.11) “[...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 

escrita, mas que antecipa e se alonga na inteligência do mundo”. Outro ponto de grande 

relevância neste segundo capítulo é a discussão sobre o conceito de múltipla linguagem, 

pois vivemos em um mundo que exige de nós diversas formas de comunicação e, com 

isso, maneiras diversas de compreensão. Essa multiplicidade torna possível a formação 

de leitores ativos frente ao processo de apropriação de conhecimento, pois as 

ferramentas diversas de leitura são fundamentais para a formação crítica. 

No terceiro capítulo, propomo-nos a verificar se a Universidade é um lugar 

favorável para que ocorra a formação de alunos leitores, e se o professor de pós-

graduação tem realmente o papel fundamental neste processo, já que ele pode 

intermediar o contato do aluno com o livro fazendo disso algo prazeroso. Então, junto à 

literatura pertinente, discutiremos o substancial papel do professor de pós-graduação na 

formação do aluno leitor, partindo da premissa de que para o professor promover em 

seus alunos o gosto pela leitura, ele deve também ser um leitor assíduo, pois somente 

aquele que lê e conhece a grandiosidade do mundo da leitura é capaz de despertar este 

mesmo gosto em seus alunos.  

No capítulo quatro, fizemos um levantamento junto aos professores do Mestrado 

em Educação de uma Universidade Estadual do Norte do Estado do Paraná sobre a 

forma como eles trabalham a leitura com seus alunos e qual a contribuição desses 

professores na formação de alunos leitores. Ressaltamos que esta pesquisa não se 

resume apenas à discussão do problema proposto, mas é uma forma de compreendê-lo, 
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ou seja, entender como os professores de pós-graduação vêm trabalhando com seus 

alunos a formação leitora que ultrapassa o mundo da escrita.   

A abordagem teórico-pedagógica usada para a pesquisa foi a sócio histórica, em 

que analisamos o ser humano e sua necessidade de ser educado para o convívio em 

sociedade.  Assim, em todo o momento do trabalho pedagógico entenderemos a leitura 

como o processo em que ocorre a interação do leitor e seu ambiente. 
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2. METODOLOGIA: AS PEDRAS NO CAMINHO 

 Para obtermos os resultados e a melhor compreensão desta pesquisa, a dividimos 

em duas partes: a primeira parte refere-se ao levantamento bibliográfico, que segundo 

Pescuma (2005, p.27) “[...] é o quadro conceitual a ser utilizado pelo pesquisador para 

fundamentar seu trabalho, e não uma simples relação de obras que tratam do tema”. A 

outra parte busca analisar de que forma os professores do Mestrado em Educação de 

uma Universidade Estadual do Norte do Paraná trabalham a questão do ato de ler com 

seus alunos, e isto foi feito através da aplicação de um questionário. Buscamos, com 

isso, mapear a prática docente desses professores, verificando se houve relação direta 

entre teoria e prática.  

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade de se fazer a articulação entre os 

estudos teóricos com a investigação para tentar estabelecer relações e significados a 

determinadas situações. Assim, explicitar a trajetória percorrida por esta pesquisa é muito 

importante, pois objetiva-se clarear seu desenvolvimento e torná-la compreensiva. 

Entendemos que como atividade humana e social, a pesquisa revela 

inevitavelmente valores e preferências do pesquisador no percurso de seu trabalho, e 

que o mesmo está inserido em um tempo e um espaço com influências do seu meio 

social, ou seja, a sociedade da qual o pesquisador faz parte influenciará no seu modo de 

conduzir sua pesquisa. Ludke e André (1986, p.3) colocam que: 

 

Assim, a sua visão do mundo, os pontos de partida os fundamentos para a 
compreensão e explicação desse mundo irão influenciar a maneira como ele 
propõe suas pesquisas ou, em outras palavras os pressupostos que orientam seu 
pensamento vão também nortear sua abordagem de pesquisa.  
 
 

Em vista disso, compreendemos que no momento da construção e durante o 

processo da pesquisa, o pesquisador não consegue ser imparcial o tempo todo. 

Entretanto, na condução da pesquisa revelam-se influências vividas em um determinado 

contexto. Portanto, para 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). 
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Nesta pesquisa foram fundamentais alguns conhecimentos específicos. Um deles 

foi o procedimento metodológico, que é uma parte fundamental no trabalho do 

pesquisador. É nesta parte que se descreve o caminho a ser percorrido desde os 

primeiros momentos do planejamento do trabalho. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa, optamos por uma abordagem qualitativa justamente por compreendermos que 

a pesquisa, segundo Bogdan e Biklen (apud LUDKE ; ANDRÉ, 1986, p.11), possui cinco 

características fundamentais que todo o pesquisador deve optar: “A pesquisa qualitativa 

tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento”. Este contato direto do pesquisador com o ambiente e com as 

relações estabelecidas favorecem ao pesquisador identificar e compreender ações 

norteadoras, e é justamente esta característica que se corresponde à nossa necessidade 

de analisar como os professores do Mestrado em Educação vêm trabalhando com seus 

alunos o ato de ler no contexto da sala de aula. 

Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido nesta 

pesquisa é rico nas descrições de pessoas, de situações e acontecimentos.  Assim, no 

decorrer do trabalho descrevemos, de forma real e imparcial, as informações fornecidas 

pelos participantes que, neste caso, são dois professores do Curso de Pós-Graduação 

no Mestrado em Educação. 

De acordo com Ludke e  André (1986, p.12) “[...] o pesquisador deve, assim, 

atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação estudada, pois 

um aspecto supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão do 

problema que está sendo estudado”. Também os autores Bogdan e Biklen (apud LUDKE 

e ANDRÉ,1986, p.12) discutem que “a preocupação com o processo é muito maior do 

que com o produto”. Neste modo de entender, o pesquisador busca estudar determinado 

problema a partir de manifestações estabelecidas no dia a dia. Dessa forma, buscamos 

conhecer realmente como os professores da Pós-graduação trabalham com seus alunos 

o ato de ler com objetivo de formar sujeitos capazes não só de ler, mas também de 

compreender o que leu, tornando a leitura um dos requisitos fundamentais para um 

sujeito crítico, reflexivo e independente. Examinamos, portanto, como o processo de 

leitura vem ocorrendo na sala de aula. 



 

14 

 

Para os autores Bogdan e Biklen (apud LUDKE; ANDRÉ,1986, p.12) “[...] o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial do 

pesquisador”. Identificar as perspectivas, o modo de pensar, os anseios e as opiniões do 

sujeito participante é relevante para a compreensão das questões que estão sendo 

analisadas. Então, conhecer o professor, o que ele entende sobre a leitura e como esta 

se encontra inserida em sua vida é imprescindível para a compreensão do problema 

proposto, já que fazer um bom trabalho com a leitura compreende, primeiramente, ser 

um bom leitor.  

“A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo” dizem Bogdan e Biklen 

(apud LUDKE; ANDRÉ,1986, p.11). Este método parte da análise de fatos particulares 

para aspectos gerais. É um processo mental que, para obtenção de resultados, parte da 

compreensão de premissas menores para gradualmente compreender as experiências 

maiores, e todas elas são passíveis de observação.   

2.1 Coleta de dados 

Utilizamos questionário para a obtenção dos dados e aconteceu da seguinte 

forma: iniciamos marcando um encontro com os professores do Curso de Mestrado em 

Educação, em seguida, aplicamos um questionário objetivando compreender como estes 

professores vêm trabalhando com seus alunos o ato de ler. As respostas obtidas foram 

o ponto principal deste trabalho, pois revelaram como foi vem sendo trabalhado o ato de 

leitura de mundo e como os professores entendem esta concepção que, como já 

dissemos, vai além da leitura das palavras: é uma leitura que promove a emancipação 

do sujeito. 

As perguntas feitas no questionário foram abertas, ou seja, deram mais liberdade 

de resposta ao entrevistado. A coleta de dados estava diretamente ligada à 

problematização desta pesquisa, e teve como foco principal obter o maior número 

possível de elementos que tornassem compreensivo o estudo proposto. 
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3. O ATO DE LER E A LEITURA 

Pretendemos, junto com o educador Paulo Freire, discutir a leitura. Melhor 

dizendo, pretendemos discutir a leitura de mundo, que para o autor “esse ato de ler, que 

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

se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 2006, p11.), ou seja, para 

ele a leitura de mundo precede a das palavras. 

Durante a compreensão do texto, fazer uma leitura crítica implica estreitar relações 

entre texto e contexto, ou seja, no ato de ler todas as experiências vividas pelo leitor 

unem-se para dar significado àquela leitura. Então, para compreender a leitura, 

buscamos elucidar equívocos cometidos pela escola que permanece ainda hoje 

confundindo leitura com habilidade de oralização. Ao longo do século XIX e XX, era muito 

comum tomar a leitura dos alunos em voz alta a fim de formar um correto usuário da 

língua. A compreensão do texto era irrelevante, pois a preocupação maior era com o 

poder de decifrar as palavras e com a oralização. No entanto, não se pode confundir o 

saber ler com decifrar o texto, pois esta é uma concepção errônea e que vai contra os 

princípios de uma leitura concebida como ato social e político (JORDÃO; PASSOS; 

MARTINS, 2005). 

A leitura enquanto linguagem difere da linguagem oral. Na leitura, ocorre a 

atribuição de significados à linguagem escrita. Já na linguagem oral ocorre somente a 

decifração das letras, ou seja, qualquer um que aprendeu os signos consegue decifrá-lo. 

Dar significado ao que se lê vai muito além, exige conhecimentos e reflexão para a 

reelaboração do que já é conhecido com o que a leitura oferece de novidade. 

Dessa forma, a escola confunde o ato de ler com a simples decifração de signos, 

e não enxerga a leitura como um ato crítico de interpretação. O uso da linguagem oral 

ocorre sempre de forma linear, existe sempre um modo de pronunciar as palavras em 

ordem de apresentação. Já o ato de ler vai além de passar os olhos na mensagem escrita, 

mas exige a conferência de significado ao texto, fazendo elos entre os conhecimentos 

prévios e um novo conhecimento. Este, sim, é o verdadeiro sentido da leitura. Nela ocorre 

o diálogo entre o texto e o leitor, e a compreensão depende das experiências de vida e 

da leitura de mundo de cada leitor. 
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Segundo Jordão, Passos e Martins (2005), isso acontece à medida que o processo 

da leitura coloca em ação todo o sistema de valores, crenças e atitudes do leitor e das 

comunidades interpretativas que o atravessam. Sendo assim, o leitor dá significados à 

sua leitura e não somente a decodifica. Jouve (apud Jordão, 2005) também associa a 

leitura à capacidade de construir significados. Para ele, o bom leitor possui a habilidade 

de captar o sentido de um texto escrito e interpretar as sequências de ideias ou 

acontecimentos, ele coloca que “o bom leitor é aquele que compreende; e compreender 

supõe uma relação com a cultura, com a história, com o social e com a linguagem” (apud 

JORDÃO, 2005, p. 129). 

Percebemos a importância do contexto social e histórico no qual o texto foi escrito, 

pois é fundamental para entender a discussão trazida pelo autor. Além disso, o sentido 

atribuído a um texto pode ser diferente entre um leitor e outro, tendo em vista que o papel 

ativo do leitor no momento da leitura carrega a particularidade própria de cada leitor. “O 

ato de ler como processo de apropriação de significado acontece quando a reflexão e a 

análise do leitor são vistas como ponto principal no processo de construção. Ler é 

portanto, constituir e não reconstituir um sentido”. (GOULEMOT apud SOUZA, 2006, 

p.26).  

No momento de atribuir sentido à leitura, ocorre uma colaboração entre o sujeito e 

o texto, que indica o caminho a ser percorrido pelo leitor. Já o leitor busca articular todos 

os elementos utilizados pelo autor juntamente com sua marca, sua história e seus 

conhecimentos. Essa concepção de leitura nos remete a um caráter dialógico em que a 

linguagem escrita está inserida. Este movimento social e histórico embutido na linguagem 

escrita se revela como um fenômeno social, pois, de acordo com essa abordagem, o ato 

de ler é amplo e complexo, típico dos seres humanos e mediado pela palavra com 

objetivo de compreender o mundo. Desse modo, ao fazer uma leitura as percepções do 

leitor, os sentimentos, as vivências e o processo histórico não ficam à margem, ou seja, 

imbricam-se formando o novo. 

A leitura é tida como prática social, visto não é um ato isolado. Temos um sujeito 

(autor) escrevendo para outro sujeito (leitor), situados em um determinado espaço e 

tempo. O processo de leitura une esses sujeitos e o mundo que os rodeia, e por meio 

dessa junção ocorre a compreensão do ambiente e das relações ali estabelecidas. É por 
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intermédio do ato de ler que conhecemos o mundo e nos reconhecemos, é ela que nos 

propicia a compreensão do que os rodeia. Quanto mais se lê, mais se compreende as 

relações. No processo da leitura identificamos visões de mundo dos grupos sociais e o 

momento histórico é um fator relevante para compreender as relações que nos levam a 

determinados comportamentos característicos de um grupo. 

Sendo assim, analisar as visões de mundo embutidas na leitura significa investigar 

as condições que levaram a sua produção e o papel desse autor histórico e social. O fator 

histórico na leitura revela questões importantes do seu contexto ao mesmo tempo em 

que influencia o leitor. É nesta perspectiva que Candido (1985) afirma que a literatura 

desempenha um papel de instituição social ao utilizar a linguagem como meio de 

comunicação, lembrando que para o autor os conteúdos sociais das obras desempenham 

o papel de instrumento de mobilização social. Podemos dizer que a literatura, sendo uma 

construção social, está diretamente ligada aos valores ideológicos e, por isso, tem sua 

função social de levar o autor a uma maior compreensão do mundo que o rodeia fazendo, 

através da leitura, com que o leitor perceba o mundo em sua pluralidade. 

Sendo assim, podemos concluir que a leitura contribui para a formação do sujeito 

não só em seu papel como leitor, mas também na formação de um indivíduo 

historicamente situado. Espera-se que na interação do leitor com o texto ocorra diálogo 

e assimilação de experiência. 

Então, por que se lê tão pouco? O que nos impossibilita ao ato e ao prazer de ler? 

Verificamos o papel do professor como mediador neste processo de leitura e, assim, 

procuraremos discutir esta questão. Para ajudar, Rezende (2007, p.5) registra que: 

Frequentar a leitura, captar sua voz implica diversidade e profundidade, 
desconsiderar essas características ao lidarmos com a formação do ser humano, 
tratando da leitura unilateralmente, ainda que com bons propósitos (como os de 
formarmos acadêmicos), implica o risco de destituirmos de sentido o ato de ler. 
Poderíamos dizer também: nossa formação não tem representado um convite ao 
leitor, para leva-lo a ler continuamente.  
  

Reconhecer que para formar bons leitores é imprescindível que também se leia 

todos os gêneros. Como Rezende (2007) afirma, diversidade e profundidade são 

fundamentais, então, passar pelos caminhos das mais diversas leituras possibilita uma 

ampliação de conhecimento de mundo, pois optar pela unilateralidade traz o risco de se 

desenvolver uma prática empobrecida que caminha para a diminuição de visão de 
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mundo e que impede de conhecer e reconhecer o outro. A experiência de mundo 

possibilita reconhecer o outro e interagir, fazendo o elo com leituras feitas anteriormente. 

Sendo assim de acordo com Rezende (2007) é imprescindível ler diferentes códigos, 

pois um completa o outro e possibilita ao leitor as relações da nova leitura com o que já 

foi lido.  

Embora se perceba que nem sempre aconteça o decifrar dos códigos, também 

lemos palavras, imagens e sons. Quem não conhece uma criança que imediatamente 

lê um rótulo de refrigerante nas propagandas de televisão ou nos outdoors das cidades? 

Ela faz a leitura da imagem, mesmo sem ter percebido as insinuações que a propaganda 

faz. Segundo Rezende (2007, p.07) “[...] muitas, muitas são as palavras e as leituras 

que se integram ao nosso eu e auxiliam em nossa expressão de nós mesmos e do 

mundo concebido por nós”. Para que ocorra o processo da leitura, em primeiro lugar é 

preciso identificar os símbolos que são as letras e palavras e relacioná-las a seus 

respectivos sons. Vigotski1 (1984, p. 120) coloca que “[...] a linguagem é constituída por 

um sistema de signos que designam os sons e as palavras da linguagem falada, os 

quais, por sua vez, são signos das relações e entidades reais”. No entanto, para que 

ocorra a leitura propriamente dita, os símbolos devem demonstrar ideologias que 

possibilitem a compreensão, a análise e a reflexão crítica do texto. Quando não ocorre 

a compreensão da leitura, ela deixa de ser interessante e prazerosa, não motivando o 

leitor a buscar por mais estímulos. 

A leitura nos propicia uma viagem a um mundo cheio de conhecimentos e 

significados, e revela ao leitor um conhecimento que até então era ignorado. Por isso, é 

de muita relevância proporcionar a todos o contato com os mais diversos livros, a fim de 

promover o hábito da leitura. Independente da idade, todos devem ter o hábito de ler 

objetivando a compreensão, a linguagem escrita deve fazer sentido e promover interação 

entre as pessoas e o mundo, cumprindo sua função social. 

Vale ressaltar que Camargo, ao discutir o ato de ler, faz algumas considerações 

acerca do mundo das imagens e suas interferências no contexto social: 

 

                                                 
1 O nome de Vigotski será grafado sempre com i devido a suas variadas formas. A grafia correta de cada edição será 

apresentada nas referências. 
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Contexto esse denominado era imagética, fazem-se necessárias algumas 
reflexões, porque o conceito de leitura e alfabetização mudaram atualmente, eles 
não abrangem só a leitura de palavras, mas também a leitura de mundo. Ler 
também pode entender uma situação, interpretar uma mensagem gráfica e outras 
decodificações de signo. (CAMARGO, 2006, p.1). 
 

 

Com o advento do capitalismo e o desenfreado consumismo se busca, cada vez 

mais, padronizar comportamentos e por meio das imagens consolidarem as tendências. 

Assim, é de suma importância refletir sobre as imagens e reconhecer seu caráter 

ideológico embutido em sua mensagem. A imagem está presente no cotidiano das 

pessoas e com o crescimento dos aparatos tecnológicos no início do século XXI, nunca 

se viu tanta imagem, informações e textos. Imagens estas que expressam sentimentos, 

moldam pensamentos, formam opiniões, delineiam comportamentos e impulsionam o 

consumismo. 

 Imersos em um mundo poluído de informações, nosso maior desafio é selecionar 

e interpretar, lembrando que ler é uma coisa, enquanto ler e entender o que se leu é 

outra (CAMARGO, 2006). Então, um ponto pertinente para discussão é como propiciar 

a todos a promoção de um ato de ler que não vise somente a leitura de palavras, mas 

sim uma leitura capaz de compreender os textos, as imagens e suas ideologias, 

contribuindo assim para a inserção do sujeito na sociedade da qual ele faz parte. 

Segundo Camargo (2006, p.02) “[...] ler também pode ser entender uma situação, 

interpretar uma mensagem gráfica, trata-se de junções de circunstâncias no momento 

do ato de leitura dos signos”.  

Este é o ponto central que queremos colocar como foco deste trabalho: 

compreender como estes novos paradigmas retratam o processo de se trabalhar com o 

tipo de leitura que perpassa o mundo das palavras, e como os professores dos Cursos 

de Mestrado em Educação trabalham com seus alunos essa leitura. Os participantes 

desta pesquisa foram escolhidos pela seguinte justificativa: são mestres em Educação e 

docentes no curso de pós-graduação que forma futuros professores de Educação 

Básica, transmitindo assim a importância da leitura para a formação de um sujeito social. 

A realidade contemporânea exige uma visão mais ampla de leitura, abrangendo 

múltiplas linguagens. A criança, mesmo antes de conhecer as letras e as palavras, já é 
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capaz de interpretar uma brincadeira, pois está imersa em um mundo e para vivê-lo 

precisa compreendê-lo.  

Paulo Freire (2006) já discutiu a concepção de leitura de mundo e defendia que 

essa concepção existisse antes mesmo da leitura de palavras. Assim, em um universo 

tão amplo e feito de múltiplas linguagens, proporcionar aos alunos o acesso às mais 

variadas linguagens é o mesmo que torná-los aptos a compreender o mundo para poder 

transformá-lo. Proporcionar a transformação humana é um dos maiores objetivos da 

formação de um sujeito leitor. 

3.1 As múltiplas linguagens 

Neste contexto repleto das mais variadas linguagens e em que cada uma delas 

denota uma história, um objetivo ou uma ideologia diferente, como compreendê-las e 

interpretá-las? É nesse meio em que os professores de Pós-graduação precisam levar 

seus alunos a lerem mais, mesmo cientes do grande desafio que essa tarefa oferece. 

Como professores, sabemos que quanto mais nossos alunos lerem, mais eles 

apreenderão e perceberão seu meio de forma crítica e poderão atuar sobre ele. 

Estamos inseridos em um momento histórico carregado das mais diversas formas 

de nos comunicarmos. Esta multiplicidade de leituras que utilizamos para compreender 

o nosso redor exige maneiras diversas de interação, pois não fazemos a leitura de uma 

peça de teatro da mesma forma que fazemos a leitura de uma reportagem policial, ou 

seja, cada texto exige de seu leitor modos de compreensão que lhe é peculiar. Sendo 

assim, a conduta de um leitor ativo perante seu processo de apropriação de 

conhecimento é muito importante para a formação de um leitor crítico. A relação desse 

leitor com a leitura - que pode ser de imagens, de textos, entre outras - e o sentido 

atribuído a esta leitura o possibilitará ampliar sua visão de mundo e à medida que se lê 

mais, ou seja, quanto maior for seu acervo, maior será sua compreensão de mundo e 

interação. 

Um bom leitor, ou melhor, para que a formação de um bom leitor ocorra, exige-se 

estreita ligação com a multiplicidade de leituras, de interpretação, de reflexão, de análise 

e de atos críticos.  
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Entender que este mundo é repleto de diferentes formas de linguagens é 

fundamental para desenvolver o gosto pela leitura diversificada. Deixar de discutir tais 

características ao retratar a formação do ser humano é o mesmo que concordar com um 

processo de leitura unilateral, e correr o risco de não dar o verdadeiro sentido ao ato de 

ler. Trabalhar a leitura com uma proposta única ou achar que somente a leitura científica 

é suficientemente capaz de promover no leitor a ampliação de mundo é cair no erro. Na 

formação humana e na constituição do sujeito leitor é imprescindível considerar outros 

saberes. Ampliar a visão de mundo é ir além da leitura científica.  

A literatura, a arte, a política, a música, o cinema e o teatro são algumas das 

diferentes formas de leituras, elas se completam. Então, cabe ao professor de Pós-

graduação pensar a melhor forma de levar o aluno a ampliar o seu universo cultural, 

propiciando os mais diversos tipos de leitura. 

O desafio é ainda maior em levar o sujeito leitor a compreender a sua leitura. Para 

Rezende (2007, p.7): 

 

Muitas são as palavras - e as leituras - que se integram ao nosso eu e auxiliam 
em nossa expressão de nós mesmos e do Mundo concebido por nós. Palavras, 
sons e imagens em um misto que nos leva a concluir: para ler melhor, é preciso 
ler com todos os sentidos- não só com a razão.  
 
 

Esta citação nos remete à análise em questão justamente por desvendar a 

necessidade de ruptura da leitura unilateral. Mais uma vez percebemos que a leitura 

científica não dá conta sozinha de ampliar a visão de mundo do sujeito leitor. Levar o 

aluno a perceber esta diversidade de linguagens e suas peculiaridades, ou melhor, as 

diversas formas de compreensão que lhe é inerente são fundamentais para perceber que 

as visões de mundo também diferem umas das outras, pois não temos as mesmas 

experiências e vivências, o que nos torna sujeitos com visões diferentes. A forma como 

você, leitor, faz esta leitura neste exato momento revela questões subjetivas e peculiares 

de sua pessoa. Ao fazer a leitura da imagem de um monumento, por exemplo, alguns 

leitores darão mais ênfase a sua beleza estética; outros a seu fator histórico; outros a sua 

constituição e forma; e assim verificamos que o olhar é característico de cada um, 

simplesmente por não possuírem as mesmas experiências e a mesma visão de mundo. 
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Dessa forma, Rezende (2007, p.84) afirma que “[...] a visão de mundo é inerente 

a cada ser humano e deve ser respeitada”. Então, um dos requisitos fundamentais da 

ação docente é contribuir para que os alunos ampliem este repertório pessoal, pois 

quanto mais este aluno ler, mais ele terá possibilidades de inserção, de reflexão, de 

análise e de criticidade perante o mundo e as relações nele estabelecidas.  

Importante destacar, mais uma vez, que a escola, os livros e a educação formal 

não são as únicas formas de ampliar este repertório. Outras formas como o teatro, o 

cinema, a literatura, a arte, a música e a fotografia também são linguagens que promovem 

a inserção do leitor em um mundo repleto de significados.   

3.2 Ideologia e Linguagem 

Na sociedade contemporânea, compreender uma ideologia embutida em um texto, 

propaganda, revista, outdoor ou filme faz-se necessário. Ao fazermos uma leitura, na 

maioria das vezes não compreendemos a ideia trazida pelo autor nem seu pensamento, 

sua doutrina e até sua visão de mundo. Sendo assim, baseado na discussão bakhtiniana 

de que o signo linguístico permite observar como ocorre o processo da dialética de 

evolução que vai da infraestrutura para a superestrutura, conclui-se que cada signo é 

oriundo de um tema com suas funcionalidades essenciais. Com base nas palavras de 

Bakhtin (1986), podemos entender que a palavra é reconhecida como neutra em qualquer 

circunstância, mas pode preencher qualquer tipo de ideia nos diversos âmbitos como a 

estética, a ciência, a política, a religião e até mesmo a moral. 

Muitas vezes, em determinada leitura, ficamos apenas na superficialidade do texto, 

da imagem ou da mensagem a ser dita. Nestas ocasiões, não conseguimos com 

profundidade perceber o contexto histórico em que foi escrito, sua ideologia e motivações 

que levaram o autor a registrar sua visão de mundo de determinada forma. Sabemos que 

um escritor escrevendo algo a ser publicado, por exemplo, no momento em que seu país 

está em guerra não passará em suas palavras sentimentos de alegria, entusiasmo e 

liberdade. 

Usamos a definição dada por Fiorin (2006) quando coloca que ideologia é uma 

tarefa árdua, é fazer reflexão crítica sobre a linguagem numa perspectiva que a 
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reconhece como uma instituição social, como o veículo das ideologias, o instrumento de 

mediação entre os homens e a natureza, entre os homens e outros homens, e o autor 

ainda adverte que a ideologia possui certas especificidades que vão além da língua e da 

fala. O autor debate em seu trabalho a reflexão sobre as relações que a linguagem 

mantém com a ideologia. A discussão apresentada por Fiorin (2006, p.6) é importante, 

pois para ele: 

 

Não nos interessa apenas mostrar que uma pronúncia de prestígio é imposta com 
a finalidade de discriminar as pessoas, que o acesso a determinadas posições 
de destaque está ligado também à aquisição das variedades linguísticas 
consideradas corretas, elegante, etc.; que a norma linguística utilizada pelos que 
detêm o poder transforma-se na língua modelar; que as variedades linguísticas 
usadas pelos segmentos sociais subalternos são consideradas erros, 
transgressões e seus usuários são, por isso, ridicularizados.  
 

                                            

Ao logo deste trabalho discutimos que o ato de ler é também compreender e 

entender a ideia que norteia a mensagem que pode ser textual, imagética ou outras. 

 

A esse conjunto de ideia, a essas representações que servem para justificar e 
explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações que ele 
mantém com os outros homens são o que se comumente se chama ideologia. 
(FIORIN, 2006, p. 28). 
 
 

Assim, as relações estabelecidas em um determinado tempo e espaço designam 

certo comportamento e, por meio deste comportamento, as ideologias são expressas. 

Outro ponto de grande relevância discutido por Fiorin (2006) é o fato de comportamentos 

não retratarem relações sociais de ordem mais profunda, ou seja, a ideologia acaba 

evidenciando a superficialidade das relações sociais. Para asseverar esta questão, 

podemos pensar nas propagandas veiculadas na televisão que, a todo o momento, é 

destinada a uma parcela ínfima da população brasileira, pois é a minoria que tem acesso 

a estes produtos e que possui poder aquisitivo para também ditar os ideais de consumo.  

Para Fiorin (2006, p.29) também “[...] existe uma dimensão mais ampla para 

conceituar a ideologia, para ele a ideologia é uma visão de mundo”. O olhar de uma 

classe social a respeito da realidade, o modo como esta classe estabelece as relações e 

como ela se organiza justifica e desvenda a ordem social, caracterizando o meio, 

influenciando ideias e ditando comportamentos. Assim, o autor conclui que “podemos 
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deduzir que há tantas visões de mundo numa dada formação social quantas forem as 

classes sociais”. (FIORIN, 2006, p.29). Ao procurarmos compreender esta citação 

percebemos que a organização das classes sociais permeia visões diferentes, ou seja, 

ideias, concepções e visões de mundo que não retratam apenas a consciência de um 

indivíduo, mas a de um grupo.  

Partindo dessa concepção trazida pelo autor, entendemos ideologia como uma 

visão de mundo de uma determinada classe social. Verificamos que ela ultrapassa as 

questões subjetivas do sujeito e permeia um mundo social em que as relações são 

estreitadas entre sujeitos devido aos meios tecnológicos, pois a capacidade da leitura e 

escrita está diretamente ligada a capacidade do homem de construir e usar meios 

tecnológicos disponíveis em seu tempo. O homem constrói, modifica e transforma o 

mundo a partir das relações estabelecidas com o aparato tecnológico disponível e, com 

isso, aproxima as pessoas e dissemina a cultura em uma velocidade recorde. Com o 

predomínio da tecnologia, o acesso à informação vem proporcionando novas 

possibilidades de comunicação que, na maioria das vezes, estão separadas por muitos 

quilômetros. Dessa forma, trouxemos para a discussão o conceito de ideologia 

apresentada por Bakhtin (1986) que, em sua análise, discute a questão do signo e da 

palavra. Bakhtin argumenta com uma concepção de visão de mundo de cunho 

antropológica e linguística que, de forma epistêmica, estabelece que a área das Ciências 

Humanas seja um campo opulento em compreensão. 

Buscamos este autor justamente por trazer tais definições de cunho sociológico. 

Começamos a discussão com a afirmação de Bakhtin (1986, p.31) de que “[...] tudo que 

é ideológico possui um significado e remete algo situado fora de si mesmo”. O autor 

apresenta como exemplo o martelo e a foice no emblema da União Soviética. Por si só, 

estes dois objetos não teriam nem um sentido a não ser o de martelar e cortar, porém, 

ao escolhê-los como símbolos, eles passam a representar os trabalhadores industriais e 

os camponeses do país. Para Bakhtin (1986), o martelo e a foice possuem, neste 

contexto, um sentido puramente ideológico. Neste exemplo evidenciamos que a ideologia 

ultrapassa a própria constituição e busca razão fora de si mesma. O produto ideológico 

é visto como um signo, pois remete a um significado; e o domínio do ideológico coincide 

com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes, ou seja, onde está 
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presente um signo está presente também uma ideologia. Assim, o signo ideológico reflete 

uma realidade e é também um fragmento material dessa realidade. 

Existem algumas características peculiares e objetivas que propiciam aos signos 

ideológicos uma análise passível de estudo. Na área de abrangência dos signos, isto é, 

no campo ideológico, existem divergências profundas no modo de representação e cada 

área de inovação ideológica tem sua própria conduta e seu próprio modo de retratar essa 

realidade. Bakhtin (1986, p.33) coloca que “cada campo dispõe de sua própria função no 

conjunto da vida social”. Um exemplo que ratifica esta citação é a observação das mais 

diversas ideologias políticas e religiosas. A partir disso, o autor se opõe à percepção de 

que a ideologia seja um produto da consciência, para ele é justamente o oposto: a 

consciência é formada pela ideologia e adquire forma nos signos criados por um grupo e 

suas relações sociais. 

Se pensarmos em um ambiente universitário, onde ocorrem diversas discussões 

acerca de um determinado tema, ali estará contido um caráter ideológico, seja provocado 

por um professor (formador) com suas doutrinas e visões de mundo; seja pelos alunos 

(formandos). Assim, na relação estabelecida neste ambiente vão surgindo novos signos 

ideológicos que vão se formando novas consciências. 

              

 

 

 

 

 

 

4. A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES 

 

Coelho (2000, p.16) menciona em seu livro que “a escola é espaço privilegiado 

para o encontro entre o leitor e o livro”. Essa afirmação pareceu-nos o ponto ideal para 

dar início a nossa discussão, justamente por acreditarmos na presença fundamental do 

professor mediador, favorecendo o encontro entre o leitor e o livro no espaço escolar. 
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Do que adianta um espaço rodeado por bons livros, mas que falte um professor 

contribuindo para que ocorra um encontro prazeroso do aluno com o livro? 

Desse modo, discutiremos a importância do professor para a formação de alunos 

leitores, reforçando que nos referimos a uma leitura que ultrapassa a decodificação das 

palavras e que leva o aluno a exercitar a mente, tornando-a mais perceptiva e crítica, e 

que auxilie na ampliação de sua visão de mundo, sendo significativa e prazerosa. 

Entendemos como um desafio para o docente promover o ato de ler como algo 

prazeroso pelos seus alunos. Então, neste capítulo buscaremos, na literatura teórica, 

alguns conceitos de suma importância para a pesquisa, ou seja, pressupostos teóricos 

que nos permitirão entender como se dá essa mediação objetivando a formação de 

alunos leitores. 

4.1 Formação leitora 

 Não é apenas o cérebro que designa a condição humana, Leontiev, em um de 

seus trabalhos, discute a questão do desenvolvimento humano e argumenta que o 

homem possui uma origem animal: 

 

[...] ao mesmo tempo o homem é profundamente distinto dos seus antepassados 
animais e a hominização resultou da passagem à vida numa sociedade 
organizada na base do trabalho; esta passagem modificou a sua natureza e 
marcou o início de um desenvolvimento que, diferentemente do desenvolvimento 
dos animais, estava e está submetido não as leis biológicas, mas a lei sócio- 
históricos (LEONTIEV, 1978, p.262). 
       

  Assim sendo, é por meio das relações sociais que o homem vai se 

humanizado e garantindo sua inserção no meio, e a linguagem é o instrumento que o 

torna humano e que o diferencia de outros animais. O homem não faz o uso da linguagem 

individualmente, pois para ela existir é preciso um meio de interação. Trata-se de um 

produto da necessidade humana, que precisa comunicar e compartilhar suas 

experiências, além de repassar seus conhecimentos.  Imagine se o homem tivesse que 

inventar a roda todos os dias. Isto não é necessário justamente porque pela linguagem 

foi possível transmitir todo o conhecimento acumulado ao longo do tempo, e para que 

ocorra esse repasse de conhecimento é necessária a existência de outros homens. 
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Souza (2006, p.28) coloca da seguinte forma: 

 

A leitura é, essencialmente, uma experiência humana: um encontro entre o ‘eu’ e 
os ‘outros’, os outros homens, de agora e de sempre, os de antes e depois, 
aqueles que nos habitam silenciosa ou ruidosamente e que reconhecemos numa 
espécie de comunhão diante do texto escrito.  
 
 

 Como algo intrinsicamente humano, a leitura é social e por meio dela 

compreendemos o mundo em que vivemos. Para Souza (2006), a família é reconhecida 

como a primeira a proporcionar o encontro da criança com o livro e é neste momento, 

junto aos pais, que a criança, quando incentivada, pode entrar em contato com o universo 

da leitura pela primeira vez. A forma como os pais se relacionam com a leitura é 

importante, pois pais que leem para seus filhos, contam histórias e promovem o encontro 

do filho com o livro, contribuem muito no desenvolvimento e no gosto pela leitura. 

Sendo assim, o interesse pela leitura é, em grande parte, influenciado pelo 

contexto em que a criança vive, com as mais variadas informações sobre o sistema de 

escrita presente no ambiente como as embalagens, cartazes, letreiros comerciais, livros, 

jornais, televisão, internet, entre outros. Quando pessoas do convívio da criança leem 

para ela histórias dos mais diferentes gêneros, mostram números ou escrevem seu nome, 

estão de alguma forma contribuindo para que a criança perceba a função social da escrita 

no meio do qual ela faz parte e a relação estabelecida neste contexto. 

Depois desse ambiente familiar, o papel de destaque na formação de leitores é o 

espaço escolar, considerado como o local de transmissão do conhecimento acumulado 

pelo homem ao longo da história. A escola, na maioria das vezes, é o único lugar que 

disponibiliza este contato do leitor com o livro, por conta de muitas famílias não terem 

condições de oferecerem a seus filhos este universo. Para muitas crianças, somente na 

escola poderão vivenciar o mundo da leitura e entrar em contato com os diversos tipos 

de textos, pois na maioria das vezes por motivos econômicos a criança foi impossibilitada 

desse contato. Então, cabe à escola promover a todos os alunos o encontro com as mais 

diversas culturas e conhecimentos por meio do ato de ler. 

O papel da escola na formação de alunos leitores vai além do pedir leituras e 

resumos daquilo que se leu. Essa forma tão habitual de se trabalhar em sala de aula não 

leva o aluno a ser desafiado pelo texto, a querer buscar mais leituras, a dialogar com o 
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que lê, a se descobrir e descobrir o outro ou a buscar sentido para sua existência. O 

verdadeiro trabalho com a leitura é aquele que permite o crescimento de vivências, pois 

“se o ato de ler não acrescenta nada de importante a vida, ele fica destituído de seu valor” 

(BETTELHEIM, 2007, p.11).  

Como citamos, a leitura é um processo humano e, por meio dela e pelo contato 

com os livros, o homem vai adquirindo conhecimento e informação sobre o mundo do 

qual faz parte. Uma boa leitura é capaz de suprir esta necessidade humana. Diante das 

discussões trazidas acima e entre tantas outras que influenciam ou não na formação do 

aluno leitor, o papel do professor é quase que decisivo. A escola é um lugar privilegiado 

para a formação leitora e o professor é aquele responsável em mediar o encontro do 

aluno com o livro. Então, como desenvolver um trabalho significativo e de qualidade?  

Proporcionar aos alunos uma melhor visão de mundo é levá-los a identificar nas 

mais diversas leituras aspectos que antes não eram percebidos e passam a entender a 

necessidade de compreendê-los em sua integridade. Dessa forma, aspectos sociais, 

políticos, psicológicos, estéticos se unem para possibilitar uma melhor análise da leitura. 

Essa discussão de leitura é reforçada por Candido (1985, p.4) da seguinte forma 

“a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só 

a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialética íntegra”, ou 

seja, levar o aluno a perceber que a leitura perpassa a superficialidade das palavras é 

não cometer o erro de deixá-lo achar que basta correr os olhos sobre o texto para que 

este seja compreendido. 

Diante de todo o exposto acima, o primeiro passo para essa capacitação é a 

necessidade de um professor leitor, que leia por prazer, por encanto, pelo gosto de se 

conhecer e conhecer o outro, de entender o universo, de aprender novos valores, de 

refutar ou aceitar estes novos valores e ideias, de construir ou desconstruir conceitos. Ou 

seja, para formar leitores precisamos de professores que realmente acreditem que a cada 

leitura o leitor se renova e dá mais sentido à vida. Assim, o papel do professor é buscar 

no cotidiano da sala de aulas estratégias de leituras que contemplem a inserção ativa do 

leitor em formação neste universo. 

O primeiro ponto a considerar é a necessidade de que os alunos compreendam os 

elementos presentes no texto. Situar este aluno, fazer com que ele perceba a ideia central 
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do autor, seus objetivos, que perceba que o sujeito que escreve está inserido em 

determinado espaço e tempo, tem sentimentos e sofre influências do meio, tem como 

objetivo atender um público alvo, ou seja, são elementos fundamentais para começar a 

entender o que se lê. O professor exerce o papel importante neste processo de, junto ao 

aluno, facilitar a sua entrada neste mundo e tornar este processo menos árduo. Souza 

(2006, p.33) menciona que: 

 

Imagino, a partir dos princípios teóricos discutidos, um cenário onde professores 
e alunos pudessem trocar ideias e posicionamentos sobre leituras, compartilhar 
experiências, ampliado horizontes do ato de ler, estabelecendo significados 
diversos e pessoais sobre o universo da leitura.  

 
 

 Percebemos, com isso, a responsabilidade do professor em favorecer a 

ampliação de conhecimento de mundo de seus alunos. A leitura, ou melhor, o ato de ler 

exige um trabalho de linguagem numa concepção dialógica, ou seja, esse dialogismo que 

só ocorre na recepção e compreensão de um enunciado.  

Para Bakhtin (2004), a definição de diálogo condiz com todo tipo de comunicação 

verbal que se estabelece de diferentes formas. E assim também ocorre o processo da 

leitura: necessita-se estabelecer uma relação entre o locutor e o locutário para que ocorra 

uma plena compreensão daquilo que se lê, objetivando tornar-se significativo. Entretanto, 

segundo (Chiappini, apud Camargo, 2006) a escola tem muita dificuldade em trabalhar 

esta concepção que visa uma aproximação do leitor e do autor, o que acaba 

comprometendo este diálogo. Ela tem a tendência a achar que o trabalho com leitura se 

resume à cópia do texto, à verbalização daquilo que se lê, à produção de redação, ou 

seja, o professor trabalha de forma superficial com a leitura, deixando de lado elementos 

fundamentais. Não que seja errado pedir para o aluno verbalizar o que leu, mas, neste 

caso, o objetivo maior deve ser levar o aluno a compreender e identificar elementos no 

texto que, em um momento anterior, não tenha sido percebido. Lembrando que citamos 

o texto escrito, mas cabe para qualquer outra leitura como a de imagens, de uma peça 

teatral, de música, de dança, cinema, uma conversa. 

A leitura, nesta perspectiva, tem que levar o aluno a uma maior compreensão de 

mundo, tem que ajudá-lo a significar suas experiências de vida, tem que ser o elo entre 

a vida do leitor e o mundo da qual faz parte. Para que isso ocorra, de fato, no ambiente 
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escolar, é fundamental o papel de um professor mediador, pois caberá a ele estreitar a 

relação do seu aluno com a leitura e fazer com que passe a se posicionar como leitor, 

percebendo a importância das mais diversas leituras que acrescentam conhecimento de 

mundo. 

Entretanto, este processo é lento e um grande desafio para muitos professores 

em sala de aula. Para Souza (2006, p.34), “o cenário que vemos no Brasil desenha uma 

paisagem pouco promissora: professores que, além de se saberem e reconhecerem 

sujeitos não leitores, sentem-se pouco qualificados para o ensino da leitura”. Em uma 

pesquisa recente sobre as formas de ler que se praticam nas escolas, Silva fez alguns 

apontamentos importantes para a compreensão de como a leitura vem ocorrendo no 

espaço escolar. 

 

1. Leitura pressuposta é entendida pelo professor como: a compreensão 
daquilo que se lê ocorre imediatamente no ato da leitura, ou seja, ocorre 
automaticamente desprezando que a construção e o sentido a essa 
leitura requer maior aprofundamento, e para que ela possa ser 
significativa é necessário estabelecer relação daquilo que sê lê com sua 
vida seu conhecimento e sua história. 

2. Leitura instrumental é aquela que leva a em consideração a forma que 
ocorre a leitura respeitando a emissão de voz, pontuação, entonação e 
ritmo, ou seja, visão mecanicista do ato de ler em detrimento da 
compreensão do texto. 

3. Leitura seguida de trabalho de aprofundamento de texto numa 
concepção de aprendizagem como um sistema monológico, pois este 
trabalho com a leitura se caracteriza por ser unidirecional e a presença 
do aluno do diálogo da troca de experiência e impressões sobre a leitura 
não tem lugar, tem como característica o professor que se enxerga no 
centro das relações e como detentor do conhecimento, cabendo  o aluno 
ficar a margem do mesmo, é comum neste caso, após a leitura o 
professor dar a explicação e o seu posicionamento a respeito do tema 
admitindo assim uma única percepção e entendimento. 

4. leitura seguida de trabalho de aprofundamento do texto assentada numa 
concepção dialógica da aprendizagem, neste modo de se trabalhar com 
a leitura acontece o questionamento do tema, o levantamento do 
problema e os alunos podem contribuir com suas opiniões pessoais e 
construir relações a ponto de enriquecer o texto lido. (SILVA apud Souza, 
2006, p.34). 
 
 

Souza (2006, p.35) ainda conclui que: 

 

Que os pesquisadores puderam concluir a partir dos episódios de leitura 
observados foi o predomínio da leitura pressuposta, ou seja, a maioria das 
atividades de leituras desenvolvidas nas escolas selecionadas se pautou por 
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essa abordagem espontaneísta, em que o lugar e o papel do professor como 
mediador entre o texto e o aluno se esvaziam, se desfazem.  
 
 

Dessa forma, podemos verificar que ainda persistem práticas de leitura que não 

levam à emancipação do sujeito leitor. Quando não trabalhada de forma correta, inibimos 

o aluno de ser reflexivo, de buscar compreender o seu meio as relações nele 

estabelecidas, empobrecemos o seu universo e minimizamos o seu conhecimento. 

Acreditamos que a melhor forma de se trabalhar com a leitura é fazer com que 

nossos alunos percebam que por meio dela vêm as respostas para todas, ou quase 

todas, as suas perguntas. É por meio desse universo que conseguiremos estreitar a 

relação do ‘eu’ com o ‘outro’, é através da leitura que começaremos a entender os 

significados, os signos, as imagens, a arte, o discurso, a poesia, os sentimentos, as cores, 

a música e as propagandas que nos rodeiam tentando expressar ideias que em outro 

momento não era percebida, pois se resumia em uma leitura superficial e desvinculada 

análise e reflexão. 

Na pesquisa citada acima, o predomínio da leitura sem a concepção dialógica 

pode ocorrer na maioria das vezes por desconhecimento do professor em relação à 

discussão ou, até mesmo, por não ser um sujeito leitor e desconhecer os benefícios da 

leitura para o conhecimento de mundo.  

 

 
 

5. DESCOBRINDO O CAMINHO 

Buscamos compreender, através do questionário aplicado, as experiências e 

memórias da infância e vida adulta, relacionadas com o livro e a leitura. Este formato nos 

permitiu mapear o perfil dos professores como sujeitos leitores e os reflexos disso nas 

práticas de ensino da leitura de forma mais significativa e que levam à compreensão de 

mundo. 
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5.1 Dados sobre o perfil dos professores participantes 

No decorrer deste trabalho, dois professores pesquisados contribuíram com suas 

experiências sobre o contexto da leitura em diferentes momentos de suas vidas: na 

infância, na adolescência e, posteriormente, na vida adulta com um enfoque maior na 

vida profissional. Nas contribuições de cada professor foram revelados dados inerentes 

a cada um, mas alguns traços comuns se evidenciaram. As duas professoras 

participantes veem-se como sujeito leitor nas várias etapas da vida, e o primeiro contanto 

com a leitura ocorreu no ambiente familiar, ou seja, a família neste primeiro momento foi 

relevante. 

Ao planejarmos o roteiro do questionário, optamos por definir três classes que 

revelam momentos distintos da vida do pesquisado, objetivando identificar características 

relevantes na constituição do sujeito leitor. Assim, no primeiro momento identificamos 

como a leitura na infância e na adolescência, e buscamos compreender como se deu a 

leitura no âmbito escolar e familiar. Já na segunda etapa, buscamos compreender a 

leitura na idade adulta, tentando identificar as influências dos primeiros momentos da vida 

escolar na formação desse professor. E, para concluir, a última etapa foi referente à 

leitura na vida profissional, com a intenção de analisar a formação profissional na 

constituição do sujeito leitor e sua prática educativa objetivando formar alunos leitores. 

 

 

5.2 A leitura na infância e na adolescência: influências escolar ou familiar 

Para iniciarmos a análise das respostas dos pesquisados, usaremos a seguinte 

estruturação: sempre apresentaremos a pergunta feita e em seguida a análise, para que 

se possa verificar as diferenças ou semelhanças entre as respostas. 

A primeira pergunta feita foi “Como era o contato com materiais escritos (livros, 

jornais, revistas) e com que frequência e onde tinha acesso a eles?”. As respostas foram: 

 

Quadro 1 - Contato com materiais escritos e frequência: 
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Professor 1 
Tinha bastante contato. Biblioteca em casa com coleções clássicas de 
histórias infantis. Tinha acesso também a livros e enciclopédias de 
conhecimentos gerais, além de livros de literatura brasileira. 

Professor 2 Tinha contato na minha casa. Não me lembro de ter ido à biblioteca na  
Educação infantil. 

Fonte: As autoras. 

 

 Para Souza (2006) “a família é reconhecida como a primeira a proporcionar o 

encontro da criança com o livro e neste momento junto aos pais que a criança quando 

incentivada entra em contato pela primeira vez com esse universo da leitura”. Assim, 

podemos perceber que tanto no espaço familiar da P1 como da P2 o contato com os 

livros aconteceu. Podemos também perceber a diversidade deste contato, ou seja, a P1 

deste muito cedo se relacionou com vários gêneros, já a P2 não possui lembranças de 

ter frequentando a biblioteca na Educação Infantil. 

 

Quadro 2 - A importância das atividades de leitura em comparação com outras atividades:        

Professor 1 Brincava bastante, mas em vários momentos também gostava de ler: 
livros e gibis. 

Professor 2 
Valorizava muito a leitura, pois não tinha amigas. Como mudava 
frequentemente de cidade, o livro era meu companheiro e recordo-me 
de todas as emoções vividas e sentidas durante as leituras. 

Fonte: As autoras. 

Nesta segunda pergunta “Qual a importância das atividades de leitura em 

comparação com outras atividades que realizava como o brincar, passear entre outras?” 

podemos notar no relato da P1 que ela brincava bastante, porem também gostava de ler; 

já a P2, devido questões familiares, se mudava muito e, por isso, tinha dificuldade para 

manter amizades, passando mais tempo com os livros. “Se o ato de ler não acrescenta 

nada de importante à vida, ele fica destituído de seu valor” (BETTELHEIM, 2007, p. 11). 

 

Quadro 3 – Motivos para afastamento da leitura: 

Professor 1 Não consigo indicar nada. Lia quando achava que era o momento. 

Professor 2 
Talvez a televisão. Mas não considero que era um afastamento. Talvez 
uma outra atividade. 

Fonte: As autoras. 
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 Nesta questão três, vamos que para P1 não havia atividades que lhe afastassem 

da leitura. Para P2, a televisão talvez fosse outra atividade em substituição a leitura, 

porém não considera que fosse um afastamento. Segundo Rezende (2007, p. 7): 

 

Muitas, muitas são as palavras – e as leituras – que se integram ao nosso eu e 
auxiliam em nossa expressão de nós mesmos e do Mundo concebido por nós. 
Palavras, sons e imagens em um misto que nos leva a concluir: para ler melhor, 
é preciso ler com todos os sentidos- não só com a razão.  
 
 

 A leitura é a forma mais antiga e mais eficiente de adquirir conhecimento. É   

preciso desconstruir, juntos às crianças, a ideia de que ler é um hábito chato e monótono, 

porém é importante que os pais, em um primeiro momento, não introduzam a leitura como 

imposição, mas sim como um momento prazeroso, ou seja, não passar somente a ideia 

de que a leitura torna o sujeito inteligente, pois sabemos que o ato de ler ultrapassa esta 

questão, a leitura também trabalha com as emoções e os sentidos.   

 
Quadro 4 – Tipos de leituras realizadas: 

Professor 1 Livros de estórias, gibis. 

Professor 2 Livros paradidáticos. 

Fonte: As autoras. 
Percebemos que P1 gostava de fazer diferentes leituras, já P2 realizava leituras 

de paradidáticos, Segundo Camargo (2006, p. 02), “já que ler não é só o decifrar palavras. 

Ler também pode ser entender uma situação, interpretar uma mensagem gráfica, trata-

se de junções de circunstâncias no momento do ato de leitura dos signos”.  

Em todo este trabalho procuramos esclarecer que a leitura vai além da leitura das 

palavras. 

 

Quadro 5 - Leituras importantes durante a vida: 

Professor 1 
Fábulas de La Fontaine, Contos dos Irmãos Grimm, gibis (Luluzinha, 
Bolinha, Pato Donald, Monica). 

Professor 2 
O menino do Dedo Verde, Xisto, A ilha perdida, O menino do rapto de 
ouro. Todos da série Vagalume que eram pedidos pela escola. 

Fonte: As autoras. 
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Verificamos que tanto P1como P2 faziam diferentes leituras. Reconhecemos que 

para se formar bons leitores é imprescindível que se leia todos os gêneros. Como 

Rezende (2007) afirma, diversidade e profundidade são fundamentais. 

 
 
Quadro 6 - A leitura na adolescência: 

Professor 1 A mesma da infância. Quando achava interessante lia. 

Professor 2 

Na adolescência, interessei-me mais por livros escritos por 
adolescentes e também por livros de minissérie. Adorei ler Tempo e o 
Vento, de Érico Veríssimo. Os livros que serviram de base para 
produções de novelas me interessavam muito. 

Fonte: As autoras. 
 
 

Para P1, não tinha um momento certo para que ela entrasse em contato com a 

leitura, podendo variar conforme as circunstâncias. Já P2 relata um contato mais intenso 

com livros neste período. Segundo Rezende (2007, p. 07), “muitas, muitas são as 

palavras – e as leituras que se integram ao nosso eu e auxiliam em nossa expressão 

de nós mesmos e do mundo concebido por nós”, e percebemos o quanto foi significativo 

a leitura na adolescência para a P2 em seu processo de identificação. 

 

5.3 Leitura na vida adulta 

Quadro 7- O espaço reservado à leitura no cotidiano, hoje em dia: 

Professor 1 Menor do que gostaria em virtude das demandas do trabalho. 

Professor 2 
Leio todos os dias, acho que 10h diárias e sinto falta de tempo para 
poder ler mais. 

Fonte: As autoras. 
 

Nestas respostas, percebemos que P1 sente-se prejudicada com seus 

momentos de leitura por conta do trabalho. P2, por sua vez, consegue manter um tempo 

de 10 horas diárias, mas também relata que gostaria de ter mais tempo. 

Fiorin (2006, p. 29) coloca que “podemos deduzir que há tantas visões de mundo 

numa dada formação social quantas forem as classes sociais”. Podemos perceber nesta 
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citação que a classe social também interfere na visão de leitura e sua importância. 

Geralmente, pais que podem comprar livros, levar seu filho ao cinema, ao museu de arte, 

ou seja, pais que proporcionam a criança o contato com as múltiplas linguagens 

provavelmente ajudarão para formação de um adulto leitor. 

 
Quadro 8- A vida adulta e a formação do leitor 

Professor 1 Sim, pois sempre que posso realizo algum tipo de leitura. 

Professor 2 Sim, me considero, pois sinto prazer nesse ato. 

Fonte: As autoras. 
 

Percebemos concepções diferentes em relação ao ser leitor adulto. P1 se 

considera um leitor, pois sempre que pode realiza algum tipo de leitura. Já P2 faz a 

relação de prazer com o momento da leitura e, dessa forma, se considera leitor pelo fato 

de tal ato lhe causar emoções prazerosas. Para Souza (2006), a família é reconhecida 

como a primeira a proporcionar o encontro da criança com o livro, assim sendo ela 

geralmente o espelho dos pais, por isso é importante que os exemplos partam deles. Se 

você tem filhos, leia para eles desde pequenos e mostre como a leitura pode ser um 

hábito prazeroso. Os resultados virão lá na frente, com bons desempenhos escolares e 

adultos muito mais seguros e que gostam de ler.  

 

Quadro 9 - A leitura no cotidiano: 

Professor 1 Jornais, artigos e livros. 

Professor 2 
Sempre sobre o meu trabalho: educação. Parei de ler romances, como 
lia na época de faculdade. 

Fonte: As autoras. 
 

Há um predomínio de mais diversidade de gêneros na resposta da P1, enquanto 

P2 efetua leituras referentes à sua área de formação. De acordo com Rezende (2007), é 

imprescindível ler diferentes códigos e, ao trabalharmos com   diversos   gêneros nas 

práticas didáticas, colocamos o aluno em contato com gêneros textuais que são 

produzidos tanto dentro como fora do espaço escolar e em diferentes áreas de 

conhecimento, para que ele reconheça as particularidades de maior número possível e 

possa se preparar para usá-los de modo competente.  
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Fonte: As autoras. 
 

Tanto a P1 como a P2 têm como objetivos em suas leituras a obtenção de 

conhecimentos, e P2 lê também por prazer e entretenimento. 

 

[...] ao mesmo tempo o homem é profundamente distinto dos seus antepassados 
animais e a hominização resultou da passagem à vida numa sociedade 
organizada na base do trabalho; esta passagem modificou a sua natureza e 
marcou o início de um desenvolvimento que, diferentemente do desenvolvimento 
dos animais, estava e está submetido não as leis biológicas, mas a lei sócio 
históricos (LEONTIEV, 1978, p.262).  
 
      

Assim, por meio das relações sociais o homem vai se humanizado e garantindo 

sua inserção no meio, e a linguagem é um instrumento que o torna humano e o 

diferenciam de outros animais, ou seja, é uma condição humana responsável pelo 

repasse de conhecimento ao longo da história, já que o homem não faz o uso da 

linguagem individualmente.  

 

5.4 O professor 

Quadro 1 – O conceito de ler 

Professor 1 
É ampliar horizontes, ampliar o repertório de pensamentos, palavras e, 
principalmente, se abrir para novas possibilidades de desenvolvimento 
mental. É pensar, sentir e viver mais intensamente. 

Professor 2 Ler é poder compreender o que o cerca. 

Fonte: As autoras. 
 

Para a P1, existe uma estreita relação da leitura com o desenvolvimento cognitivo 

e emocional do sujeito leitor; enquanto que para a P2 a resposta parece ser mais objetiva: 

a leitura promove a compreensão do que a cerca.  

 

O ato de ler como processo de apropriação de significado acontece quando a 
reflexão e a análise do leitor são vistas como ponto principal no processo de 
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construção. Ler é portanto, constituir e não reconstituir um sentido. (GOULEMOT 
apud SOUZA, 2006, p.26) 

 
 

Quadro 2 - A experiência, como professor de Mestrado, no ato de formar um leitor: 

Professor 1 
Não sei se a experiência no mestrado altera minha concepção, mas 
que um bom leitor se forma lendo muito e, na verdade, se auto forma 
embora possa ser estimulado a isto. 

Professor 2 Com atividades prazerosas de ensinar a ler várias linguagens. 

Fonte: As autoras. 
 

P1 não considera suas experiências vivenciadas no mestrado para relevantes 

para conceituar um bom leitor, mas, para ela, o bom leitor é aquele que lê muito. Por 

outro lado, P2 menciona que para se formar um bom leitor e trabalhar com atividades 

prazerosas é preciso ensinar diferentes linguagens.  

Coelho (2000), em seu livro, menciona que “a escola é espaço privilegiado para 

o encontro entre o leitor e o livro”. Esta afirmação parece o ponto ideal da discussão, 

justamente por acreditarmos na presença do professor mediador como fator fundamental 

no encontro entre leitor e livro, reforçando a resposta da P2 de que para se formar um 

bom leitor precisa-se trabalhar com atividades prazerosas e em diversas linguagens.  

 

Quadro 3 - A prática educativa com os alunos/ frequência com que ocorrem as atividades 
de Leitura/ Forma: 
 

Professor 1 A leitura é a base de toda formação. Os alunos devem ler o tempo todo. 

Professor 2 
Todas as aulas tem leitura. Elas acontecem cotidianamente antes e 
durante a aula. Para ler uma imagem, trago-a para a sala e os faço 
perceber o que elas transmitem por meio de diálogo. 

Fonte: As autoras. 
 

Na opinião de P1, a leitura é requisito para qualquer formação. P2, por sua vez, 

embora também trabalhe com leituras diárias, não usa apenas recursos textuais e sim 

leituras de imagens. Importante lembrar que Camargo, ao discutir o ato de ler, faz 

algumas considerações acerca do mundo de imagens e suas interferências no contexto 

social. Observe:          

Contexto esse denominado era imagética, fazem-se necessárias algumas 
reflexões, porque o conceito de leitura e alfabetização mudaram atualmente, eles 
não abrangem só a leitura de palavras, mas também a leitura de mundo. Ler 
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também pode entender uma situação, interpretar uma mensagem gráfica e outras 
decodificações de signo. (CAMARGO, 2006, p. 1) 

  
A leitura de imagens faz parte de nossas vidas. Quando olharmos um quadro, 

por exemplo, tentamos imaginar o que o pintor tentou retratar a respeito de sua época, 

tentamos identificar características pessoais ou gerais sobre determinado assunto, ou 

seja, podemos fazer uma leitura de mundo através de imagens. 

 
Quadro 4 - O material (textos xerocopiados, textos de jornal, livros, manuais didáticos) 
utilizado ao se o trabalhar com a leitura em sala de aula: 
 

Professor 1 Todos acima mencionados, sem prevalência de nenhum. 

Professor 2 Uso imagens, músicas, poemas, vídeos de poemas famosos. 

Fonte: As autoras. 
 
 Percebemos que tanto a P1 como a P2 utilizam dos mais diversos materiais em 

sala de aula. A leitura e a escrita são conhecimentos incontestáveis para que haja 

inclusão do indivíduo na sociedade, principalmente nos dias de hoje, ou seja, “se o ato 

de ler não acrescenta nada de importante a vida, ele fica destituído de seu valor” 

(BETTELHEIM, 2007, p.11). Cabe à escola a responsabilidade de sistematizar esses 

saberes e é primordial que o professor utilize os mais diferentes textos e recursos a fim 

de que haja uma aquisição significativa da linguagem e inserção do aluno no mundo 

letrado. 

 

Quadro 5 – Algum projeto relacionado com o ensino da leitura: 

Professor 1 Não. 

Professor 2 

Sim, desde 2011. Participei do projeto Ideias Circulantes, depois de a 
leitura nos Cursos de letras e Pedagogia e hoje estou com o grupo de 
pesquisa Leitura e educação: práticas pedagógicas na perspectiva 
histórico-crítica. 

Fonte: As autoras. 
 

A P2 vem trabalhando, desde 2011, com projetos de leituras não só no curso de 

Pedagogia como também no Curso de Letras. Percebemos atualmente que, cada vez 

mais, nossos alunos se afastam ou não gostam do ato de ler.  Inseridos em um contexto 

amplamente tecnológico, com computadores, videogames, TV e outros aparatos, vem 
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sendo cada vez mais difícil e restrito que as pessoas de leiam. No caso das crianças, o 

pouco incentivo familiar também têm ocasionado falta de interesse para a  leitura. Uma 

das consequências de as pessoas lerem menos é que acabam ficando   com um 

vocabulário precário e reduzido, ocasionando dificuldades de compreensão, erros graves 

de ortografia e poucas produções textuais significativas. 

Sendo assim, é necessário que os cursos de formação de professores busquem 

resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito para emancipação do sujeito, 

além de promoção da cidadania. Para Candido (1972, p.4) “a integridade da obra não 

permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender 

fundindo texto e contexto numa interpretação dialética íntegra”. A leitura nunca se fez tão 

necessária nos bancos escolares e, por isso, projetos de leitura são fundamentais para 

que professores compreendam tal importância.  

 
 
 
Quadro 6 - O processo de formação acadêmica e a realização de estudos sobre a 
temática da leitura: 
 

Professor 1 Não. 

Professor 2 
Sim. Fiz Doutorado em Estudos Literários e pude participar de vários 
eventos de literatura e de leitura por todo o Brasil. 

Fonte: As autoras. 
 

P2 fez seu doutorado em estudos literários e participou de eventos na área. Isso 

acabou influenciando seu trabalho com leituras posteriormente. No caso de P2, mesmo 

tendo sua formação na área do tema em discussão, evidencia-se a necessidade de 

formação em práticas de leituras eficazes a fim de explorar o saber científico do 

funcionamento da linguagem e das concepções de leitura. 

 

Quadro 7 - A leitura de mundo: 

Professor 1 

Penso que toda leitura é uma leitura de mundo embora nem toda 
leitura de mundo seja uma leitura de livros propriamente dito. A 
leitura de mundo se dá quando podemos sentir, compreender e 
interpretar aquilo que vemos, sentimos e vivemos. 

Professor 2 Poder compreender o que está ao ser redor. 
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Fonte: As autoras. 
 

Tanto a P1 quanto P2 conceituam a leitura de mundo como a leitura que promove 

a compreensão do meio e que permite a interpretação do que vivemos e sentimos. Paulo 

Freire (1990) discutiu a concepção de leitura de mundo e defende que seja concebida 

antes da leitura de palavras. Assim, em um universo tão amplo e feito de múltiplas 

linguagens, proporcionar aos alunos o acesso às mais variadas linguagens é o mesmo 

que torná-los aptos a compreender o mundo, para assim poder transformá-lo. 

Proporcionar a transformação humana é um dos maiores objetivos da leitura para a 

formação do sujeito leitor. 

 
 
Quadro 8 – A maior dificuldade em trabalhar leitura com os alunos do mestrado: 

Professor 1 Não tenho dificuldade. O aluno de mestrado sabe que precisa ler. 

Professor 2 
Fazê-los se interessar pela leitura literária e de outras linguagens como 
importantes para sua vida 

Fonte: As autoras. 
 

 A P1 não faz nenhum apontamento sobre dificuldades em se trabalhar com leituras 

no curso de Mestrado; já P2 coloca como dificuldade fazer com que seus alunos se 

interessem por outros tipos de leituras e linguagens. Para Rezende (2007, p. 7): 

 

Muitas, muitas são as palavras – e as leituras – que se integram ao nosso eu e 
auxiliam em nossa expressão de nós mesmos e do Mundo concebido por nós. 
Palavras, sons e imagens em um misto que nos leva a concluir: para ler melhor, 
é preciso ler com todos os sentidos- não só com a razão.  
 
 

O desafio ainda maior é o de levar o sujeito leitor a compreender sua leitura, 

cabendo aos professores despertar esse interesse em seus alunos. 

 
Quadro 9 - Fase de sua vida profissional que agregou mais conhecimentos sobre este 
tema: 
 

Professor 1 

Talvez no próprio trabalho no mestrado pela convivência com colegas 
que trabalham com a leitura com objeto de pesquisa e pela participação 
nas disciplinas de pesquisa do programa, na discussão de projetos com 
este tema e participação em bancas. 

Professor 2 Nos últimos 3 anos. 
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Fonte: As autoras. 
 

Para P1, a convivência com outros colegas professores de mestrado a levaram 

a ter mais contanto com o tema, além dos grupos de pesquisas e projetos, ou seja, 

percebemos a importância do meio na formação do sujeito. No caso de P2, ela relata que 

o conhecimento do tema ocorreu nos últimos anos. Souza (2006, p.33) menciona que: 

Imagino, a partir dos princípios teóricos discutidos, um cenário onde, juntos, 
professores e alunos, pudessem trocar ideias e posicionamentos sobre leituras, 
compartilhar experiências, ampliado horizontes do ato de ler, estabelecendo 
significados diversos e pessoais sobre o universo da leitura.  
 
 

No espaço escolar é que devemos procurar promover com os alunos situações 

concretas do uso da língua para que consigam, de forma criativa, consciente e reflexiva, 

escolher meios adequados para a comunicação no meio social. 

 

Fonte: As autoras. 
 
 

Tanto a P1 quanto P2 ressaltam a importância de a Universidade ter um projeto 

que discuta a temática, objetivando melhor formação e aprimoramento na leitura. Para 

Souza (2006, p.34) “o cenário que vemos no Brasil desenha uma paisagem pouco 

promissora: professores que, além de se saberem e reconhecerem sujeitos não leitores, 

sentem-se pouco qualificados para o ensino da leitura”. Sendo assim, fica clara a 

importância de a Instituição aprimorar cada vez mais esta formação. 
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6. MARCAS DE UMA TRAJETÓRIA: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos a primeira etapa desta pesquisa com a certeza de que este assunto 

não está, necessariamente, esgotado. Trata-se de um tema abrangente e que permite 

ainda muitas análises em todas as instâncias educativas e sociais. 

Nosso propósito foi analisar a prática docente dos professores da Pós-graduação 

em seu trabalho sobre o ato de ler com seus alunos.   

Nos primeiros momentos, recorremos aos grandes teóricos a fim de compreender 

a concepção de leitura que vai além da leitura da palavra e leva em conta também a 

leitura de imagens, música, arte, entre outras. Discutimos a necessidade de se trabalhar 

com leitura e ideologia, tendo em vista que embora tenhamos alunos que leiam, estes 

não compreendem o que leem, apenas decodificam palavras e não conseguem perceber 

que por meio da leitura podem ler o mundo. É necessário saber que a compreensão vai 

muito além da decodificação, e o professor tem que ensinar seus alunos a se 

aprimorarem do significado das palavras, tem que levar a eles diferentes gêneros textuais 

em diferentes linguagens. 

Ao longo da pesquisa, também discutimos a formação leitora e mostramos o quão 

relevante é o papel da família no primeiro encontro da criança com o livro, já que crianças 

que são influenciadas desde cedo, provavelmente adquirirão a prática da leitura.  

Em seguida, falamos sobre o papel da escola e seu destaque para a formação 

leitora. Neste ambiente, o papel do professor é levar para o dia a dia da sala de aula as 

estratégias de leitura que contemplem a inserção do leitor em formação neste universo 

da leitura, e para que isso aconteça é necessária preparação adequada; além disso, as 

discussões teóricas, pedagógicas e metodológicas são fundamentais para que ocorra um 

trabalho de qualidade. 

 Procuramos como objetivo central compreender e mostrar encaminhamentos do 

ato de leitura nos cursos de pós-graduação e, à medida que se delineava o trabalho, 
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conseguimos traçar um percurso que permitiu conhecer o perfil dos professores 

pesquisados. Neste diagnóstico, conseguimos enumerar alguns pontos importantes 

como: 

a) As duas professoras participantes veem-se como leitoras nas várias etapas da 

vida, tanto na infância quanto na adolescência e vida adulta, além disso, seu 

primeiro contanto com a leitura ocorreu no ambiente familiar; 

b) Tinham contanto com diversos materiais escritos (livros, gibis, livros 

paradidáticos, etc.); 

c) Como leitor adulto, elas consideram a leitura como um momento prazeroso e 

essencial para o estudo e para aprimoramento da profissão; 

d) O ato de ler, de acordo com as professoras, é compreender o que as cercam e 

ampliar seu horizonte; 

e) Na prática educativa das duas professoras, a leitura é vista como base 

fundamental de toda formação. 

Sendo assim, a partir dos relatos das professoras concluímos que na infância as 

crianças que são estimuladas pelos pais provavelmente adquirirão o gosto pela leitura e 

a levarão para toda a vida. Destacamos, também, que cabe ao professor, como mediador 

de conhecimento e formador de leitores, ter a consciência de sua importância e lembrar 

que a escola é lugar privilegiado para que o gosto pela leitura comece a acontecer. 

O ato de ler é imprescindível para a vivência social e suas relações são elos entre 

o leitor e o autor. A leitura promove no sujeito a autonomia de todos os segmentos da 

sociedade, e trabalhar essa consciência é importante para impulsionar o aluno a ler mais 

e compreender melhor o mundo cada vez melhor.  
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Anexo 1 – Questionário: 

A leitura na idade escolar - influências da escola e/ou outras instâncias sociais 
 

1. Como ocorria o contato com materiais escritos (livros, jornais, revistas) – com que 
frequência e onde tinha acesso a eles? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. Neste período, qual a importância das atividades de leitura em comparação com 
outras atividades que realizava como o brincar, passear entre outras? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

3. O que lhe afastava da leitura? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

4. Que tipo de leituras realizava? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

5. Cite o nome de algumas leituras que foram importantes neste período de sua vida? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

6. Na adolescência, qual a importância da leitura no seu dia-a-dia? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

A leitura na vida adulta - influências da formação profissional 
 

7. Qual o espaço reservado à leitura hoje, no seu cotidiano? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8. Você hoje na vida adulta se considera um leitor? Por quê? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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9. Que tipo de leitura realiza no seu cotidiano? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

10. Com qual   finalidade e objetivo, realiza essas leituras? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 
Anexo 02 – Modelo de entrevista semi-estruturada realizada com as professoras e 

analisadas no corpo do trabalho. 

 
Professor:  
 

1. Com suas palavras o que é ler? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

2. Considerando a sua experiência como professor do Mestrado em Educação, como 
se forma um bom leitor? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

3. Na sua prática educativa com os alunos, qual a frequência com que ocorrem as 
atividades de Leitura? De que forma você prioriza? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

4. Que tipo de material (textos xerocopiados, textos de jornal, livros, manuais 
didáticos) você mais utiliza ao se o trabalhar com a leitura em sala de aula? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

5. Você promove algum projeto relacionado com o ensino da leitura? Há quanto 
tempo? 

 
R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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6. Durante sua formação acadêmica, você teve alguma oportunidade de realizar 
estudos cuja temática fosse a leitura? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

7. O que você entende por leitura de mundo? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

8. Qual é sua maior dificuldade em trabalhar com a leitura junto aos   alunos do 
mestrado? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

9. Em que fase de sua vida profissional   você considera ter agregado mais 
conhecimentos sobre este tema? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

10. Para a sua prática docente com a leitura, qual a importância de estar em uma 
Universidade que tem um projeto que discute o tema? 

R:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


