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RESUMO 

 

 

Na sociedade letrada atual, saber ler e atribuir significado ao que se lê é 
extremamente importante, pois se trata de uma competência decisiva à inclusão ou 
marginalização de uma pessoa. Para que todos tenham a oportunidade de se 
tornarem cidadãos, de fato e de direito, é dever da escola oportunizar o ensino da 
leitura a cada estudante. Nesse contexto, esta monografia problematiza e investiga o 
trabalho que vem sendo desenvolvido com a leitura no Ensino Fundamental, 
principalmente no 6º ano (antiga 5ª série), tendo em vista ser esse um aspecto 
relevante na prática docente do ensino de língua materna, mas, que, infelizmente, 
ainda não recebe a devida importância em nossas escolas. O presente trabalho 
constitui-se de definições e conceitos que envolvem a prática da leitura, 
diferenciando-a do letramento (KLEIMAN, 2005), sob uma perspectiva de interação 
verbal (MOITA LOPES, 1996; KOCH, 2002; ANTUNES, 2003). Além disso, é feita 
uma análise tanto dos dados colhidos pelas entrevistas com professores da rede 
pública e particular como também do que foi observado nas aulas, procurando 
entrelaçar o dizer dos educadores com sua prática cotidiana. Por último, levando em 
consideração os estudos e entrevistas feitas, são propostas atividades que visam a 
oportunizar o desenvolvimento da competência leitora dos alunos. Tais atividades 
foram planejadas em forma de sequências didáticas. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de língua. Competência leitora.  Propostas/Atividades 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays, for the academic society, being able to read and infer meaning to 
what is being read is extremely important, in a way that it is a mandatory 
competence in order to have one included or marginalized. Giving everyone 
the opportunity to become citizens, for good and for right, it is the school’s duty 
to offer reading opportunities to each and every student. Taking into account 
what has just been said, this thesis discuss and investigates the work that has 
been developed in reading at the elementary school, mainly 6th grade (former 
5th grade), however, it unfortunately, does not receive proper attention in our 
schools. This paper is based on definitions and concepts that involve the 
reading practice in opposition to literacy (KLEIMAN, 2005), from the 
perspective of verbal interaction (MOITA LOPES, 1996; KOCH, 2002; 
ANTUNES, 2003). Besides that, analysis is made considering interviews by 
private and public school teachers and as well as what was watched in class, 
aiming to intertwine teachers’ speech and their daily practice. At last, 
considering the interviews and studies made, activities are suggested and 
which aim is to provide the opportunity for development of reading 
competence of students. These activities were planned similar to didactic 
sequences. 
  
Key-words: language teaching. Reading competence. Activities suggestions.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

            Muitas pesquisas mostram que as crianças e os jovens estão lendo cada vez 

menos. Diversos são os motivos que os levam a isso: enquanto alguns culpam a 

televisão e, mais recentemente, o computador; outros acusam a má qualidade do 

ensino. Há ainda aqueles que delegam à família o problema da falta de hábito da 

leitura.  

Convivendo diariamente com situações semelhantes às acima citadas, por 

trabalhar, em 2010, em uma escola periférica do município de Pelotas, e também 

por acreditar que a escola, ou melhor, o ensino formal é, na grande maioria das 

vezes, um dos únicos meios de ascensão social que boa parte dos estudantes 

possui, resolvemos investigar, mesmo que brevemente, como a competência leitora 

vem sendo trabalhada nas aulas de Língua Portuguesa, no ensino fundamental. No 

entanto, não pretendemos apenas investigar como a prática da leitura vem 

ocorrendo, mas também propor algumas alternativas de trabalho, pelo meio das 

quais os professores podem aperfeiçoar a capacidade de leitura de seu aluno. 

Acreditamos que o conhecimento do modo como a leitura vem sendo 

efetuada nas escolas pode não somente explicar o fracasso escolar, mas também 

apontar soluções para que, a longo prazo, as dificuldades existentes possam ser 

sanadas. Justificamos a importância dessa investigação com base na hipótese de 

que saber ler, ou seja, atribuir significados ao que lemos, é de extrema importância à 

realidade social letrada em que vivemos. Isso, porque a leitura é uma competência 

indispensável ao desenvolvimento pleno de uma pessoa, podendo torná-la de fato 

uma cidadã, quer dizer, um ser capaz de interferir no ambiente em que vive e 

trabalha, interagindo com o outro que o cerca.  
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Nesse contexto, a escola, como instituição educacional, se tornou o meio 

oficial pelo qual todas as crianças deveriam ter acesso à leitura, desconsiderando, 

muitas vezes, o também importante papel da família, nesse processo social.  

Historicamente, apesar de mais de quinhentos anos de descobrimento, o 

Brasil possui apenas cerca de duzentos anos de preocupação com a escolarização 

e, de modo particular, com a prática da leitura, o que somente ocorreu com a 

chegada da família real portuguesa ao país e a abertura dos portos, no início do 

século XIX. Por isso, se o letramento, que diz respeito à capacidade de leitura e de 

escrita, promove o desenvolvimento de uma nação, podemos compreender porque, 

em muitos aspectos, o Brasil ainda não se desenvolveu plenamente1. 

 O presente trabalho objetiva investigar o modo como os professores vêm 

atuando em sala de aula e de que forma trabalham e desenvolvem a leitura em sua 

prática docente diária. Vale lembrar que os alunos já foram alfabetizados, uma vez 

que direcionamos nosso foco de estudo ao trabalho realizado pelos professores do 

6º ano, ou seja, a antiga 5ª série.  

Com o intuito de tomar conhecimento daquilo que o professor diz fazer (seu 

discurso) em sua prática cotidiana, no que tange ao desenvolvimento da capacidade 

leitora, foram entrevistadas cinco professoras de Língua Portuguesa que, no 

segundo semestre de 2010, estavam atuando em turmas de 6º ano da rede pública 

municipal de Pelotas, da rede pública estadual do Rio Grande do Sul e da rede 

particular de ensino de Venâncio Aires/RS. 

Tendo em vista o objetivo de estabelecer relações entre o dizer do professor 

(seu relato, suas intenções) e o que ele realmente realiza, observamos sua prática 

na sala de aula, em alguns encontros previamente agendados e que foram 

destinados, de modo mais específico, ao trabalho com a prática da leitura. As 

observações foram registradas por meio de anotações, estratégias e ações que 

dizem respeito ao ensino e aprendizagem da capacidade de ler.  

 Sob essa perspectiva, este trabalho de conclusão do Curso de Especialização 

foi organizado em três partes. Na primeira, são expostos conceitos e fundamentos 

teóricos que norteiam e sustentam nossa investigação. Já a segunda parte é 

composta por uma breve análise do que foi dito pelas professoras entrevistadas e do 

que foi observado e vivenciado na sala de aula, buscando traçar um paralelo entre o 

                                                 
1
 Um breve histórico sobre a história da leitura no Brasil pode ser lido na primeira parte da dissertação 

de Mestrado, realizada por Cláudia Heloísa Schmeiske da Silva, na Universidade Brasília. 
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relato e o que realmente está sendo efetuado. A terceira e última parte apresenta 

sugestões de estratégias e de atividades que podem levar a desenvolver a 

capacidade de leitura dos alunos do ensino fundamental – mais especificamente, de 

estudantes do 6º ano, elemento-alvo de nosso estudo.  

Procuramos embasar as atividades propostas sobre leitura, tanto a partir da 

realidade constatada nas escolas-alvo como nas leituras e reflexões efetuadas ao 

longo da realização de nosso trabalho, entendendo a capacidade leitora como um 

processo de interação, um trabalho social (KLEIMAN, 1995; MOITA LOPES, 1996; 

SOLÉ, 1998). 

Nessas condições, se o exercício de leitura pode ser considerado um ato 

social, podemos dizer que ela é uma forma de intervenção social através da 

linguagem. Defendemos, então, que a competência de leitura é um recurso 

importante que habilita o aluno a interagir com os outros, discutindo e participando 

ativamente dos acontecimentos que ocorrem em sua volta.  

Após as propostas de atividades de leitura, apresentamos uma conclusão 

final, que leva em conta todo o material lido e coletado ao longo do desenvolvimento 

do trabalho. Em anexo, colocamos as entrevistas com as professoras envolvidas no 

projeto (em forma de relato). 
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1 AFINAL, O QUE É LEITURA? – DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 
 

 

Ainda que o homem desenvolva a competência de falar antes de aprender a 

ler e escrever, e mesmo que tenham existido comunidades ágrafas, atualmente, na 

sociedade letrada em que vivemos, saber ler e escrever consiste em uma 

competência fundamental não somente à questão profissional, mas também ao bom 

convívio de modo geral. Não resta dúvida de que a capacidade de ler de modo 

crítico tornou-se indispensável aos seres humanos, transformando-se em um 

exercício essencial à realização de diversas atividades cotidianas: desde as mais 

simples, como pegar um ônibus, ler um panfleto de propaganda, cozinhar usando 

livros de receitas, até as mais complexas como a leitura de um texto científico, 

jurídico ou literário. 

Desde que começou a ser praticada, a leitura tem sido associada à escrita em 

suas mais diversas formas e ocorrências. Em meados do século XVI, com o 

surgimento e o advento da imprensa, a partir de Gutenberg, o livro se tornou a 

principal fonte de textos escritos disponíveis para parte da população abastada. Ou 

seja, naquele momento, a habilidade da leitura não estava disponível para quem 

quisesse desenvolvê-la, pois estava acessível somente a uma pequena parcela da 

sociedade. 

 Entre os séculos XVI e XIX, as práticas de leitura estiveram condicionadas às 

práticas escolares, às opções religiosas e ao crescente ritmo de industrialização. O 

século XIX conhece um aumento no volume dos modelos de leitura em virtude do 

crescimento geral da alfabetização e do uso da cultura impressa por novas classes 

de leitores (as mulheres, as crianças, os operários). 

Com a expansão da escolarização (nas décadas de 60, 70 e 80 do século XX, 

na realidade brasileira), a alfabetização passou a ser vista como sinônimo de leitura, 

dando prestígio àqueles que dominavam o código escrito e marginalizando os que a 

ele não tinham acesso. Passou-se o tempo e a leitura continua sendo um elemento 

determinante na sociedade atual para promover ou não alguém. Aqueles que sabem 

ler, que compreendem e interpretam o que leem, acabam adquirindo prestígio, 
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ocupando espaços privilegiados em nossa sociedade, utilizando a leitura para atingir 

seus propósitos: melhores postos de trabalho e melhor formação acadêmica, por 

exemplo. Em síntese, conquistam os melhores empregos e acabam usufruindo de 

melhor qualidade de vida. 

Nessas condições, podemos dizer que em uma sociedade como a nossa, na 

qual o acesso à cultura é ao mesmo tempo tão valorizado e tão restrito à pequena 

parte da população, a disseminação da prática da leitura na escola torna-se 

fundamental para a busca do exercício da cidadania e a conquista de uma realidade 

menos desigual, portanto, mais justa. Grosso modo, a capacidade de ler torna-se um 

importante instrumento de poder, pois cria espaço para que o cidadão tenha vez e 

voz: seja um sujeito que interaja na realidade em que vive. Fazemos nossas as 

palavras de Magda Soares (1999, p. 19), quando a autora defende que 

 

em nossa cultura grafocêntrica, o acesso à leitura é considerado como 
intrinsecamente bom. Atribui-se à leitura um valor positivo absoluto: ela 
traria benefícios óbvios e indiscutíveis ao indivíduo e à sociedade – forma 
de lazer e de prazer, de aquisição de conhecimentos e de enriquecimento 
cultural, de ampliação das condições de convívio social e de interação.  

 

Como vemos, a leitura abre um mundo de possibilidades àqueles que 

dominam essa competência, bem como praticamente exclui aquele que dela não 

sabe fazer uso, discriminando-o cultural, econômica e socialmente. Isso mostra que 

a leitura não é uma ação com fim em si mesma, mas uma capacidade, através da 

qual atingimos um determinado objetivo. Nesse sentido, Charmeux (1995, p.42) 

complementa que “ler aparece como um meio para uma outra coisa, e não como 

uma atividade em si, com uma finalidade própria”. O domínio da leitura remete à 

interação em outras atividades, que dela dependem, fazendo com que o sujeito 

passe a existir e faça valer sua opinião. 

Isso acontece porque quem domina a competência leitora é capaz de 

compreender o que leu, caso contrário, apenas decodificará o código escrito, já que 

compreender é estabelecer relações semânticas, ou melhor, é construir sentidos, 

pois  

 

o leitor constrói o significado do texto. [...] Isto não quer dizer que o texto 
em si mesmo não tenha sentido ou significado. [...] O significado que um 
escrito tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do significado que o 
autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os 
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conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos. (SOLÉ, 
1998, p. 22) 

 

 Como vemos no seu dizer, a autora atribui ao leitor o papel de construtor do 

significado do texto lido. É o leitor quem atribui, a partir de uma série de pistas 

deixadas pelo autor, sentido ao que lê, sendo por isso que se pode dizer que a 

leitura de um mesmo texto nunca é única, já que dependerá de quem a faz, em 

diferentes momentos de sua vida. Solé (1998, p.22) complementa que “a leitura é 

um processo de interação entre leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer os 

objetivos que guiam sua leitura”. Por isso, considerando que a leitura é o meio para 

se chegar a um determinado fim, podemos entendê-la a partir da definição de 

Martins (1997, p. 30), que a considera como 

 

um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não 
importando por meio de que linguagem. Assim, o ato de ler se refere tanto 
a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, 
caracterizando-se também como acontecimento histórico e estabelecendo 
uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido. 

 

 Sob essa perspectiva, podemos afirmar que não apenas o que está registrado 

em papel é lido, mas, de modo mais amplo, todos os aspectos que auxiliam na 

compreensão podem ser considerados como prática de leitura: um gesto, uma 

expressão, uma imagem, um símbolo. Nessa concepção, leitura engloba não 

somente o conhecimento verbal (escrito e oral), mas também o conhecimento de 

mundo, de modo geral, por meio de desenhos, símbolos, imagens, etc. 

Podemos dizer, então, que a aprendizagem da leitura tem início bem antes do 

contato com o texto escrito, nas séries iniciais, na escola. Conforme Paulo Freire 

(1982, p. 11): “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” 2 e mais do que isso, 

ela vai além dele, pois a atividade da leitura se realiza a partir do diálogo entre leitor 

e objeto lido. 

Seguindo essa linha de pensamento, Koch (2002) entende que o texto é “o 

próprio lugar da interação” e sua compreensão deixa de ser entendida como simples 

‘captação’ de uma representação mental ou como a decodificação de mensagem 

resultante de uma codificação de um emissor para se tornar “uma atividade 

                                                 
2
 “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura dessa não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A 
compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto”. Paulo Freire, A importância do ato de ler, São Paulo, Cortez, 1983, pp. 11-12. 
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interativa altamente complexa de produção de sentidos” (p.17). Nesse contexto, 

defendemos que “o sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos e 

não algo que preexista a essa interação”. Ou seja, se não houver atribuição de 

significados não há texto, justamente porque é a construção de significados que 

transforma o dizer (escrito e falado) em um texto. 

Nessa esteira teórica, Martins (1997, p. 82) defende que para haver a 

efetivação da leitura, ela deve “preencher uma lacuna em nossa vida, precisa vir ao 

encontro de uma necessidade, de um desejo de expansão sensorial, emocional ou 

racional, de uma vontade de conhecer mais”. Vale lembrar que se essa necessidade 

não se confirmar, a leitura não se efetivará, tornando-se apenas mais uma atividade 

mecânica realizada na escola e esquecida em casa. É isso que faz com que, muitas 

vezes, o ato de ler se transforme em mais um instrumento de avaliação nas mãos 

dos professores de português, pois o resultado da leitura é cobrado através de 

fichas de leitura, questionários e testes que vão, aos poucos, mostrando aos alunos 

para que serve a leitura escolar: ler (decodificar) para atribuir e receber nota.  

Além disso, a constante atribuição de nota baixa e da reprovação acaba 

convencendo o aluno de que ele é incapaz de realizar a leitura de modo competente, 

estimulando ainda mais sua exclusão social. Assim que terminam as avaliações, o 

que foi lido é esquecido, pois não foi significativo nem útil à vida do aluno. Realizou-

se apenas uma ação mecânica de decodificação de símbolos e regras. Além disso, 

a leitura de textos, sob esse enfoque, afasta o aluno do hábito de ler, pois não existe 

prazer em ler os textos e os livros solicitados sem que se investigue se são do seu 

interesse, fica apenas a obrigação de lê-los dentro dos prazos estipulados pelo 

professor, para cumprir uma atividade imposta pela escola.  

É devido a essa situação corriqueira do cotidiano escolar que “surge o pacto 

da mentira: os alunos fingem que leram e compreenderam os textos e os 

professores fingem que acreditam nesse jogo de fingimento”, como bem explica 

Silva (1993, p. 11). 

Em oposição a essa prática tão comumente utilizada nas salas de aula, a 

leitura precisa ser vista como uma prática social intrínseca à vida cotidiana do aluno. 

Um exercício que se inicia formalmente na escola, mas que não pode – nem deve – 

se manter nos limites dos muros escolares, pois a leitura é um meio de entrada do 

aluno na sociedade letrada, dando-lhe o caráter de cidadão e a possibilidade de 

mudar suas perspectivas de futuro, bem como de interferir na realidade em que vive. 
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Se a leitura é entendida como prática social, fica evidente a importância do 

professor também ser um leitor assíduo, pois professor que lê, que gosta de livros, 

que sente prazer na leitura e a incentiva, consegue, mais facilmente, estimular seus 

alunos a experimentarem a aventura que cada texto possibilita. Esse exercício 

cognitivo e social é elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem, 

mas também é, sem dúvida, um poderoso meio para a compreensão e 

transformação da realidade. A leitura é, nessa perspectiva, um precioso meio de se 

instigar a prática da reflexão no aluno, sujeito-leitor que atua na realidade que o 

circunda. E é a partir da reflexão dos textos lidos que o aluno-leitor constrói seus 

valores e crenças, conseguindo distinguir e se posicionar perante a sociedade.  

No que tange à importância de o professor ser um leitor assíduo e crítico, 

Lajolo enfatiza que, 

 

se a relação do professor com o texto não tiver um significado, se ele não 
for um bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau 
professor. E, à semelhança do que ocorre com ele, são igualmente grandes 
os riscos de que o texto não apresente significado nenhum para os alunos, 
mesmo que eles respondam satisfatoriamente a todas as questões 
propostas. (LAJOLO, 1986, p. 53) 

 
 
 Em contrapartida, um professor-leitor aumenta as chances de instigar seus 

alunos a também serem bons leitores. Essa constatação ressalta a importância do 

papel do professor diante dos seus alunos e o compromisso social que o profissional 

da educação tem em suas mãos. Administrá-lo da melhor forma possível também é 

(ou deveria ser) função exercida por esses profissionais. Infelizmente, a realidade 

escolar vivenciada hoje não é bem assim. Existem pensamentos pré-concebidos e já 

transformados em senso comum a respeito da leitura, os quais acabam afetando 

negativamente o ensino de língua na sala de aula.  

Em seu livro Elementos de pedagogia da leitura, Silva (1993) aponta algumas 

dessas tendências, tais como: pensar que o leitor já nasce feito, ou que o método de 

alfabetização interfere no hábito da leitura, ou que o hábito da leitura se adquire só 

na infância, ou ainda que a leitura vem de berço. Se esses dizeres fossem regras, o 

aluno que não recebeu estímulo e incentivo à leitura na sua infância estaria fadado a 

ser um não leitor ao longo de toda a sua vida. Por isso, enquanto educadores e 

professores de língua, precisamos refletir sobre esses pré-conceitos, buscando 

alternativas para superá-los em nossa prática docente.  
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Sabemos que as crianças que têm contato com livros em casa, desde a 

infância, e são estimuladas por pais leitores, mantêm ampla vantagem sobre 

aquelas que não dispõem de recursos materiais em seus lares, ou que possuem 

pais não leitores ou não alfabetizados, mas isso não implica que elas, ao serem 

estimuladas, não possam desenvolver sua capacidade de ler, mesmo que 

tardiamente. Pois a diferença entre esses dois tipos de família não está somente na 

quantidade de livros e revistas presentes na casa e à disposição da criança. O fator 

essencial é a utilização que se dá a esses instrumentos de leitura. Em outras 

palavras, trata-se da maneira como os filhos, ainda crianças, percebem o 

relacionamento que os pais têm com o material escrito: tanto pode ser uma 

experiência boa, quanto ruim. E é esse exemplo que acaba determinando o modo 

como a criança encara o ensino e a aprendizagem da leitura na escola. 

Quando uma família não tem condições de auxiliar seus filhos no trabalho 

com a leitura, o incentivo deve partir do ambiente escolar, porque, talvez, essa seja 

a única fonte de acesso ao mundo escrito de muitos alunos, aumentando o 

compromisso da escola em não minimizar nem fracassar na tarefa de ensinar a ler. 

É o que afirma Cunha (2008, p. 54), no livro Retratos da leitura no Brasil: “esse 

vínculo natural [entre escola e leitura] torna-se imperativo num país com as 

desigualdades sociais nos níveis existentes em nosso país, onde a família não 

exerce o papel de primeira e mais importante definidora do valor da leitura”.  

Mas, infelizmente, por ainda não ter conquistado espaço privilegiado nas 

aulas de Língua Portuguesa, a leitura (do livro, da lição, da revista, do jornal etc.) é 

deixada, na maioria das vezes, como tema de casa. O que acaba acontecendo nas 

escolas, então, são atividades mecânicas tais como o preenchimento de fichas de 

leitura, ou trabalhos envolvendo resumo dos livros lidos em casa, ou ainda, testes de 

leitura. Esse método “acaba por fixar a idéia de que fruir o texto literário é elaborar a 

ficha encomendada pelo professor” (SILVA, 1993, p. 61 – grifo do autor). 

Antunes (2003) também questiona o modo como o trabalho com a leitura tem 

sido desenvolvido na escola. Tradicionalmente, o exercício de leitura ocorre como 

prática de decodificação da escrita, sem levar em conta sua dimensão de interação 

verbal. Consistem em atividades sem conexão com os usos sociais que se faz da 

leitura e com o objetivo de servir como meio para outras atividades consideradas 

prioritárias, como a interpretação do texto lido e a produção de um texto pelo aluno. 

O trabalho atualmente realizado com o texto em sala de aula mostra que este serve 
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como intermediário entre o leitor e o conteúdo a ser aprendido e não como reflexão, 

formação de opinião etc. 

Nessa ótica, práticas de leitura efetuadas sob a rubrica de atividades de 

interpretação e compreensão de textos são problemáticas, pois acabam reduzindo 

as experiências leitoras dos alunos à tríade comum de ler – interpretar – redigir.  

Nesse esquema, o sentido do texto já está pré-determinado pelo livro didático ou 

pelo professor, por isso não há necessidade de construir respostas e/ou 

conhecimento, apenas é dever do aluno responder às perguntas conforme requer a 

cartilha, ou segundo as expectativas do professor, sem levar em conta aquilo que o 

educando realmente pensa ou gostaria de dizer. 

Porém, a prática de interpretação textual vai muito além do mero exercício de 

responder questões, como os alunos (e professores) já estão acostumados, no qual 

se deve procurar, em algum ponto do texto, a resposta correta (a do livro didático ou 

a específica esperada pelo professor). Basta “recortá-la” e colá-la no caderno; 

interpretar é pôr em prática conhecimentos prévios que o leitor possui, que estão 

diretamente relacionados ao que é lido, visando a assegurar a apreensão completa 

do texto, buscando compreendê-lo adequadamente e, dessa forma, produzindo 

sentido ao que é lido. Ou seja, para haver uma interpretação produtiva do que se lê, 

é necessário conseguir compreender e dominar o uso adequado de diversos 

aspectos linguísticos, e também extralinguísticos, presentes na estrutura e nos 

sentidos do texto. 

Sobre isso, Leffa (1999, pp. 24-27) afirma ainda que a leitura com atribuição 

de sentido envolve alguns pressupostos como:  

- ler consiste em usar estratégias: cada tipo de leitura exige, por parte do 

leitor, uma prática diferente; 

 - ler depende mais de informações não-visuais do que visuais: a memória do 

leitor comanda sua leitura; 

 - o conhecimento prévio está organizado em esquemas: esses possibilitam 

que o cérebro organize as experiências vividas e as acione sempre que necessário; 

 - ler é prever: a leitura só é possível porque o leitor usa seu conhecimento 

prévio para direcionar a trajetória da leitura; 

 - ler é conhecer as convenções da escrita: o leitor precisa conhecer e dominar 

as convenções da escrita (símbolos, códigos, sistemas, relações) para compreender 

de maneira eficiente o texto lido. 
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 Ainda em relação à atribuição de significados, Guedes e Souza (2006) 

defendem que chegar a uma resposta que já está pronta não é leitura; ao contrário, 

é deixar de produzir sentido. Já a leitura que produz sentido vem juntamente com o 

interesse do aluno pelo que é lido, isto é, quando o texto consegue despertar o 

interesse do estudante, este, por sua vez, constrói sentido ao que está sendo lido.  

Podemos dizer, então, que a atividade de leitura não pode ser um processo 

mecânico, automático. Pelo contrário, essa prática social deve ser uma atividade de 

construção de sentidos, que exija reflexão por parte do educando. Charmeux (1995, 

pp. 88-89) explica que 

 

ensinar a leitura, portanto, é colocar em funcionamento um comportamento 
ativo, vigilante, de construção inteligente de significação, motivado por um 
processo consciente e deliberado, e isto desde o próprio início da 
escolaridade das crianças, e mesmo antes que elas cheguem à escola [...] 
tudo que não conduzir diretamente a este resultado não pode pretender ser 
uma aprendizagem de leitura. 

 

 Por isso, a autora francesa supracitada diz que “ler é uma atividade complexa 

demais para que um ano possa ser suficiente para dominá-la de modo durável” 

(idem, p. 100). Ela afirma ainda que “limitar as aprendizagens apenas à 1ª série é 

consagrar o frágil, o mais ou menos, o insuficientemente compreendido, e preparar, 

desde o começo do 1º grau, a aflitiva colheita de fracassos que os professores das 

séries posteriores deploram tão fortemente” (idem, pp. 111-112). 

 Em outras palavras, não se aprende a ler apenas no primeiro ano escolar: 

formar bons e competentes leitores exige um esforço contínuo por parte dos 

professores e da escola, nos anos posteriores ao de alfabetização, o que, para 

alguns estudiosos da linguagem, como é o caso de Kleiman (2005), consiste no 

processo de letramento.  

 Letramento é, nesse enfoque, muito mais do que alfabetizar (aqui entendido 

como decodificação da língua escrita). Letrar é ensinar a ler e escrever dentro de um 

contexto em que a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno, 

quer dizer, o letramento acontece quando se leva em conta o uso social da escrita. 

Essa prática tem como objeto de reflexão, de ensino e aprendizagem, os aspectos 

sociais da língua escrita. Portanto, o letramento considera o ensino a partir da 

sociedade e do uso que ela faz dos textos verbais: orais e escritos. Nesse sentido, 

Kleiman (2007) afirma que 
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assumir o letramento como objetivo do ensino no contexto dos ciclos 
escolares implica adotar uma concepção social da escrita, em contraste com 
uma concepção de cunho tradicional que considera a aprendizagem de 
leitura e produção textual como a aprendizagem de competências e 
habilidades individuais. 

 

Aliás, cabe lembrar que o conceito de letramento foi criado, em meados dos 

anos 80, justamente para “distinguir as múltiplas práticas de letramento da prática de 

alfabetização, tida como única e geral” (KLEIMAN, 2007, p. 1). Em outro texto de 

sua autoria3, dirigido especificamente aos professores, a autora esclarece que o 

letramento não é um novo método de ensino, nem pode ser confundido com a 

alfabetização – apesar de incluí-la4 - e também não pode ser considerado como uma 

habilidade ou competência. Portanto, podemos perceber, nesse contexto, que a 

alfabetização é um processo típico e específico da escola e necessário para que as 

pessoas tenham acesso ao mundo letrado e também se tornem sujeitos dessas 

práticas letradas. 

 Neste sentido, desenvolver a competência da leitura implica permear todo o 

ensino (e não apenas as aulas de Língua Portuguesa) pois, conforme Perini (1999) 

essa responsabilidade é da escola como um todo e não apenas de um professor ou 

uma disciplina (no caso, da língua materna). Nenhum professor, qualquer que seja 

sua área de atuação, deveria restringir essa obrigação coletiva ao professor de 

Português, pois todos são responsáveis por colaborar na aprendizagem integral dos 

alunos. Isso reforça a concepção de que a leitura tem um caráter interdisciplinar, 

quer dizer, o ato de ler se constrói nas diversas relações que autor e leitor/ouvinte 

estabelecem no universo da linguagem, no processo de interação verbal. 

 Mesmo que o currículo escolar esteja dividido em disciplinas, em uma leitura 

com compreensão plena, o leitor tem de mobilizar conhecimentos de diversas áreas. 

E é justamente por isso que o desenvolvimento da compreensão leitora não pode se 

restringir às aulas de língua materna, pois uma leitura satisfatória envolve muitas 

áreas do conhecimento. Por exemplo, para que se chegue com sucesso a um 

endereço desconhecido, é necessário saber ler um mapa e localizar-se 

geograficamente no espaço; caso contrário, de nada adiantará ter um papel com o 

endereço escrito. Nesse caso, as estratégias de leitura desenvolvidas pela disciplina 

                                                 
3
 Preciso ensinar letramento?, Kleiman, 2005 

4
 A alfabetização é inseparável do letramento. Ela é necessária para que alguém seja considerado plenamente 

letrado, mas não é o suficiente. (KLEIMAN, 2005, p. 15) 
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de Português estão diretamente relacionadas com os saberes ensinados na 

Geografia, exigindo um trabalho de leitura em conjunto entre as duas disciplinas.  

 Essa preocupação já vem há mais de uma década sendo manifestada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998). O documento informa que “a 

tarefa de formar leitores e usuários competentes da escrita não se restringe, 

portanto, à área de Língua Portuguesa, já que todo professor depende da linguagem 

para desenvolver os aspectos conceituais de sua disciplina” (p. 31). 

 Infelizmente, a estrutura escolar, assim como ela está, e o pensamento 

coletivo acima apresentado comprometem o sucesso da prática do desenvolvimento 

da competência leitora, e o estudante acaba por não conseguir compreender 

satisfatoriamente o texto lido, pois, segundo Bortoni-Ricardo et al. (2010, p.16), “a 

raiz do problema pode ser identificada então na dificuldade que a escola apresenta 

para ajudar seus alunos a construírem habilidades de leitura como ferramenta de 

apreensão do conhecimento”. Ou seja, as atividades de prática de leitura realizadas 

em aula, normalmente, não se constituem em estratégias que possam capacitar os 

alunos a efetuarem situações diversas de leitura. Dito de outro modo, a leitura tem 

um objetivo específico e restrito: ler para “aprender” um determinado conteúdo e 

responder questões que, na maioria das vezes, não incentivam a reflexão. Magnani 

(1994, p. 13-14) corrobora com esse pensamento ao afirmar que  

 

a leitura, compreendida em seu sentido lato, e sobretudo em seu caráter 
plural e dialógico, constitui-se em precioso instrumento no processo de 
produção do conhecimento por possibilitar o contato do leitor com 
diferentes formas de vivenciar e compreender o mundo. A formação de 
leitores emerge como prioridade e como um grande desafio da Educação. 

 

Por isso, a produção de conhecimento na aula de língua materna, a que se 

referiram as autoras citadas, deve partir do texto, da leitura do texto, de sua 

exploração ampla de diferentes maneiras e em diversas situações. Sem esquecer, 

no entanto, do papel da instituição escolar na formação do gosto pela leitura. Afinal, 

segundo Cunha (2008, p. 14), existe “a necessidade de a escola assumir 

verdadeiramente seu papel de formadora de leitores, intensificando sua ação em 

todas as direções que se relacionam com o gosto pela leitura”. 

Além disso, diferentemente do que até há algum tempo atrás se pensava, a 

leitura não é um ato solitário, “pois este indivíduo, ao ler um texto, um livro, interage 

não propriamente com o texto, com o livro, mas com os leitores virtuais criados pelo 
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autor e também com esse próprio autor” (ROCCO, 1994, p. 39). Sendo assim, o 

texto passa a ser visto como um mediador das relações que se estabelecem entre 

leitores (reais e virtuais), uma vez que cada leitura é uma nova apropriação do texto 

lido, ou melhor, do sentido por ele veiculado. É nesse sentido que Lefa (1999, p. 30) 

defende que “ler deixa de ser uma atividade individual para ser comportamento 

social, onde o significado não está nem no texto nem no leitor, mas nas convenções 

de interação social em que ocorre o ato da leitura”. Koch (2002, p. 19) complementa 

dizendo que  

 

o ponto de partida para a elucidação das questões relativas ao sujeito, ao 
texto e à produção textual de sentidos tem sido uma concepção 
sociointeracional de linguagem, vista, pois, como lugar de ‘inter-ação’ entre 
sujeitos sociais, isto é, de sujeitos ativos, empenhados em uma atividade 
sociocomunicativa. 
 

A partir disto, então, é possível afirmar que a leitura é vista como um processo 

interativo de construção de sentidos por parte do leitor; mesmo que nem sempre a 

atribuição de significado seja consciente. Além disso, a leitura não é um ato solitário, 

ao contrário, ela é coletiva, pois, segundo Leffa (1999), ela é realizada dentro de 

convenções e regras estabelecidas pela sociedade. Sob esse enfoque, quando uma 

pessoa lê, ela lê com alguém e para alguém. Trata-se de um processo social, de 

uma interação verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 22 

 

 

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 

Este trabalho tem como ponto de partida algumas questões inquietantes 

sobre a prática da leitura na escola, bem como acontece seu ensino e sua 

aprendizagem, uma vez que não é preciso estar em uma sala de aula ou em uma 

biblioteca para saber que o hábito da leitura não é uma característica da cultura da 

maioria dos brasileiros. 

Se, atualmente, existem diversos programas de instituições públicas e 

privadas que procuram incentivar o hábito da leitura (tais como o PNBE5 e 

PROLER6), então, por que o número de leitores não aumenta? Nessas condições, 

em quais aspectos a formação do professor de Língua Portuguesa tem contribuído 

para melhorar essa situação? Ou ainda, quais estratégias são usadas para ensinar e 

estimular os alunos a lerem, tanto para adquirir conhecimento quanto para se 

entreter? 

É muito comum ouvir que é dever da escola ensinar a ler e escrever nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Mas qual é a real função das aulas de 

língua portuguesa nas séries finais do Ensino Fundamental e também no Ensino 

Médio? Nossa questão maior consiste em investigar como seguir ensinando a 

prática da leitura no 6º ano, e também depois dele? 

A introdução do ensino da Linguística na Universidade, a partir dos anos 60, 

possibilitou um novo olhar sobre as aulas de Língua Portuguesa na Educação 

Básica: já não é mais possível e cabível priorizar o ensino da gramática normativa 

em detrimento de outros aspectos importantes, como a prática da escrita, da leitura 

e da oralidade (ANTUNES, 2003). O texto passa, então, a partir da década de 90, a 

ter um valor fundamental nas aulas de Língua Portuguesa, deixando de ser usado 

apenas como pretexto para o ensino da gramática e de sua nomenclatura, 

assumindo um papel de construtor de sentido. É com o texto – e a partir dele - que 

se ensina a ler, escrever, compreender e interpretar de modo eficiente e 

                                                 
5
 PNBE – Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Maiores informações em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574 
6
 PROLER – Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Maiores informações em http://www.bn.br/proler/ 
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contextualizado. Nessa perspectiva metodológica, o ensino de gramática continua 

sendo importante para que os alunos se tornem leitores e redatores mais eficientes, 

em sua própria língua, e deixem de ser apenas reprodutores de nomenclaturas 

desconexas e sem sentido. Vale lembrar aqui que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais elegeram o texto como unidade central de ensino e defendem não ser 

  

possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 
decorrem de uma análise de estratos - letras/fonemas, sílabas, palavras, 
sintagmas, frases - que, descontextualizados, são normalmente tomados 
como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência 
discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o 
texto. (PCN, 1998, p. 23) 
 

Tendo o texto como elemento de estudo, buscamos investigar se os 

professores de Língua Portuguesa dos anos finais do ensino fundamental estão, de 

fato, ensinando seus alunos a ler. Em outras palavras, se as aulas de língua 

materna estão servindo para que a competência leitora do aluno seja desenvolvida e 

aperfeiçoada. Além disso, buscamos saber de que modo esse ensino e 

aprendizagem vêm acontecendo, ou seja, quais estratégias são usadas e como 

esses educadores se apropriam das teorias apreendidas na Universidade para, 

então, transformá-las e ressignificá-las ao transpô-las à prática diária da sala de 

aula. 

Nesse contexto, construímos um corpus para análise composto de cinco 

entrevistas gravadas e transcritas em forma de relato, e também de planos de aulas 

e de estudos, juntamente com observações realizadas durante algumas aulas das 

turmas dos professores entrevistados.  

Os professores entrevistados trabalham na rede pública de Pelotas, municipal 

e estadual – e também na rede particular, os quais foram selecionados a partir de 

contatos feitos com a Secretaria Municipal de Educação de Pelotas, nas escolas 

estaduais, ou diretamente com os professores. 

O grupo de profissionais entrevistados desenvolve seu trabalho em turmas de 

6º ano do ensino fundamental (antiga 5ª série). A opção por esse ano deveu-se ao 

fato de que é o primeiro deles considerado como série final do ensino fundamental, 

uma vez que, até o quinto ano existe a ideia, mesmo que em menor intensidade, da 

alfabetização e do letramento, perspectiva que vai sendo abandonada à medida que 

as séries vão avançando.  



 24 

Além desse fator, os alunos do 6º ano passam por muitas alterações 

estruturais no ensino e na escola, pois deixam a experiência de prática escolar 

unidocente para se depararem com um professor em cada disciplina, tendo que se 

adaptar aos horários programados para cada área de conhecimento e às constantes 

trocas de professores, a cada mudança de disciplina. Tudo isso contribui para que o 

6º ano seja considerado campeão em reprovações, principalmente nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. 

Julgamos necessário esclarecer ainda que as duas professoras entrevistadas, 

pertencentes à rede municipal de Pelotas, trabalham em escolas previamente 

determinadas pela Secretaria de Educação, ou seja, ao pedir permissão para fazer 

as entrevistas, a Secretaria nos encaminhou diretamente a duas escolas da rede 

municipal. Nesse processo, não tivemos nenhuma participação direta, justamente 

porque o contato foi feito por funcionários da Secretaria de Educação, diretamente 

com as coordenadoras pedagógicas das referidas escolas. 

Já no que tange às entrevistas com professores da rede estadual de ensino, 

não foi possível obter autorização da 5ª Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) 

para entrar nas escolas dessa rede. A justificativa dada foi de que as escolas 

estaduais já contam com número excessivo de estagiários. Foi então necessário 

entrevistar professores com os quais temos contato pessoal, a partir de autorização 

da direção da escola, em que esses profissionais atuam.  

O mesmo ocorreu com a rede particular de ensino. Não tendo sido autorizada 

a entrada nas escolas particulares procuradas, foi tomada a decisão de manter 

contato com professores conhecidos e ex-colegas que atuam nessas escolas, o que 

impossibilitou a realização de observação de aula na rede particular. Esse aspecto 

da pesquisa fez com que as entrevistas fossem realizadas em locais fora do 

ambiente escolar. 

A análise dos dados coletados foi norteada com base em duas perguntas: 1. 

O que os professores dizem? e 2. O que os professores fazem? A primeira questão 

levou em conta as entrevistas realizadas e tudo aquilo que foi relatado pelos 

docentes (seus dizeres, as experiências vividas). Já a segunda questão baseou-se 

nas observações das aulas, dos planos de aula e das atividades realizadas na 

prática escolar. O propósito da análise é estabelecer um paralelo entre o que é 

falado e o que é feito, ou seja, comparar se o que é dito realmente é feito na prática 

docente. 
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Na parte final deste trabalho, tendo como norte os conceitos expostos e a 

análise efetuada, apresentamos propostas de atividades que podem nortear e 

desenvolver a competência leitora. Tais exercícios foram construídos sob forma de 

sequências didáticas. 

Entendemos seqüência didática como um encadeamento de atividades que 

facilitam a aprendizagem de determinado conteúdo. Essa expressão foi cunhada por 

Zabala (1998, p. 18), que a define como “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. 
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3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Foram realizadas entrevistas com cinco professores de Língua Portuguesa 

que, no ano de 2010, estavam trabalhando com turmas de 6º ano. As referidas 

entrevistas foram gravadas e transcritas e estão anexas a este trabalho. Cabe 

lembrar que a análise dos dados colhidos levou em consideração tanto a 

fundamentação teórica previamente exposta como aquilo que foi dito pelas 

professoras entrevistadas e a realidade observada em algumas de suas aulas. 

As entrevistas são constituídas por cinco questões, cujo objetivo é investigar 

como as professoras-alvo desenvolvem suas atividades com leitura e também como 

ocorreu a formação acadêmica de cada uma delas. Enquanto as respostas dadas 

pelas educadoras foram organizadas no subtítulo O discurso: O que os professores 

dizem que fazem?; a análise das observações de aula foi organizada sob o subtítulo 

A prática: O que os professores realmente fazem?.  

O primeiro questionamento serve para nortear a análise do que as 

entrevistadas relataram (essa análise foi efetuada obedecendo à ordem em que a 

entrevista aconteceu). Já o segundo questionamento serve como norte para a 

análise do que foi visto em sala de aula, durante as observações realizadas. 

 

3.1 O discurso: O que os professores dizem que fazem? 

 

A primeira pergunta feita às professoras diz respeito à necessidade de dar 

seguimento ao ensino de leitura nos anos finais do ensino fundamental. Unânimes, 

todas responderam que é necessário que haja uma continuidade no ensino de 

leitura. As profissionais justificam suas respostas destacando a falta de fluência que 

os alunos possuem nas leituras que fazem; além de apresentar problemas para 

compreender o que leem e, por consequência, manifestar dificuldades no 

desempenho de atividades de interpretação de textos.  
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Por outro lado, as entrevistadas pontuaram também que a leitura abre 

horizontes, além de ser um aprendizado sem série determinada para acontecer ou 

momento para ser encerrado. Em outras palavras, disseram que a leitura é uma 

competência que precisa ser desenvolvida e aprimorada ao logo de toda a vida do 

leitor. 

A segunda questão foi proposta em partes. A primeira parte, mais teórica e 

reflexiva, e a segunda pensando mais praticamente no que as professoras fazem em 

suas aulas, com vistas a ensinar e estimular seus alunos a lerem.  

Em relação à questão: “Como se ensina a ler?”, chamou a atenção o fato de 

que apenas uma professora entrevistada respondeu que a leitura se ensina a partir 

da própria leitura, seja ela praticada em casa, com o auxílio dos pais, ou na escola, 

sob orientação do professor. As outras quatro professoras colocaram o interesse do 

aluno como sendo ponto de partida para o trabalho com a leitura, seja em relação ao 

tema ou ao tipo de leitura proposta. Além disso, uma professora relatou que é 

necessário sempre estimular os alunos a lerem com atividades que despertem o seu 

interesse.  

As professoras entrevistadas elencaram as seguintes estratégias de leitura, 

por elas empregadas, na suas práticas diárias:  

- levam o educando à biblioteca e explicam sua função, além de mostrar o 

acervo disponível; 

- deixam o aluno escolher os livros de sua preferência, seu interesse, desde 

que seja apropriado ao seu grau de leitura; 

- indicam livros ao aluno; 

- instruem o educando sobre o quê e como ler; 

- trabalham questões pontuais pertinentes à estrutura do texto: introdução, 

desenvolvimento e conclusão, paragrafação, etc. 

A partir desse rol de atividades, percebemos que as estratégias apontadas 

pelas professoras são genéricas e correspondem a atitudes comuns aos professores 

de anos iniciais, no ensino de Língua Portuguesa. 

A questão seguinte não deixa de ser, de certa maneira, uma extensão da 

pergunta anterior, pois insiste em tentar entender como os professores trabalham a 

questão do ensino da leitura em sua prática docente. Os relatos transcritos mostram 

o trabalho sendo desenvolvido em três direções: (1) a leitura servindo para trabalhar 
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pontos específicos de gramática; (2) a leitura com fins de preencher fichas e 

resumos; e (3) a leitura como espaço de fruição do texto. 

As professoras que justificaram a prática de leitura por meio do trabalho com 

tópicos gramaticais defendem a ideia de que esses pontos ajudam na compreensão 

daquilo que o aluno lê, pois, se não entende o que lê, acaba perdendo o interesse 

pela leitura.  

O segundo grupo de professoras é aquele que utiliza as leituras feitas pelos 

alunos para preenchimento de fichas de leitura. Elas justificam essa prática por 

acreditar que tal exercício colabora na organização individual do aluno, consistindo 

em uma tentativa de ajudá-lo, mesmo que isso seja a longo prazo. A professora MA 

relata que “eles vão aprender a estudar e a organizar melhor os seus estudos 

fazendo as fichas de tudo o que eles leem”. 

Existem ainda iniciativas que abordam o texto no sentido do aluno fruí-lo, 

aproveitando a experiência única que cada leitura proporciona. Essas duas 

professoras utilizam o texto e a criatividade do aluno, na medida em que propõem 

apresentações, teatros e outras atividades dessa natureza. Uma professora 

especificou que faz uso de uma “caixa de leitura” com suas turmas; outra disse que, 

às vezes, inicia o trabalho de leitura a partir de histórias em quadrinhos e gibis, 

textos considerados mais acessíveis para alunos de 6º ano. Vale destacar que 

“fomos aumentando, passando do gibi no primeiro bimestre pra histórias” (GSA), 

mostrando assim que o ensino vai gradualmente ficando mais complexo. 

A quarta questão proposta teve como objetivo investigar sobre a importância 

do ensino da leitura nas séries finais, tendo como base a visão dos professores de 

língua materna. Diferentes foram as respostas a essa pergunta, mas todas 

chegaram a um consenso: (1) a leitura é instrumento para alcançar objetivos e se 

inserir, como sujeito, no mundo letrado; (2) trata-se de uma atividade que será 

realizada pelo resto da vida, nas mais diferentes situações do dia a dia. 

A pergunta seguinte, e última, diz respeito ao ensino de leitura e a formação 

acadêmica dos professores. Nesse quesito, foi possível constatar que o trabalho 

com a leitura, na graduação, está muito mais ligado às aulas de Literatura do que de 

ensino e metodologia de língua materna. Porém, através do relato das professoras, 

pudemos perceber que a preocupação com a leitura e seu ensino nas escolas é 

recente nos centros de formação, pois como se pode observar no relato a seguir, 

professores formados há bastante tempo não tiveram essa formação específica, 
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tendo que encontrar alternativas após sua formação inicial, para sanar suas 

dificuldades de trabalho: “A minha formação acadêmica em leitura foi muito 

deficiente. Muitas vezes tive que buscar sozinha caminhos e soluções para 

satisfazer a minha deficiência” (AISS).  

Além do exposto acima, as professoras também revelaram sentir a 

necessidade de se aperfeiçoar na sua área de atuação, chegando a comentar que 

estão iniciando um curso de pós-graduação, com expectativas de sanar as 

dificuldades encontradas na sua prática docente, principalmente no que se refere ao 

exercício de leitura e produção textual. As professoras formadas mais recentemente 

disseram ter cursado disciplinas que exploram a questão da leitura, mas não foram 

suficientes para lhes dar subsídios para construir uma prática segura.  

Inclusive, uma professora afirmou, na sua entrevista, que teve disciplinas que 

exploravam de forma prática o trabalho com os gêneros textuais. Mas este não é o 

discurso compartilhado por todas as professoras recentemente graduadas. Através 

desses relatos, podemos concluir que mesmo que a Universidade trabalhe aspectos 

voltados à prática da leitura, o ensino dessa competência deixa a desejar quando o 

professor começa a atuar no meio escolar. 

 

3.2 A prática: O que os professores realmente fazem? 

 

Primeiramente, é preciso esclarecer que foram realizadas apenas duas 

observações de aula, com duração de 100 minutos cada. As demais não puderam 

ser feitas por falta de permissão. 

Durante as observações de aulas, pudemos perceber que a prática exercida 

na sala de aula corresponde ao que as professoras relataram em suas entrevistas. 

De modo geral, o trabalho com a leitura, num primeiro momento, pode parecer 

voltado à fruição do texto, mas, no fim, de algum modo, a leitura é cobrada, direta ou 

indiretamente, seja pela já velha e tradicional ficha de leitura, com seu enfadonho 

resumo, ou através de atividades mais dinâmicas e divertidas, culminando em 

dramatizações e outras formas de apresentações. 

O trabalho realizado com fábulas, durante um bimestre, na classe da 

professora ACT, demonstra que o exercício da leitura serve também para a prática 

de produções de textos e apresentações grupais. Já a professora MA deixou que 
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seus alunos escolhessem livremente seus livros, dando-lhes tempo de aula para a 

leitura, mas, chegando ao final dos seus períodos, solicitou que os alunos fizessem 

o registro dos dados bibliográficos do livro lido (título, autor, editora, edição e ano). 

Além disso, orientou como tarefa para casa a produção de um resumo da história 

lida – em caderno específico de redação. 

As apresentações surpresas e livres no 6º ano, da professora GSA, 

estimularam alguns alunos, mas também intimidam outros. Os debates promovidos 

na atividade da professora LPP foram acompanhados por praticamente toda a turma 

que, depois, em pequenos grupos, sistematizou as conclusões a que haviam 

chegado, entregando o trabalho por escrito. 

Pode-se dizer, por fim, que os dados colhidos e analisados são uma amostra 

da realidade recorrente nas escolas: professores que utilizam a leitura como modo 

de atingir outros objetivos – interpretação ou análise linguística, por exemplo. Até 

mesmo as atividades destinadas à leitura tinham algum tipo de cobrança para que 

essa atividade realmente fosse realizada. 

Foi possível observar, então, que os professores, em sua maioria, mesmo os 

recém formados e com poucos anos de serviço, ainda não se desvencilharam da 

prática tradicional do ensino de língua materna, ou seja, a leitura não é trabalhada 

como fim em si mesma, com o objetivo de aumentar a competência leitora dos 

estudantes, mas serve como meio de viabilizar o estudo de questões gramaticais. 

Por outro lado, já se percebe a inquietação dos professores em transformar 

os momentos de leitura em atividades mais agradáveis. Aliás, a própria escolha dos 

livros a serem lidos tem sido feita pelos alunos ou, ao menos, a partir dos seus 

interesses. Enfim, os relatos ouvidos e as observações feitas mostram que a leitura 

(ou a dificuldade em ler) é fonte de preocupação entre os professores que, de um 

jeito ou de outro, buscam trabalhá-la tentando sanar as dificuldades trazidas pelo 

aluno, buscando também torná-los leitores competentes. 
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4 ESTRATÉGIAS DE LEITURA: ALGUMAS PROPOSTAS 
 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar atividades práticas que possam 

desenvolver a competência leitora dos alunos do ensino fundamental, mais 

especificamente, dos estudantes do sexto ano (antiga quinta séria). Organizamos 

nossas propostas de atividades a partir de diferentes sequências didáticas. 

 

 

 

Primeira Proposta - Sequência didática 1 

 

 

Tema: Nosso cotidiano 

 

 

Texto 1 “Circuito Fechado”, de Ricardo Ramos 

 

1ª etapa: Antes da leitura do texto 1, faremos um diálogo introdutório com os 

alunos sobre o que significa a palavra ‘cotidiano’ e também o que eles fazem no seu 

dia a dia. Nossa conversa será norteada pelas relações que se pode estabelecer 

entre cotidiano e rotina. 

Depois do diálogo, solicitaremos que os alunos pensem sobre o que eles 

veem diariamente, incluindo detalhes que normalmente passam despercebidos, 

tendo como referências o seguinte roteiro: 

- O que você costuma ver em sua volta ao se levantar a cada dia? 

- Como é a sua casa: sala, quartos, cozinha, banheiro, pátio? 

- O que você vê ao sair de casa? Faz sempre o mesmo trajeto para ir à 

escola? 

Esta atividade busca estabelecer relações entre o que os alunos observam 

diariamente e o que o personagem do texto vive no seu dia a dia. 
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2ª etapa: Faremos a leitura individual do texto Circuito Fechado, de Ricardo 

Ramos, buscando relacionar os objetos aí listados com as constatações que os 

alunos observaram ao resgatar e refletir sobre suas vivências diárias. 

Perguntar: em quais aspectos esse texto se relacionou com suas 

lembranças? O que há de comum entre o que você trouxe à memória e o que você 

leu? 

 

Texto 1 

 

Circuito Fechado 
Ricardo Ramos 

 
     Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, 
espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água 
fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, 
calça, meias, sapatos, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, blocos de notas, 
espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, 
cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, 
relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. 
Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, 
fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, 
fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeiras, 
copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo. Xícara. Maço de cigarros, caixa de 
fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, 
copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, gravata, paletó. Carteira, níqueis, 
documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos. 
Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. 
Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, externo, 
papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, 
papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, 
cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, 
gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, 
guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, 
poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, 
pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro. 
 

Orientar para que o aluno releia o título do texto e busque relacioná-lo com o 

conteúdo nele abordado. Indagar: Por que o texto se chama Circuito Fechado? 

Solicitar que leia novamente o texto, buscando identificar qual é o assunto 

desenvolvido e quem é o personagem principal. Determinar suas características, 

comprovando sua resposta com passagens retiradas do texto. Pela leitura, é 
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possível dizer que se trata de um homem ou mulher? Há palavras no texto que 

revelam essa identidade? 

 

3ª etapa: Debater com a turma sobre a estrutura do texto que, à primeira vista, 

parece um bloco de palavras, mas com o desenvolver da leitura, percebe-se que se 

trata da descrição de um dia na vida de uma pessoa. Por que este texto não possui 

parágrafos? Será que a falta de parágrafos ocorreu por descuido do autor ou foi 

intencional? Explique sua resposta. 

A partir desse momento, orientamos que, em dupla, comentem com um 

colega quais as pistas que o ajudaram a compreender a sequência do sentido 

produzido no texto. Por que isso foi possível? 

 

 4ª etapa: Em seguida, explicar sobre a relevância dos conhecimentos prévios 

que os leitores possuem para uma boa compreensão textual. 

É possível, ainda, debater sobre questões sociais relevantes como: hábitos de 

higiene, vício do cigarro e seus males, mercado de trabalho, etc. 

 

5ª etapa: análise linguística 

 Considerando que o texto é constituído, em sua grande parte, por 

substantivos, a partir de sua leitura, é possível desenvolver um estudo introdutório 

sobre os substantivos e os efeitos que seu uso produz nesse texto. 

Conversar com os alunos sobre o modo como o texto foi construído: tendo 

como base objetos, coisas, enumeradas em forma de lista. Perguntar aos alunos: 

- O que faz cada um de nós sermos únicos? 

- Por que cada um tem um nome e não outro? 

- Seria possível chamar todas as pessoas de menino/menina ou 

mulher/homem? Por quê? 

Nortear a conversação sobre a importância das pessoas e dos objetos terem 

nomes específicos. Esse detalhe é importante em nosso dia a dia?  Por quê? 

Relendo o texto Circuito Fechado, seria possível substituir alguns nomes que 

se repetem com bastante frequência pela palavra coisa? Por que sim ou por que 

não? 

Após essa discussão e o entendimento do papel semântico dessas palavras 

no texto lido, elaboramos, conjuntamente, uma (ou mais) definição de substantivo. 
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Solicitar que deem outros exemplos em que seja possível observar a nominalização 

de objetos, coisas e pessoas, tanto comuns a todos como individualizados.. 

 

Dando sequência às atividades que envolvem o tema do cotidiano, trazemos 

outro texto a ser trabalhado com os alunos. 

 

Texto 2 Música: Cotidiano 

 

A música Cotidiano, de Chico Buarque, aborda a perspectiva do marido em 

relação ao cotidiano de seu casamento. Mostrar ao aluno que, nesse contexto, o 

cotidiano diz respeito à rotina fatídica. 

 
1ª etapa: Fazer alguns questionamentos prévios antes da leitura 

propriamente dita: 

a) Normalmente, como é o cotidiano de um casal? 

b) Quando as pessoas cansam da rotina de suas vidas, o que costumam 

fazer? 

c) Geralmente, numa situação de insatisfação, quem é mais passivo, o 

homem ou a mulher? Por quê?  

d) Quais os temas mais comuns em música? O cotidiano poderia ser tema de 

uma canção? Por quê? 

 

Solicitar que alguns alunos contem sobre um dia rotineiro de suas vidas. 

Perguntar-lhes se algum dia eles sentiram o desejo de mudar o dia a dia de suas 

vidas. Nesse caso, como poderia ser essa mudança? É possível alguém encontrar 

formas diferentes de viver o próprio cotidiano? 

2ª etapa: Entregar a cópia da letra da música e pedir que eles a 

acompanhem, buscando responder as questões levantadas anteriormente. 
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Texto 2 

Cotidiano (de Chico Buarque)7 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 
Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 
E me beija com a boca de hortelã 

Todo dia ela diz que é para eu me cuidar 
Essas coisas que diz toda mulher 

Diz que está me esperando pro jantar 
E me beija com a boca de café 

Todo dia eu só penso em poder parar  
Meio dia eu só penso em dizer não 

Depois penso na vida pra levar 
E me calo com a boca de feijão 

Seis da tarde como era de se esperar 
Ela pega e me espera no portão 

Diz que está muito louca pra beijar  
E me beija com a boca de paixão 

Toda noite ela diz para eu não me afastar  
Meia-noite ela jura eterno amor 

E me aperta pra eu quase sufocar 
E me morde com a boca de pavor 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 
Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 
E me beija com a boca de hortelã. 

 

Investigar se as questões propostas na 1ª etapa foram respondidas a partir da 

letra da música. Socializar as impressões que tiveram ao ouvir a canção: o que 

sentiram? Que sentimentos tiveram em relação ao papel do marido e da esposa? 

 

 

 

                                                 
7
 Esta música pode ser imprópria para alunos que estejam regulares idade-série, ou seja, cursando o 6º ano com 

10 ou 11 anos. Mas esta música foi escolhida porque na época da facção desta monografia, eu era professora de 

um 6º ano em que os alunos já tinham mais de 15 anos, por isso, não houve problemas em propor atividades a a 

partir dela. 
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3ª etapa: análise da temática abordada no texto 

 Pedir que os alunos releiam a letra da música, buscando estabelecer relação 

entre o título e conteúdo abordado. Qual verso da música confirma  idéia expressa 

no título?  

 Chamar a atenção para a primeira e a última estrofe: elas são iguais? Quais 

os motivos que podem ter levado o músico a optar por repeti-las? 

  

4ª etapa: análise da estrutura do texto 

 

 Estimular uma discussão sobre o modo como o texto se apresenta, pois, por 

ser uma música, ela foi disposta em versos, mas por contar uma história, ela 

também é uma narrativa. Perguntamos: É possível compreender perfeitamente o 

desenrolar da história do modo como ela foi construída? 

 

 5ª etapa: análise linguística: discurso direto e indireto 

 

 Colocar no quadro exemplos de discurso direto e indireto, retirados do texto. 

 “Todo dia ela diz que é para eu me cuidar” e “Diz que está me esperando pro 

jantar” 

 Perguntar aos alunos: 

 - Quem diz? O que é dito? Ouvir as respostas dos alunos e, a partir delas, 

transformar os exemplos de discurso indireto em discurso direto, explicando as 

características de cada uso, conforme o quadro abaixo: 

Discurso direto Discurso Indireto 

• Enunciado em primeira ou em 

segunda pessoa 

• Verbo no presente 

• Verbo no pretérito perfeito 

• Verbo no imperativo 

• Pronomes este, esta, isto, 

esse, essa, isso 

• Advérbio aqui 

• Enunciado em terceira pessoa 

• Verbo no pretérito imperfeito do 

indicativo 

• Verbo no pretérito mais-que-

perfeito 

• Verbo no pretérito imperfeito do 

subjuntivo 

• Pronomes aquele, aquela, aquilo 

• Advérbio ali 

Fonte: http://falabonito.wordpress.com/2006/12/13/narracao-discursos-direto-indireto-e-indireto-livre/ 
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 ‘’’6ª etapa: produção textual 

 

 Propor aos alunos que recontem a história da música em forma de um texto 

narrativo, sem que seja em versos. Nessa etapa, é importante que o professor 

reveja aspectos importantes à estrutura do texto narrativo, tais como: título, 

parágrafos, personagens, narrador, espaço, sequência das ações, começo, meio e 

fim, o uso de diálogos etc. Enfim retomar, oralmente, os elementos da narrativa, 

indagando: 

 - Quem narra o texto? Ele participa da história ou apenas observa o 

desenrolar dos fatos? 

 - Quais os personagens envolvidos? 

 - Onde se passa a história? Como é possível saber isso? 

 - Qual a duração (tempo cronológico) da história?  
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Segunda Proposta - Sequência didática 2 

 

Tema: Fábulas 

 

1ª etapa: A moral expressa no texto 

 

O professor divide a turma em grupos de três ou quatro alunos e distribui para 

cada grupo uma folha contendo uma lista de lições de moral presentes em fábulas 

conhecidas (que serão lidas posteriormente). Por exemplo: Quem desdenha quer 

comprar ou Quem tudo quer, tudo perde. Nesse momento, é necessário explicar ao 

aluno que essa frase-moral representa a síntese da mensagem que será lida em 

cada fábula. 

Solicitar que os grupos comentem o que a frase significa e em que situações 

de nossa vida, ela pode ser empregada. Após a discussão, cada grupo socializa 

seus comentários ao grande grupo. 

 

2ª etapa: Leitura de diversas fábulas 

 

O professor distribui para cada grupo diferentes fábulas que ilustram as lições 

de moral anteriormente apresentadas. Depois, solicita que os grupos leiam e 

troquem os textos entre si, até que todos os grupos tenham lido todas as fábulas.  

Essa atividade objetiva a familiarização dos alunos com a forma e a 

linguagem desse gênero textual, além de ampliar o seu conhecimento de mundo.  

 

3ª etapa: Conceituando e caracterizando a fábula 

 

O professor solicita ao aluno que aponte características comuns a todos os 

textos lidos, enquanto isso, vai anotando as indicações feitas no quadro. 

Nesse momento, o professor poderá fazer perguntas que chamem atenção 

para alguma característica do gênero textual em estudo que ainda não tenha sido 

citada. A partir do que foi apontado, a turma formula seu próprio conceito do que é 

uma fábula. Para complementar o conceito formulado, pode-se propor a consulta em 

um dicionário. 
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Este é o momento de estabelecer relação com a moral trabalhada na primeira 

etapa. 

 

4ª etapa: Dramatizando as fábulas 

 

 O professor orienta os grupos para que preparem uma leitura dramática ou 

façam uma simulação a partir da fábula que cada grupo tem em mãos. 

 

5ª etapa: Uma fábula, mas diferentes versões 

 

O professor entrega para cada aluno cópias de versões diferentes de uma 

mesma fábula, de diferentes autores, solicitando que eles leiam cada uma das 

versões com atenção, buscando observar diferenças e aproximações entre elas. 

 

Texto 1 

 

Versão 1 - SEM BARRA (José Paulo Paes) 

Enquanto a formiga 

Carrega comida 

Para o formigueiro, 

A cigarra canta, 

Canta o dia inteiro. 

A formiga é só trabalho. 

A cigarra é só cantiga. 

Mas sem a cantiga  

da cigarra 

que distrai da fadiga, 

seria uma barra 

o trabalho da formiga 
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Texto 2 

 

Versão 2 – A CIGARRA E A FORMIGA (La Fontaine) 

 

A cigarra, sem pensar 

em guardar, 

a cantar passou o verão. 

Eis que chega o inverno, e então, 

sem provisão na despensa, 

como saída, ela pensa 

em recorrer a uma amiga: 

sua vizinha, a formiga, 

pedindo a ela, emprestado, 

algum grão, qualquer bocado,  

até o bom tempo voltar. 

"Antes de agosto chegar, 

pode estar certa a senhora: 

pago com juros, sem mora." 

Obsequiosa, certamente, 

a formiga não seria. 

"Que fizeste até outro dia?" 

perguntou à imprevidente. 

"Eu cantava, sim, Senhora, 

noite e dia, sem tristeza." 

"Tu cantavas? Que beleza! 

Muito bem: pois dança agora..." 
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Texto 3 
 

Versão 3 - A CIGARRA E A FORMIGA (de Monteiro Lobato) 

Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. 

Só parava quando cansadinha, e seu divertimento era observar as formigas na 

eterna faina de abastecer as tulhas. 

Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais, todos 

arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. 

A pobre cigarra, sem abrigo em seu galhinho seco e metida em grandes 

apuros, deliberou socorrer-se de alguém. 

Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. 

Bateu – tique, tique, tique... 

Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num xalinho de paina. 

- Que quer? – perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a 

tossir. 

- Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... 

A formiga olhou-a de alto a baixo. 

- E que fez durante o bom tempo que não construíu a sua casa? 

A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois dum acesso de tosse. 

- Eu cantava, bem sabe... 

- Ah!... exclamou a formiga recordando-se. Era você então que cantava nessa 

árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? 

- Isso mesmo, era eu... 

- Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua 

cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. 

Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre, amiga, 

que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. 

A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de 

sol. 

 

Após a leitura dos três textos, propor uma rodada de debate, no qual os 

alunos expressem as impressões que tiveram a respeito das diversas versões da 

fábula. O professor orienta para que identifiquem e socializem diferenças e 

semelhanças observadas nos textos lidos. Nessa fase, é importante chamar a 
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atenção dos alunos para a ausência de uma moral no fim dos textos, ou seja, nem 

toda fábula traz expressamente escrita uma moral, mas ela continua implícita na 

história. 

Depois da rodada de impressões, solicitar que os alunos comparem as 

fábulas a partir dos elementos listados abaixo, observando o que muda e o que 

permanece igual nas diferentes versões: 

- caracterização das personagens (formiga e cigarra); 

- caracterização do cenário (espaço); 

- linguagem utilizada; 

- moral presente na história. 

 

6ª etapa: Mudando o final da história 

 

 Entregar aos alunos a conhecida fábula O lobo e o cordeiro, de Esopo. Pedir 

que façam a leitura do texto, dando especial atenção ao seu final. 

Texto 4 

 

O Lobo e o Cordeiro (Fábula de Esopo) 

 

Como naquele verão fazia muito calor, um lobo dirigiu-se a um ribeirinho. 

Quando se preparava para mergulhar o focinho na água, ouviu um leve rumor de 

erva a mexer-se. Virou a cabeça nessa direção e viu, mais adiante, um cordeirinho 

que bebia tranquilamente. “Vem mesmo a propósito!” – pensou o lobo - “ Vim aqui 

para beber e encontro também o que comer...” 

Levantou a voz, pôs um ar severo e exclamou: 

- Ei! Tu aí!  

- É comigo que estás falando, senhor? - respondeu o cordeiro. – Que 

desejas? 

- O que é que desejo? Mas é evidente, seu malcriado! Não vês que ao beber 

me turvas a água? Nunca ninguém te ensinou a respeitar os mais velhos?  

- Mas... senhor? Como podes dizer isso? Olhe como bebo com a ponta da 

língua... Além disso, com sua licença, eu estou mais abaixo e o senhor mais acima. 

A água passa primeiro pelo senhor e só depois passa por mim. Não é possível que 

esteja a incomodá-lo! – respondeu o cordeirinho com voz trêmula. 
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- Histórias! Com a tua idade já queres me ensinar para que lado corre a 

água? 

- Não, não é isso... só queria que reparasses... 

- Que reparar o quê! Olha que não me enganas! Pensas que te escapas, 

como no ano passado, quando andavas por aí a falar mal da minha família? “Os 

lobos são assim... os lobos são assado...” Tiveste muita sorte por eu nunca ter te 

encontrado, senão já tinha te mostrado como são os lobos! 

- Não sei quem lhe contou tal coisa, senhor, mas olhe que é falso, acredite. A 

prova é que no ano passado eu ainda não tinha nascido. 

- Pois se não foste tu, foi o teu pai! - rosnou o lobo, saltando em cima do 

pobre inocente. 

 

Moral: Para alguém decidido a fazer o mal a todo o custo, qualquer razão 

serve, ainda que seja uma mentira.  

 

Problematizar: a discussão entre o lobo e cordeiro poderia apresentar outro 

desfecho? Ou seja, que outro final você daria a essa história? 

 Solicitar que os alunos produzam um novo final à história, alterando ou não 

sua moral. 

  

7ª etapa: Coletânea individual de fábulas 

 

 Solicitar que cada aluno organize uma coletânea pessoal de fábulas. Tal 

coletânea deve conter fábulas conhecidas (clássicas), versões atualizadas e 

também criações dos alunos.  

 Essa coletânea também pode servir de meio de avaliação do trabalho 

desenvolvido em aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Ao fim deste estudo, concluímos que, infelizmente, o trabalho com a leitura 

ainda não tem um espaço privilegiado nas aulas de língua materna, na escola. O 

que se percebe é o uso da leitura como meio para se abordar outras atividades que 

envolvem a linguagem, tais como tópicos gramaticais e produção de redação, mas já 

há um despertar dos professores em relação à importância de desenvolver a 

competência leitora de seus alunos. 

 Outro importante fato constatado foi a existência de pouco material científico 

(artigos, periódicos, livros) voltado ao ensino de leitura nos anos finais do Ensino 

Fundamental, em oposição à ampla gama de material direcionado aos anos iniciais, 

melhor dizendo, à alfabetização. Essa pouca produção de material demonstra uma 

lacuna a ser sanada nas pesquisas da linguagem. Eis um campo profícuo para 

pesquisa e atuação dos estudiosos da língua. 

 Concluímos também que, diferentemente do que comumente se pensa, nem 

todo aluno que se alfabetizou pode ser considerado letrado. Isso porque o processo 

de letramento envolve o uso social que se faz da língua, principalmente na 

modalidade escrita, uma competência que nem todos aperfeiçoaram, uma vez que 

temos novos gêneros textuais surgindo com bastante frequência.   

 Com as entrevistas e observações de aula realizadas, foi possível constatar 

que existe uma intenção por parte dos professores em trabalhar a leitura através de 

atividades que desenvolvem essa capacidade, porém, nem sempre tais exercícios 

são realizados com o objetivo adequado. Em outras palavras, ainda está muito 

presente a questão da cobrança da leitura como prática meramente avaliativa e não 

como forma de interação, reflexão e formação de opinião. Isso, quando o texto não 

serve simplesmente como pretexto para estudar regras gramaticais.  

 Podemos dizer, por fim, que este trabalho proporcionou-nos uma reflexão 

mais aprofundada a respeito da prática da leitura no contexto escolar, mostrando-

nos que o espaço dedicado ao desenvolvimento da competência leitora tem sido 
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pequeno e que nem sempre as atividades consideradas como sendo de leitura são 

propícias para desenvolver essa capacidade tão importante em nossa sociedade 

contemporânea. 

 Ao pensar, organizar e planejar as propostas de sequências didáticas 

apresentadas neste trabalho, também percebemos que a preparação de atividades, 

cujo objetivo é o ensino da leitura, demanda bastante tempo e comprometimento 

com o objetivo almejado. Tempo esse que nem sempre faz parte da rotina do 

professor, mas que é extremamente necessário para que um trabalho eficiente e de 

sucesso seja efetivamente colocado em prática. 
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ANEXO A 
 
 
 
 

Questionário-base utilizado nas entrevistas: 
 
 
 

1 – Para você, é necessário continuar a ensinar a ler nas séries finais do ensino 
fundamental? Por quê? 

 
2 - Como se ensina a ler? Quais estratégias você usa para desenvolver a 

capacidade leitora de seu aluno? 
 
3 - Que tipo de atividade você tem realizado pra incentivar e estimular a prática 

da leitura? O que fazer para que os alunos leiam? 
 
4 – No seu entender, por que é importante continuar a ensinar a ler nos anos 

finais do ensino fundamental?  
 
5 – No que diz respeito ao ensino da leitura, como foi sua formação 

acadêmica? Ela foi suficiente ou, ao iniciar sua profissão, sentiu necessidade de 
realizar estudos de aperfeiçoamento? 
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ANEXO B 
 
 
 

Relato da entrevista com a professora ACT 
 
 

Nome: ACT 
Escola: EMEF Cecília Meireles (escola pública municipal) 
Tempo de serviço: 5 anos 
Graduação: UCPel – Cursando pós-graduação (especialização) 
Carga Horária: 40h – séries iniciais e Língua Portuguesa no EF 

 
Inicialmente, a professora ratifica que é necessário seguir ensinando os 

alunos a lerem porque, na visão dela, eles terminam o 5º ano, às vezes, sem saber 

interpretar um texto. Eles leem apenas, mas sem entender aquilo que estão lendo. 

Ela aponta ainda que, muitas vezes, eles têm dificuldade até na leitura e na 

pontuação, sendo essa uma das causas dos estudantes não conseguirem entender 

um texto. Ela também acredita que deve haver uma continuidade até o 9º ano, de 

uma leitura mais aprofundada, iniciando com textos curtos; depois, textos longos e 

livros. 

Para ACT, o ensino da leitura passa pela compreensão do sentido do texto, 

nas palavras dela, “qual o início, qual é o meio, qual é o fim, o que ta querendo dizer 

o início, o que ta querendo dizer o meio, o fim”. Esta seria uma das estratégias que 

ela usa em suas aulas. Outra proposta seria tentar mudar a frase ou o texto em si, 

deixando o mesmo sentido, para que os estudantes vissem que, com diferentes 

palavras, é possível dar o mesmo sentido pra um mesmo texto. 

 Para fazer os alunos lerem, a professora entrevistada trabalha bastante com 

discurso direto e discurso indireto, com diálogos pra os alunos transformarem em 

discurso indireto e vice-versa. Quando realiza esse tipo de atividade, ela nota que há 

uma grande dificuldade, pois, às vezes, não há compreensão sobre qual 

personagem que está falando, quem é a pessoa do texto. A professora também 

citou o trabalho com a pontuação, pois esse é importante para a compreensão 

adequada de quem está lendo o que está escrito.  

Mas, segundo ela, a maior dificuldade ainda é a compreensão de poesias, 

porque seus alunos têm uma espécie de “bloqueio”, porque é um texto curto e 

parece sem sentido. Ela exemplifica, inclusive, que, às vezes, uma história que o 

professor acha que é simples, se torna difícil para a turma, pois eles não conseguem 
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entender quais são os personagens, qual é o tema, a ideia central do texto; e é 

somente através da leitura contínua, fazendo o aluno refletir sobre ela que ele 

chegará à compreensão plena dos textos que lê. Compreendendo a leitura que faz, 

ele vai querer ler; caso contrário, não vai ter vontade de ler. 

Por isso, a leitura é importante: porque é necessária para a vida toda, seja 

para dar continuidade aos estudos ou mesmo se abandoná-los, porque qualquer 

pessoa precisa compreender o que está circulando na sua volta. A professora cita 

como exemplo a necessidade de entender uma reportagem no jornal ou até mesmo 

na TV, algo que, às vezes, não acontece devido à dificuldade na leitura. Por esse 

exemplo é possível perceber que a continuidade no ensino da competência leitora é 

necessária.  

Por outro lado, apesar da importância e da necessidade de aprofundar o 

ensino da leitura, a dificuldade e a falta de gosto de por essa prática é apontada 

como um dos fatores que dificultam o seu ensino, o que também justifica a atitude 

do professor ao obrigar a realização da leitura, cobrando trabalhos e apresentações.  

Conforme a professora entrevistada, ao professor cabe incentivar, mostrar 

para a turma que ler é bom, que é preciso, é necessário sempre, para a vida toda. 

Por isso, em suas conversas com os alunos, ela exemplifica essa realidade dizendo 

que todos os conteúdos envolvem a leitura, ninguém vai conseguir fazer um 

exercício de geografia ou de história sem saber ler, sem compreender aquilo de lê. 

Ela ainda explica aos alunos que até mesmo para saber julgar se um fato é verídico 

ou não, as pessoas precisam ler, refletir e interpretar, para não aceitarem o que 

leem nos jornais e nos livros como sendo absolutamente certo e irrevogável. 

 Quanto à sua formação acadêmica, ela diz que leu muito, tanto nas 

disciplinas de Linguística quanto nas de Literatura. Mas sua experiência acadêmica 

com a leitura está mais ligada às aulas de Literatura quando ela devia ler livros e 

apresentá-los de diversas maneiras. Ela cita ainda a produção de diferentes gêneros 

textuais em disciplinas ligadas mais à produção textual do que à leitura. Mesmo 

assim, a professora afirma que “o trabalho de leitura e de escrita a gente teve 

bastante na faculdade, em todos os anos”, mas mais fortemente ligadas às cadeiras 

de Literatura  

 Em relação a colocar em prática a teoria aprendida, a entrevistada diz 

conseguir fazê-lo a partir de gêneros textuais, como teatro (encenações), receitas, 

crônicas e fábulas. A professora pede para os alunos lerem, entenderem qual é o 
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sentido e produzirem um texto daquela mesma forma. Ela trabalha ainda os tipos 

textuais e sua utilização indagando por que existe a narração, a dissertação, a 

descrição, a argumentação.  

Ela explica ainda como desenvolve seu trabalho: “Eu geralmente apresento 

primeiro o texto na forma que é, explico cada parágrafo, qual é o sentido daquilo, por 

que é que tem que ter aquilo, pra eles depois produzirem. Faço eles lerem e eu leio 

também, às vezes eu crio no quadro com eles um texto coletivo”. 
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ANEXO C 
 
 

 
Relato da entrevista com a professora AISS 

 
 
 

Nome: AISS 
Escola: EEEB Monte das Tabocas (Venâncio Aires/RS) (escola pública 

estadual) 
Tempo de serviço: 27 anos 
Graduação: PUC/RS – com especialização em Metodologia de ensino de 

Língua Portuguesa 
Carga Horária: 20h – Língua Portuguesa (40h – aposentada) 

 
 

A entrevistada acha necessário seguir ensinando os alunos dos anos finais, 

principalmente os de 6º e 7º anos, a ler porque eles ainda vêm grande deficiência 

nesse quesito, além de ser uma atividade que oportuniza à criança sonhar, criar, 

recriar, imaginar, viajar. 

Para AISS é lendo que se ensina a ler, ou seja, é através do exemplo que 

vem de casa ou da escola, pois é necessário que alguém “leia pra ela (criança), com 

ela, que faça ler e entender”. Na escola, algumas estratégias que podem ser usadas 

para incentivar os alunos a lerem é: levar à biblioteca, mostrar os livros, explicar  por 

que e para que existe a biblioteca, identificar quais os gêneros que estão de acordo 

com cada faixa etária, respeitar o gosto individual, deixar que os alunos escolham os 

livros que querem ler. 

Para esta professora, é importante continuar ensinando a ler porque é através 

da leitura que os alunos entendem o mundo, que eles sabem o que acontece, e é 

justamente por isso que se deve ensinar a pensar, a refletir. 

 Em relação à sua formação acadêmica, a professora afirma que “a minha 

formação acadêmica em leitura foi muito deficiente [por isso] muitas vezes tive que 

buscar, sozinha, caminhos e soluções para sanar a minha deficiência”. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 54 

ANEXO D 
 
 

Relato da entrevista com a professora MA 
 
 

Nome: MA 
Escola: EMEF Joaquim Nabuco (escola pública municipal) 
Tempo de serviço: 13 anos 
Graduação: UCPel – Cursando pós-graduação (especialização) 
Carga Horária: 50h – séries iniciais, Língua Portuguesa e Inglês no EF 

. 
 

A respeito de seguir ensinando os alunos das séries iniciais a lerem, a 

professora MA diz ser necessário que todos continuem a aprender, por isso os 

professores de Língua Portuguesa têm sempre esse dever de ensinar a melhor, 

aprofundar o estudo da nossa língua. Então é por isso que se deve viver 

aprendendo, e os professores, mais do que qualquer outro, estão sempre 

aprendendo. Ela expõe ainda algumas estratégias que utiliza em aula para o ensino 

da leitura. 

Ela trabalha com Língua Inglesa na 8ª série, então tem que ter leitura, por isso 

leva os textos conforme a escolha dos temas que os alunos fizeram no início do ano. 

Os textos que ela apresenta para a turma possuem histórias, diálogos, às vezes, são 

apenas trechos de textos. O importante é que sejam histórias adequadas pra série e 

idade dos alunos. Em relação aos estudantes que não gostam de ler, a professora 

inicia o trabalho com a leitura “do zero”, ou seja, a partir de pequenos textos para 

depois dar textos mais complexos, mais aprofundados, sobre temas do nosso dia a 

dia. 

 Nas turmas de 6º ano, ela trabalhou com uma caixa de leitura que continha 

livros pessoais dela e outros escolhidos pelos alunos e que eram da biblioteca. A 

partir dessa caixa de leitura, ela iniciou o trabalho com as fábulas: leitura, produção 

textual e até mesmo peças de teatro: uma turma dramatizou e outra montou teatro 

de fantoches. Incentivada por um projeto da Secretaria Municipal de Educação, a 

professora organizou com as turmas a leitura dos livros de Júlio Emílio Brás, que 

também acabou sendo adaptada, pelos alunos, e virou obra de teatro.  

Em relação aos livros da biblioteca, os alunos fazem fichas de leitura. A 

professora justifica essa cobrança explicando que “essa ficha de leitura é para que 

eles aprendam a fazer registros das suas leituras”. Para MA, a escola tem que ser 
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uma incentivadora da leitura, pois sem a leitura o aluno “fica por fora”, mesmo 

porque, de qualquer maneira, o aluno está sempre em contato com a leitura: ele lê 

um texto de matemática, depois lê um texto de ciências, ele sempre está lendo 

vários gêneros textuais.  

Infelizmente, para esta professora, parece que a escola incumbiu somente o 

professor de português de fazer esse papel de incentivador a prática da leitura, mas, 

na realidade, a questão da leitura é interdisciplinar porque é a questão da língua 

portuguesa e também da escrita. E é justamente por isso que ela defende que todos 

os professores precisam cobrar a questão da leitura. Para ela, não existe “continuar 

a ensinar”, pois a escola tem o compromisso de ensinar independentemente do ano 

escolar dos alunos.  

 Sobre sua formação acadêmica na área de ensino da leitura, MA afirma ter 

tido uma professora de Literatura Infantil que lhe despertou uma paixão pela leitura e 

pela literatura. Além disso, ela relembra sua história como estudante do antigo 

Magistério quando aprendeu técnicas de como contar histórias. 

 Mesmo assim, ela garante que ao longo dos anos, como professora, ela 

sentiu necessidade de se aperfeiçoar e procurar leituras que a auxiliassem em sua 

rotina na escola. Ela comenta ainda que, na época em que foi entrevistada, estava 

iniciando outra pós-graduação na área de Letras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

ANEXO E 
 
 

Relato da entrevista com a professora GSA 
 
 

Nome: GSA 
Escola: EEEF Jardim do Allah (escola pública estadual) 
Tempo de serviço: 1 ano 
Graduação: UFPel – Cursando pós-graduação (especialização) 
Carga Horária: 20h – Língua Portuguesa 

 

Para esta professora, é importante continuar a ensinar os alunos a lerem 

porque é uma habilidade que eles vão adquirindo gradualmente. Ela explica que nos 

anos iniciais, eles aprendem o be-a-bá, não têm tanta destreza na leitura, depois o 

grau de dificuldade vai aumentando à medida que eles vão crescendo e lendo. 

Sobre como ensinar a ler, para ela, a primeira coisa que o professor deve 

fazer é ver o interesse do aluno, quais os assuntos que lhe agradam, que lhe 

chamam a atenção; depois, cabe ao professor separar a leitura, indicar livros pra ele 

ler, mostrar-lhe a forma correta de como se lê: estar concentrado, tentar entender o 

contexto da leitura, conhecer um pouco da obra, etc. 

Com sua turma de 6º ano, ela começou o trabalho com a leitura a partir das 

histórias em quadrinhos e de gibis. A professora destinou a segunda-feira como 

sendo o “dia da leitura”. Nas segundas-feiras, os alunos sempre devem vir 

preparados para apresentar a leitura que fizeram ao longo da semana. Depois, a 

turma passou do gibi, no primeiro bimestre, para histórias um pouco mais longas e 

elaboradas. 

Para GSA, é importante continuar a ler justamente para que a leitura não se 

perca, já que os alunos saem do 5º ano e acabam perdendo esse hábito que eles 

tinham nos anos iniciais. Infelizmente, tudo o que os professores estimulam parece 

que acaba quando eles passam para os anos finais do EF. Então, os professores, 

não só o de português, precisam incentivar a leitura, inclusive no ensino médio.  

Sobre sua formação, a professora diz que não foi suficiente no que se 

relaciona ao ensino da leitura, por isso, ela afirma estar construindo uma 

metodologia própria, mesmo sabendo que em determinadas situações ela erra, mas 

ela reflete sobre sua prática e procura livros teóricos que possam auxiliá-la. Além 

disso, ela afirma estar cursando a especialização, que também tem ajudado muito a 
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refletir, parar, pensar sobre a prática da sala de aula, sobre o ensino, a forma como 

ela vem desenvolvendo seu trabalho.  
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ANEXO F 

 
 

Relato da entrevista com a professora LPP 
 
 

Nome: LPP 
Escola: Colégio Gaspar Silveira Martins (escola particular) 
Tempo de Serviço: 5 anos 
Formação: Licenciatura em Letras Português/Inglês, UNISC – Santa Cruz do Sul/RS 
Pós-graduação: Mestranda em Letras, UNISC 
Carga horária: 20h – Língua Portuguesa (6º e 7º anos) e Língua Inglesa (6º, 7ª e 8º 
anos) do EF 

 
 

Para a professora LPP é importante seguir ensinando os alunos a lerem, pois 

a leitura é um processo contínuo, uma construção pessoal de cada leitor, mas que 

precisa ser orientada: sobre o que ler, como ler, além de ser estimulada pelo 

professor. Ela afirma ainda que não é muito comum encontrar um aluno que se 

possa considerar um leitor frequente, pois os livros disputam espaço com as novas 

tecnologias, por isso, é preciso sempre inovar ao estimulá-los. 

Para LPP, continuar a ensinar os alunos a ler é importante para que se 

estimule uma cultura de leitura, para que se valorize e qualifique o leitor, já que 

nossa cultura é muito pobre no que diz respeito aos leitores em geral, uma vez que, 

uma parcela muito pequena da população pode ser considerada realmente leitora. 

Além disso, os jovens necessitam da leitura para poderem exercer ativamente sua 

cidadania, para serem realmente cidadãos envolvidos com seu meio. 

Sobre a sua formação acadêmica, no que tange o ensino da leitora, a 

professora LPP afirma que, em seu Curso de Graduação, foi dada grande 

importância aos processos envolvidos na leitura e, da mesma forma, foi bastante 

enfatizado o estímulo ao leitor.  

Na sua prática cotidiana, ela diz que as atividades a seguir foram realizadas e 

deram certo: leitura de livros por temas, com discussão em aula e escrita de novos 

textos, utilizando a intertextualidade, questionamentos estimulantes relacionando as 

leituras feitas com a realidade, etc. 


