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RESUMO 
 
 
A leitura é uma prática social através da qual o ser humano continuamente interage com o 
mundo ao dialogar com seus pensamentos, sentimentos e ações e com os de outras pessoas. 
Na escola, ela é um dos eixos do componente curricular Língua Portuguesa, discutido com 
recorrência nos trabalhos acadêmicos, haja vista que essa agência de letramento tem o papel 
de formar leitores assíduos, competentes e críticos, porém encontra dificuldades para cumprir 
tal função. Nesse sentido, ressalta-se que o ensino-aprendizagem de leitura ainda está restrito 
à sala de aula, sendo necessário discuti-lo sob uma perspectiva pentagonal, a qual integra a 
relação entre aluno – língua/leitura – ensino-aprendizagem – biblioteca escolar – professor. 
Essa abordagem é dialógica, pois é fundamental a consolidação de práticas que a reconheçam 
como elemento essencial do fazer pedagógico. A complexidade do percurso formativo 
pautado na leitura exige que a biblioteca escolar, doravante BE, seja utilizada como mais um 
espaço educativo que cultiva nos alunos o hábito de ler variados gêneros textuais, de 
diferentes modos e competentemente. Ela possui potencial para contribuir com o 
cumprimento da missão da escola, fomentar ações de incentivo à leitura e tem sido focalizada 
por uma das principais políticas públicas de fomento à leitura no âmbito educacional: o 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Esta iniciativa governamental, embora seja 
uma intervenção socioeducativa importante, não é suficiente, pois, para que a comunidade 
escolar desfrute satisfatoriamente dos seus recursos, outras medidas precisam ser adotadas, 
inclusive a promoção de atividades pedagógicas por professores e gestores. Assim, o presente 
estudo objetivou discutir aspectos relativos à formação de leitores, apontando fatores que 
favorecem ou não o desenvolvimento de competências leitoras dos educandos, e tomando a 
biblioteca escolar como um espaço que poderá contribuir com a melhoria significativa da 
realidade encontrada, a partir da adoção de práticas de ensino-aprendizagem de leitura. O 
cenário da pesquisa foi uma unidade de ensino do Governo do Estado da Bahia, localizada em 
um bairro periférico de Salvador, tendo como participantes sua diretora, uma turma do 9º ano 
e a docente de português desse grupo estudantil. Desse modo, o trabalho produzido se baseia 
nos alicerces da pesquisa qualitativa, cujo método adotado foi a etnografia educacional. Por 
isso, foram usados diferentes instrumentos metodológicos – questionários, entrevistas, análise 
documental, observação de aulas e diário de campo. Além disso, desenvolveu-se uma 
proposta didática com os atores da pesquisa e ações de revitalização da BE. Os resultados 
evidenciaram que práticas leitoras são pouco desenvolvidas em diferentes ambientes 
educativos, como a sala de aula e a biblioteca, e que os recursos destinados para a BE têm 
sido mal gerenciados e aproveitados. Apontam ainda que são necessárias a reestruturação das 
políticas públicas educacionais e a construção de projetos de leitura elaborados por 
professores e diretores, individual e coletivamente, cuja ação contribua com a aquisição e o 
desenvolvimento de competências, preconizadas pelos documentos oficiais, levando-se em 
consideração o quantitativo de obras lidas pelos alunos e seus níveis de leitura, além da 
apropriação da BE como espaço de leitura. 
 
Palavras-chave: Práticas de leitura. Língua materna – ensino-aprendizagem. Biblioteca 
escolar. Formação de leitores. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

Reading is a social practice through which human beings continually interacts with the world 
to talk with your thoughts, feelings and actions and those of others. At school, reading is one 
of the points of the Portuguese school curriculum, which is frequently discussed in academic 
papers given that the role of this agency of literacy is training accurate, competent and critical 
readers, however, it finds difficulties to fulfill this function. In this sense, this study 
emphasizes that teaching-learning of reading is still restricted to the classroom, being 
necessary to argue under a perspective pentagonal, which integrates the relationship between 
student – language/reading – teaching and learning – school library – teacher. This approach 
is dialogical because is fundamental to consolidate practices that recognize it as an essential 
element of the pedagogical practice. The complexity of the training path based on reading 
requires that the school library (SL) be used more like an educational space that grows in 
students the habit of reading different textual genres in different ways and competently. The 
school library has potential to contribute to fulfilling the mission of the school, to encourage 
actions to stimulate reading and it has been viewed for one of the main public policies that 
promote reading in the educational field: the Program National School of Library (Programa 
Nacional Biblioteca da Escola – PNBE). This governmental initiative, although be an 
important socioeducational intervention is not enough because, for that the school community 
enjoy satisfactory its resources, other measures must be adopted, including the promotion of 
pedagogical activities by teachers and administrators. Thus, this study aimed to argue about 
the aspects related to the training of readers, pointing out factors that favor or not the students 
development skill of reading and considering the school library as a space that can contribute 
to significant improvement in the actual situation from the adoption of practices of reading's 
teaching-learning. The research’s scenario was a teaching unit of the Government of Bahia, 
located in an outlying neighborhood of Salvador, having the director, a class of 9th grade and 
the their Portuguese teacher as participants. Therefore, the work produced is based on the 
foundations of qualitative research, which adopted method was the educational ethnography. 
Thus, we used different methodological tools - questionnaires, interviews, document analysis, 
classroom observation and field diary. In addition, it was developed a didactic proposal with 
the actors of the research and actions to revitalize the SL. The results showed that reading 
practices are poorly developed in different educational settings, such as classroom and library, 
and that the resources devoted for SL have been poorly managed and utilized. The findings 
also indicate that the restructuring of public policy is necessary and the construction of 
educational reading projects designed by teachers and directors, individually and collectively, 
whose action contributes to the acquisition and skills development, advocated by official 
documents, considering the quantitative works read by students and their reading levels, and 
the appropriation of the SL as a space for reading. 
 
Keywords: Reading practices. Native Language – teaching-learning. School library. Training 
of readers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

[...] O ato de escrever serve, no mínimo, para posicionar tanto o eu quanto o leitor, 
dando a cada um uma identidade e um papel dentro de uma relação. (GERGEN; 
GERGEN, 2006). 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

 

Os diversos instrumentos de avaliação do sistema educacional brasileiro, aplicados 

diretamente a estudantes da educação básica, valorizam enfaticamente a Língua Portuguesa 

(LP). A frequência de conteúdos dessa disciplina estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa – PCNLP (BRASIL, 2001) – é elevadíssima nos processos 

seletivos de entidades públicas e privadas, o que reforça ainda mais o que institui esse 

documento quanto à finalidade do ensino de Língua Materna (LM) nos espaços formais de 

educação. O ensino-aprendizagem de português consiste em expandir as possibilidades do uso 

da linguagem, o que implica em promover o desenvolvimento de quatro habilidades 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. Estas são contempladas nos objetivos gerais 

dessa área para o ensino fundamental e em função delas os conteúdos também devem ser 

selecionados e organizados, baseados nos seguintes eixos básicos: 1) o uso da língua oral e 

escrita e 2) análise e reflexão sobre a língua (BRASIL, 2001, p. 41-43). 

Prática de leitura e prática de produção de texto são tratadas no referido documento, 

como: 

 

[...] práticas complementares, fortemente relacionadas, que se modificam 
mutuamente no processo de letramento – a escrita transforma a fala (a constituição 
da “fala letrada”) e a fala influencia a escrita (o aparecimento de “traços da 
oralidade” nos textos escritos). São práticas que permitem ao aluno construir seu 
conhecimento sobre diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais adequados 
para lê-los e escrevê-los e sobre circunstâncias de uso da escrita. (BRASIL, 2001, p. 
52). 

 

A promoção dessas práticas associadas às habilidades linguísticas ainda incorre nos 

discursos de professores, estudantes e dos pais destes. Muitos docentes, no entanto, começam 
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a reconhecer que o fomento às ações pedagógicas envolvendo a escrita e, sobretudo, a leitura 

não é de responsabilidade, exclusivamente, de professores de LP. 

Kleiman (2001, p. 7) afirma que: 

 

Alarmam-se os professores de Ciências, História e Geografia pelo fato de seus 
alunos não lerem, e, no entanto, nada fazem para remediar essa situação. A palavra 
escrita é patrimônio da cultura letrada, e todo professor é, em princípio, 
representante dessa cultura. Daí que permanecer à espera do colega de Português 
resolver o problema, além de agravar a situação, consiste numa declaração de sua 
incompetência quanto à função de garantir a participação plena de seus alunos na 
sociedade letrada. 

 

Embora a estrutura curricular seja fragmentada, a escola somente conseguirá cumprir 

sua missão mediante ações coletivas e comprometidas por parte de toda a sua comunidade. 

Por isso, buscando entender e discutir aspectos relacionados à construção de identidades de 

indivíduos letrados no âmbito da sala de aula, Maria Laura Silva (2007, p. 116; 120) trata do 

processo de letramento de alunos do ensino fundamental nas aulas de professoras de Língua 

Portuguesa, História e Geografia. Ela considera ser necessária a definição de “[...] políticas 

significativas e adequadas de formação de professores [...]”, bem como de “[...] políticas e 

ações capazes de delimitar o papel da escola no desenvolvimento responsável das 

competências leitoras de seus alunos [...]”. Esse posicionamento é comungado por outros 

pesquisadores e profissionais da educação diante do cenário educacional contemporâneo, 

marcado por medidas pedagógicas e normativas bem elaboradas, mas ainda desconsideradas 

no que tange à execução das mesmas. 

Nesse sentido, a escola “[...] tem o papel explícito de tornar “letrados” os membros da 

sociedade, fornecendo-lhes instrumental para interagir ativamente com o sistema de leitura e 

escrita, com o conhecimento acumulado pelas diversas disciplinas científicas e com o modo 

de construir conhecimento que é próprio da ciência”. (OLIVEIRA, 1995, p. 155). Uma 

responsabilidade de peso inestimável que tem se esvaziado de significação frente às 

dificuldades encontradas no interior dos ambientes educativos, as quais compreendem 

problemas de infraestrutura e de recursos humanos. Estes se caracterizam pela escassez e 

também pela pouca qualificação ante as demandas das entidades escolares e da sociedade em 

geral. 
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A discussão em torno das práticas de letramento no universo escolar se torna 

necessária (ANTUNES, 2009), porque o desempenho dos estudantes da educação básica na 

Prova Brasil1 e no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA2) não tem 

alcançado os níveis previstos nos padrões curriculares e sociais. O panorama educacional em 

que a população brasileira se insere, conforme os resultados provenientes dessas avaliações, 

define que um conjunto de medidas coerentes, viáveis e exequíveis precisa ser construído. 

A queixa de que os estudantes apresentam dificuldades para ler e escrever já 

transpassou há muito tempo os recintos das salas de aula e das paredes dos ambientes 

educativos. Ela é reproduzida pela sociedade civil, que, além de conviver com essa realidade, 

vê nos programas televisivos e nas capas de jornais de grande circulação o sucateamento do 

sistema educacional brasileiro. Essas constatações desencadeiam a elaboração de propostas 

diversificadas, tanto por parte da iniciativa pública quanto privada, as quais consistem em 

uma espécie de força-tarefa para amenizar os efeitos de fatores presentes no contexto familiar 

e no cotidiano dos espaços escolares, de onde egressam milhares de indivíduos com déficits 

de habilidades e competências leitoras e escritoras. 

A crise na educação ainda pode ser constatada através do número de estudantes 

evadidos do sistema escolar no Brasil. A pesquisa Determinantes do abandono do ensino 

médio pelos jovens do Estado de Minas Gerais3 divulgou as razões pelas quais estudantes 

desistem do ensino médio ou se desempenham mal nesse nível. Os problemas apresentados 

pelos jovens estão relacionados aos seguintes fatores: baixa condição socioeconômica, 

gravidez, necessidade de trabalhar para ajudar a família e defasagem idade-série (O QUE 

ELES DIZEM, 2011, p. 6). Para chegar a esse estágio da educação básica, uma pessoa cursa 

cerca de oito anos4, período em que se propõe que os educandos, sob a perspectiva linguística, 

segundo os PCNLP (BRASIL, 2001, p. 41), “[...] adquiram progressivamente uma 

competência em relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida 

                                                           
1 Consiste em um instrumento utilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar a formação dos 
educandos em fase de conclusão do ensino fundamental I e II no âmbito da rede pública. Para tal, são aplicadas 
apenas questões de Português e Matemática. Os resultados da Prova Brasil são apresentados por escola, 
medindo, assim, o desempenho das instituições locais, ao qual se somam a avaliação dos docentes. Informações 
disponíveis em: http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/. 
2 Esse programa é uma iniciativa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
objetiva, por meio de uma análise comparada, produzir indicadores sobre a educação em 40 países. Para isso, 
avalia o desempenho de estudantes do 8º ano (7ª série) do ensino fundamental, com idade a partir de 15 anos, em 
Leitura, Matemática e Ciências. As edições acontecem a cada três anos com base num rodízio do foco temático. 
No Brasil, o PISA está sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), desde 2000, quando o país começou a participar. 
3 Participaram desta pesquisa 3.365 estudantes. Ela foi produzida pelo Educar Para Crescer, da Editora Para mais 
informações, consulte: http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de. Abril, sob 
encomenda do Instituto Unibanco, e coordenada por Tufi Machado Soares. 
4 Desde 2006, em conformidade com a Lei n.º 11 274, o ensino fundamental deve ser cursado em nove anos. 
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cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado [...]”. 

Essa preconização, apesar de já perdurar por mais de uma década, ainda não é respeitada, 

inclusive pelos próprios órgãos governamentais, que deixam a desejar no cumprimento das 

diretrizes estabelecidas pelos documentos oficiais. 

Focalizar, então, a leitura como objeto de estudo, sobretudo, nos limites territoriais da 

escola, é uma recorrência bastante profícua, haja vista que o tratamento dado à mesma é de 

interesse coletivo também fora do espaço educativo. Segundo os PCNLP (BRASIL, 2001), o 

processo de ensino-aprendizagem de LM na escola deve ser articulado a três variáveis: o 

aluno – a língua – o ensino. Para a realização desta pesquisa, cujo foco é o trabalho 

pedagógico com a leitura, propus o acréscimo de outros elementos articuladores a essa tríade, 

adotando-se, a partir dela, uma perspectiva pentagonal, que se configura assim: aluno – 

língua/leitura – ensino-aprendizagem – biblioteca escolar – professor. Essa abordagem 

focaliza a interseção entre os elementos constitutivos desses construtos teóricos, valorizando-

os por entender que cada um deles delineia a escola e intervém de forma direta em sua 

dinâmica. A figura a seguir representa a ideia proposta. 

 

Figura 1 – Esquema didático da relação aluno – língua/leitura – ensino-aprendizagem – biblioteca 
escolar – professor 

              
         Fonte: Elaboração da autora. 

 

Neste trabalho, assumo a abordagem sociointeracionista de linguagem, que parte da 

premissa de que a língua(gem) funciona para atender às necessidades de interação social das 

pessoas, sendo ela, então, um sistema-em-função (ANTUNES, 2003) associado às questões 
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multiculturais e semióticas. Nesse sentido, compreendo a leitura como uma prática social pela 

qual o ser humano continuamente aprende ao dialogar consigo, levando em consideração suas 

experiências e história de vida, e com os demais interlocutores sociais, mediante o uso da fala 

e da escrita, bem como através de suas ações, pautado “[...] numa dialética de desconstrução e 

construção de significados [...]”. (MUNIZ; LIMA, 2007, p. 147). Logo, segundo essas 

autoras, ler é “[...] uma atividade dialógica, processual, formativa, crítica/reflexiva e 

significativa”. (MUNIZ; LIMA, 2007, p. 144). Essa compreensão ratifica que fazemos parte 

de uma sociedade permeada pela cultura letrada e, por essa razão, as práticas de letramento 

constituem o dia a dia das pessoas antes de elas ingressarem na escola. (RIBEIRO, 2007; 

ROJO, 2009; SOARES, 2010). 

A leitura, portanto, não é um conteúdo específico das aulas de LP, nas quais se espera 

que sejam propostas atividades didático-pedagógicas aos educandos, a fim de que eles 

aprendam a usar a linguagem oral e escrita, de modo competente, i.e., sejam capazes de 

dominar as quatro habilidades linguísticas e desenvolver a competência linguístico-

comunicativa. Esta é definida por Mendes (2008, p. 72) como: 

 

[...] um conjunto de conhecimentos e habilidades interconectados e 
interdependentes, [que] funciona como uma espécie gerenciadora dos diferentes 
conhecimentos que o aprendiz adquire ao longo de sua aprendizagem. A 
competência lingüístico-comunicativa como uma competência global que inclui 
outras competências: a competência gramatical ou formal, a competência 
sociolingüística, a competência textual-discursiva, a competência estratégica, a 
competência implícita, a competência intercultural, entre outras5. 

 

Então, a relação entre aluno – língua/leitura – ensino-aprendizagem – biblioteca 

escolar – professor deve ser dialógica, sendo fundamental a consolidação de práticas que a 

reconheçam como elemento essencial do fazer-pedagógico. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que o ensino-aprendizagem de leitura ainda está restrito à 

sala de aula, que, sob o ponto de vista da estrutura física, é um espaço onde, geralmente, estão 

enfileiradas as carteiras e os alunos, tendo estes à sua frente o professor, atrás do qual há um 

quadro. (MOREIRA, 2005). Apesar de a estrutura das salas de aula da maioria das escolas 

públicas não atenderem a requisitos que a Psicologia da Educação considera favoráveis para 

os fins a que se destina, esse ambiente é o santuário para o exercício docente e a realização de 

                                                           
5 Para a autora, a integração de competências é uma das características da Abordagem Intercultural (AI), 
expressão cunhada por ela em sua tese de doutorado. A AI consiste na “[...] força potencial que pretende orientar 
as ações de professores, alunos e de outros no processo de ensino/aprendizagem de uma língua, materna ou 
estrangeira, o planejamento de cursos, a produção de materiais e a avaliação da aprendizagem, com o objetivo de 
promover a construção conjunta de significados para um diálogo entre culturas”. (MENDES, 2008, p. 60-61). 
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uma aprendizagem significativa. Por isso, a complexidade do processo de ensino-

aprendizagem de leitura exige que sejam utilizados, ainda dentro dos muros da escola, outros 

espaços que tornem a ação de ensinar crianças e adolescentes a ler variados gêneros textuais, 

de diferentes modos e competentemente. (ABREU, 2001). Assim, esses indivíduos poderão 

atuar de forma ativa e relevantemente em suas comunidades e na sociedade em geral. 

A biblioteca escolar, doravante BE, é um desses ambientes de ensino-aprendizagem. 

Ela possui potencial para contribuir com o cumprimento do papel social da escola e fomentar 

ações de incentivo à leitura. (SILVA, 1998; BARRETO, 2006). Para além do espaço da sala 

de aula, a biblioteca escolar, segundo Andrade e Blattmann (1998), constitui-se em “[...] 

instrumento indispensável como apoio didático-pedagógico e cultural, e também elemento de 

ligação entre professor e aluno na elaboração das leituras e pesquisas”. Nesse sentido, é 

também responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de estudantes, por isso não pode 

ser relegado a mais um anexo nem apêndice da escola. 

Os Parâmetros para bibliotecas escolares (CAMPELLO; et al., 2010) descrevem, de 

forma específica, as características que devem compor esse ambiente, discutindo a sua 

relevância e função para a sociedade e, sobretudo, para professores e educandos. 

Propostas, de abrangência nacional, cujo foco são as práticas de leitura, têm alcançado 

metas, pois das esferas governamentais surgiu uma série de medidas, denominadas de 

políticas públicas de fomento à leitura. Muitas dessas ações têm a escola como seu raio de 

atuação, entretanto, a realidade de milhões de estudantes matriculados, especificamente, no 

ensino fundamental é a de não poder contar com uma estrutura pedagógica, física e social 

favoráveis à sua permanência em ambientes educativos. 

Muitos questionamentos acerca das práticas de leitura do brasileiro são frequentes e 

acompanhados de críticas ferrenhas ao Estado, aos professores e aos próprios estudantes. 

Esses grupos reconhecem suas dificuldades e ensaiam, guardadas as devidas proporções, 

projetos que possam diminuir os impactos acumulados durante séculos no sistema 

educacional do nosso país. Uma das medidas elaboradas pelo governo federal, objeto de 

investigação deste trabalho, é o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). Este 

consiste em abastecer as bibliotecas escolares com materiais informacionais variados, 

principalmente, livros literários. Embora essa seja uma intervenção socioeducativa 

importante, ela não é suficiente, pois para que a comunidade escolar desfrute 

satisfatoriamente dos recursos disponibilizados pelo PNBE, outras medidas precisam ser 

adotadas, pois múltiplos fatores constituem a efetividade desse programa para o público a que 

ele se destina. 
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A parceria, então, entre o que preconizam os documentos, os investimentos 

econômicos, a formação de professores e, consequentemente, de educandos possibilitará 

outros encaminhamentos para a nossa educação. E este estudo pretende discutir tal 

associação, atrelando-a às questões já apresentadas, as quais podem ser demonstradas em 

inquietações que ecoam, em alguma medida, no nosso cotidiano. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

As inquietações quanto à formação de leitores, contextualizadas às questões 

explicitadas anteriormente, as quais estão imbricadas entre si, motivou-me a buscar 

compreender, de modo mais aprofundado, a dinâmica e as particularidades de um contexto 

escolar, acompanhando o processo de ensino-aprendizagem de leitura nesse ambiente e 

ressaltando um constituinte favorável à formação de leitores: a biblioteca escolar. 

A partir do que foi dito, configura-se como objetivo geral deste estudo discutir 

aspectos relativos à formação de leitores (professora de língua portuguesa e estudantes do 9º 

ano do ensino fundamental), apontando fatores que favorecem ou não o desenvolvimento de 

competências leitoras dos educandos, e tomando a biblioteca escolar como um espaço que 

poderá contribuir com a melhoria significativa da realidade encontrada, a partir da adoção de 

práticas de ensino-aprendizagem de leitura. 

Tomando este escopo como base, objetivou-se, especificamente: 

 

a) descrever o acervo da biblioteca escolar; 

b) traçar o perfil de leitura da professora e de seus alunos, tomando como parâmetros 

os documentos oficiais e o histórico de leitura intra/extraescolar deles; 

c) investigar a relação da docente e dos educandos participantes com a biblioteca 

escolar; 

d) elaborar e propor, conjuntamente com a professora colaboradora, práticas de 

ensino-aprendizagem de leitura, cujo fomento potencialize o uso da biblioteca escolar e a 

interação dos alunos com as atividades de leitura. 
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1.3 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

 

Como ponto de partida desta investigação, estabeleci a seguinte (principal) pergunta 

norteadora: De que modo o uso da biblioteca escolar, pela professora de língua portuguesa e 

por estudantes do 9º ano do ensino fundamental, poderá contribuir para a formação de leitores 

e para a melhoria dos resultados sobre a prática de leitura na escola? Esta se desdobra em 

outros questionamentos fundamentais para a discussão empreendida, os quais são: 

 

a) Que concepções de leitura têm a escola, a professora e os alunos pesquisados, e 

que atividades estão subjacentes a elas?  

b) Como a professora e os educandos participantes fazem uso da biblioteca escolar 

como espaço de leitura? 

c) Quais podem ser as contribuições da biblioteca escolar para a promoção da leitura 

e do desenvolvimento de competências leitoras? 

d) Que práticas de ensino-aprendizagem de leitura, em conjunto com a professora 

colaboradora, poderão ser elaboradas e propostas, tomando o potencial da biblioteca escolar, 

para que a escola obtenha resultados significativos na formação de leitores? 

 

Essas perguntas de pesquisa estão diretamente imbricadas com os objetivos propostos, 

portanto, as reflexões já apresentadas evidenciam que a inter-relação existente entre os 

elementos aluno – língua/leitura – ensino-aprendizagem – biblioteca escolar – professor, tão 

presentes no contexto da educação escolar brasileira, requer valorização por parte dos 

indivíduos coparticipantes do processo de ensino-aprendizagem, inclusive dos gestores do 

sistema educacional, e apontam que a escola é o espaço em que as mobilizações relacionadas 

às práticas de leitura podem ser iniciadas e/ou reforçadas junto a educandos e educadores. 

 

 

1.4 PERCURSO FORMATIVO-REFLEXIVO 

 

 

A multiplicidade de pontos de vista adotados neste estudo sobre a leitura na escola 

deve-se aos diferentes papéis que assumi/assumo na minha trajetória de vida, sobretudo, 

dentro do espaço educativo: aluna, professora e pesquisadora. (ALMEIDA FILHO, 2008). A 
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escolha do tema aqui discutido baseia-se nas experiências vividas nessas fases, associadas aos 

pressupostos teóricos da Linguística, da Linguística Aplicada, doravante LA, e aos de áreas 

do conhecimento afins, como as Ciências da Educação e da Informação, além das 

contribuições teórico-metodológicas de meus professores (da educação básica e da 

universidade) e de colegas integrantes do Núcleo de Estudos em Língua, Cultura e Ensino6 

(LINCE). 

O exercício docente revela a realidade da educação básica, traduzida enfaticamente 

nas estatísticas e pareceres de pesquisas empreendidas pelos setores públicos e privados. A 

partir dele, constata-se aquilo que os resultados de muitos exames/programas avaliadores da 

educação brasileira revelam. A ideia em discutir a relação entre aluno – língua/leitura – 

ensino-aprendizagem – biblioteca escolar – professor foi concebida, sobretudo, quando 

assumi efetivamente a regência de aulas de português, em 2009, em uma escola pública 

estadual, localizada no bairro Capelinha de São Caetano, em Salvador. As percepções geradas 

a partir dessa vivência atrelam-se às produzidas durante o estágio supervisionado e a outras 

experiências dessa natureza, além de me fazerem rememorar o legado adquirido ao longo dos 

cerca de 10 anos, como estudante secundarista em duas unidades de ensino públicas do Estado 

da Bahia. 

A formação na universidade também integra esta discussão, pois as Instituições de 

Ensino Superior (IES) são responsáveis (e devem ser responsabilizadas) pela construção e 

pelo desenvolvimento de competências docentes, haja vista que a formação de leitores é um 

aspecto que cerca o imaginário de futuros professores de línguas. 

Diversos fatores contribuíram para que eu elegesse a leitura como objeto de 

investigação no mestrado. É difícil, no entanto, descrevê-los numa ordem cronológica, porque 

alguns deles agiram concomitantemente e a reflexão sobre a sua influência nas minhas 

escolhas não ocorreram de imediato. Tudo se constitui como peças de um grande quebra-

cabeça, e para montá-lo é necessária a manipulação da memória. Então, apresento essa 

trajetória considerando a relevância dos elementos e aspectos que resultaram na definição 

desta pesquisa quanto ao: tema, objetivos, perguntas de pesquisa, cenário, participantes, 

aportes teórico-metodológicos e procedimentos para a geração e a análise dos dados. 

A escolha pelo curso de Letras Vernáculas revela um desejo pessoal de querer 

contribuir com a formação de leitores, tendo o ensino da literatura como fio condutor, visto 

                                                           
6 Grupo de Pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Edleise Mendes e pelo Prof. Dr. Antonio Marcos Pereira. Ele 
privilegia a produção de conhecimentos nas áreas de ensino-aprendizagem de línguas (materna, estrangeira, 
segunda e de herança) e formação de professores, numa perspectiva dos estudos culturalmente sensíveis. 
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que a frequência com que eu e meus colegas líamos um romance, por exemplo, como 

atividade escolar, era raríssima. Esse anseio foi intensificado, principalmente, quando eu já 

havia concluído o ensino médio. Durante este nível, como proposta pedagógica, somente li 

um livro, Dom Casmurro, de Machado de Assis, objetivando cumprir uma atividade 

obrigatória. As aulas de literatura dos cursos preparatórios para vestibular eram tão dinâmicas 

e encantadoras, que aguçavam ainda mais o meu desejo de ler e ser professora de LP, 

focalizando, é claro, a literatura. 

Em 2005, já na universidade – um mundo novo e fascinante –, percebi que os Estudos 

Literários não atendiam aos meus interesses e inquietações sobre o processo de ensino-

aprendizagem de LM. Os Estudos Linguísticos pareciam explicar o porquê da escolha pela 

licenciatura em Letras, mas a diversidade de objetos e enfoques me deixava angustiada, 

principalmente, porque a conclusão do curso se aproximava e eu ainda não tinha “respostas” 

para os problemas que me influenciaram na opção profissional. A sensação era de que a 

formação universitária não era para docente de educação básica, sobretudo, quando momentos 

dentro e fora da universidade apontavam para a necessidade de se refletir sobre o contexto 

educacional. Essas oportunidades advieram mediante a exibição de filmes como Fahrenheit 

451, Escritores da liberdade, Balzac e a costureirinha chinesa, dentre outros, os quais, inter-

relacionados com a referência de diversos materiais informacionais da grade curricular do 

curso e a leitura deles, bem como com as experiências vividas em outros espaços sociais, 

constituíram meu acervo, minha biblioteca. Nessas obras fílmicas, a formação de leitores é 

um dos focos temáticos. 

Em 2007, o contato com pressupostos da Linguística Textual e da LA deu outro 

direcionamento à minha trajetória profissional, enquanto eu cursava uma disciplina optativa 

(Gêneros Textuais em Língua Portuguesa). No mesmo ano, passei a integrar o LINCE, 

ocasião em que a leitura de textos de temas relacionados à discussão desenvolvida aqui, bem 

como a reflexão sobre eles, se tornou constante; inclusive, foi nesse grupo de pesquisa que 

tomei conhecimento sobre o PNBE. Além disso, o estágio no Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA), como monitora de português, de 2008 a 2010, me proporcionou o desenvolvimento 

de outras competências profissionais. 

O estudo empreendido foi sendo caracterizado a partir desses fatos, assumindo a 

configuração atual, principalmente, após a leitura da crônica Herdando uma biblioteca7, de 

                                                           
7 A leitura da obra, cujo título é homônimo ao da crônica, acentuou meu processo autorreflexivo sobre as 
questões levantadas pelo autor durante a sua formação como leitor. 
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Sanches Neto, quando eu ainda cursava a graduação. A inserção no Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística (PPGLL) como aluna especial também favoreceu meu 

processo de maturidade intelectual e de construção de conhecimento. 

Então, propus-me a investigar sobre a formação de leitores, contemplando as minhas 

próprias inquietações, enquanto educadora linguística, as angústias de muitos colegas e de 

futuros profissionais da área, bem como o que preconizam os documentos da educação 

brasileira e as produções intelectual e informativa sobre o processo de ensino-aprendizagem e 

sua repercussão na vida dos brasileiros. 

 

 

1.5 CENÁRIO 

 

 

Tendo sido estabelecidos os elementos constituintes da pesquisa, um turbilhão de 

ideias quanto à seleção do cenário “invadiu” meus pensamentos. Que unidade de ensino seria 

o meu campo de estudos? A princípio uma das respostas indicava a primeira instituição na 

qual trabalhei como professora de LP, em virtude da aprovação no concurso Regime Especial 

de Direito Administrativo (REDA), realizado em 2009. Na época, a possibilidade de 

desenvolver a pesquisa no meu local de trabalho apresentava algumas vantagens, dentre elas a 

comodidade de conhecer suas instalações físicas e pedagógicas e o trajeto de minha residência 

até a escola, embora a mesma fosse distante. Além disso, nessa unidade, responsável pelo 

ensino fundamental, havia um espaço denominado biblioteca. 

A existência de um ambiente reservado como biblioteca escolar, doravante BE, era um 

dos pré-requisitos básicos para a escolha da instituição educacional, os quais contemplavam 

também que na escola fosse ofertado o último ano do nível fundamental II, ou seja, o 9º ano 

(antiga 8ª série), e que uma professora de LP desse grupo e a direção concordassem em 

participar voluntariamente da pesquisa. Definiu-se como aspecto essencial nesse processo que 

o estudo seria realizado em uma unidade de ensino pública e, preferencialmente, estadual. Tal 

decisão justifica-se porque esta esfera ainda carece de atenção especial, pois os recursos que 

lhe são destinados não são devidamente aplicados, ficando perceptíveis traços de negligência 

e de falta de compromisso com a população dependente dela, além disso, aos governos 

estaduais cabe a oferta dos ensinos fundamental II (6º ao 9º ano) e médio. 

Outras hipóteses foram levantadas, dentre elas a de realizar a pesquisa em uma escola 

próxima à minha casa ou em uma em que houvesse uma biblioteca escolar estruturada e 
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organizada. Estas, no entanto, foram desconsideradas, primeiro, porque a não familiaridade 

com o ambiente quanto à sua estrutura físico-pedagógica não favoreceria o estudo proposto e, 

segundo, porque o número de instituições públicas estaduais, localizadas em Salvador, cuja 

biblioteca seja efetivamente funcional é desconhecido, o que demandaria a realização de outra 

pesquisa. 

Assim, após um período de observação e análise de três unidades de ensino, as quais 

ofertam o ensino fundamental II e possuem biblioteca –, cujo quadro de professores integrei, 

optei por um colégio, de médio porte, situado na região do Cabula, devido ao fato de nesse eu 

ter podido me familiarizar mais com o ambiente e flagrar aspectos relevantes para esta 

discussão, ao conhecer e acompanhar o cotidiano, principalmente, do corpo gestor, docente e 

discente. As reuniões de professores, juntamente com a gestão da instituição, viabilizaram a 

reflexão acerca de questões que constituem as práticas educativas. Desse modo, ter sido 

professora na escola selecionada como campo de pesquisa promoveu, inclusive pelo acesso 

quase irrestrito a informações mais privilegiadas e confidenciais específicas do próprio 

contexto educacional, uma intervenção socioeducativa mais significativa. Constituíram, 

portanto, o cenário da pesquisa: a biblioteca da escola e a sala de aula da turma do 9º ano do 

ensino fundamental. 

Apresento, então, neste e nos parágrafos a seguir, o contexto geossocial em que se 

insere o CEAV8 e suas características. Esta unidade de ensino está situada em Salvador, no 

bairro de São Gonçalo do Retiro, o qual tem em seu em torno diversos outros, tais como 

Cabula, Engomadeira, Mata Escura, Tancredo Neves, Saboeiro etc. Duas comunidades desse 

bairro se destacam: o Arraial do Retiro e a Baixa de Santo Antônio, onde mora a maioria dos 

alunos participantes deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Sigla composta pelas iniciais do nome da instituição. 
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Figura 2 – Mapa de São Gonçalo do Retiro e adjacências 

         
     Fonte: http://maps.google.com.br/maps Acesso em: 8 ago. 2011. 

 

Na extensão territorial do bairro, é possível encontrar mercadinhos, lojas de roupas e 

artigos diversos, comunidades religiosas, lanchonetes e outros pequenos comércios 

(barbearias, salões de beleza, farmácia etc.). Na rua principal, há um Centro de Formação, no 

qual são ofertados cursos variados de baixo custo; o terreiro de candomblé Ilê Axé Opó 

Afonjá, um dos mais antigos espaços religioso e cultural de matriz afro-brasileira no nosso 

país; a Sociedade da Aliança dos Cegos da Bahia; uma empresa de transporte de valores; e 

escolas de ensino fundamental particulares, além de duas unidades de ensino municipais, 

sendo que uma delas funciona no terreiro e recebeu o nome de sua fundadora, Eugênia Anna 

Santos. O CEAV, localizado em uma rua transversal, é a única instituição de São Gonçalo do 

Retiro, cujo porte é médio, a oferecer no ensino regular os níveis fundamental II e médio. Em 

frente a ele, há outra escola municipal. Na circunvizinhança, no entanto, há outros colégios 

estaduais desse porte. A região é uma das mais bem servidas quanto a esse serviço público, 

além de entidades privadas dessa natureza. 

Mediante o Decreto nº 22.178, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 04 

de dezembro de 1970, a Secretaria Estadual de Educação (SEC) fundou o atual CEAV. Essa 

denominação foi escolhida para homenagear um pintor baiano, que se destacou como 

professor da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal da Bahia, e se tornou membro da 

Academia Brasileira de Belas Artes. Após quase cinco anos de funcionamento, a unidade de 

ensino foi demolida, sendo reinaugurada em 1976. Em seu novo prédio, constituído de dez 
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salas de aulas, a educação infantil foi atendida. No final da década de 1990, uma reforma 

ampliou o número de salas para 14, ocasião em que passou a ser ofertado o ensino 

fundamental II. Em 2005, a unidade tornou-se colégio, em virtude da oferta do ensino médio à 

comunidade, conforme autorização da Portaria nº 1.217. Atualmente, o CEAV, além de 

abrigar os níveis fundamental II e médio, no período diurno, atende à população com o tempo 

formativo9 II e III, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período noturno. Na 

instituição, funcionam também os programas Escola Aberta10 e, mais recentemente, Mais 

Educação11. 

As peculiaridades da unidade escolar selecionada para a realização deste trabalho são 

referentes ao ano letivo de 2011, obtidas através de um dos questionários aplicados, cujo 

preenchimento foi feito pela atual gestora. Outras informações concernentes a esse aspecto 

foram obtidas no blog da instituição, criado pela mesma pessoa. Estima-se que o CEAV 

atenda, aproximadamente, a 1.125 estudantes, com base na carga horária e disponibilidade do 

corpo docente nos três turnos de funcionamento. Esse público, cuja faixa etária varia de 10 a 

60 anos, é oriundo em sua maioria de famílias afrodescendentes e de baixa renda, e foi 

acomodado em 12 salas de aula, conforme demanda de matrículas. A partir disso, como 

apresentam as tabelas 1 e 2, a unidade escolar configura-se da seguinte maneira: 

 

Tabela 1 – Quantidade de alunos por turno e período escolar do CEAV 
 
 

TURNOS/ANOS 

NÍVEIS DE ENSINO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 
ADULTOS 

 
TOTAL 

6º 7º 8º 9º 1º 2º 3º IV V VI VII - 

Matutino 105 105 70 35 40 40 40  - - - 435 

Vespertino 70 35 35 35 20 - - - - - - 270 

Noturno - - - - - - - 105 105 105 105 420 

SUBTOTAL 175 135 105 70 60 40 40 105 105 105 105 1.125 
Fonte: Dados da pesquisa: Questionário da gestão escolar/questão 33. 

 

                                                           
9 Os Tempos formativos constituem um dos eixos em que é organizado a EJA. Eles estão divididos em três 
segmentos I, II e III, os quais duram sete anos. Cada um deles equivale a um período da educação básica, sendo 
os dois últimos correspondentes ao ensino fundamental II e ensino médio, respectivamente. Essa oferta condiz 
com os níveis de ensino pelos quais o CEAV é responsável no bairro. Informações disponíveis em: 
http://www.educacao.escolas.ba.gov.br/node/11. 
10 Programa do governo federal, realizado em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) e secretarias de educação estaduais. Ele beneficia alunos e moradores das 
comunidades em torno das escolas participantes, oferecendo oficinas diversas. Estas atividades ocorrem 
prioritariamente nos fins de semana. 
11 Este programa é também uma iniciativa nacional em cooperação com os governos estaduais e consiste em 
ofertar atividades socioeducativas em turno oposto ao que os estudantes estão matriculados, visando, assim, à 
educação integral. O CEAV tornou-se parceiro em 2011. 
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A capacidade física do colégio é utilizada em sua totalidade nos turnos matutino e 

noturno, sendo no vespertino reduzido o número de educandos, inclusive porque os dois 

últimos ciclos do ensino médio não são ofertados. A clientela atendida é um pouco inferior à 

estimativa, já que nem todas as vagas foram preenchidas, sobretudo as de nível médio. Além 

disso, ainda no primeiro bimestre, ocorre a solicitação e efetivação de transferências para 

outras unidades de ensino, além da evasão no decorrer do ano letivo. A população estudantil, 

quanto ao número de turmas, está assim distribuída, independentemente dos aprendentes 

frequentes ou não: 

 

Tabela 2 – Distribuição dos alunos por número de turmas e período escolar do CEAV 
 
 

TURNOS/ANOS 

NÚMERO DE TURMAS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 
ADULTOS 

 

 
TOTAL 

6º 7º 8º 9º 1º 2º 3º IV V VI VII 

Manhã 03 03 02 01 01 01 01 - - - - 12 

Tarde 02 01 01 01 01 - - - - - - 06 

Noite - - - - - - - 03 03 03 03 12 

SUBTOTAL 05 04 03 02 02 01 01 03 03 03 03 30 
      Fonte: Dados da pesquisa: Questionário da gestão escolar/questão 34. 

 

Quanto à equipe administrativo-pedagógica, o CEAV possui as seguintes 

especificidades, conforme indicado no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 – Equipe administrativo-pedagógica do CEAV 
EQUIPE  

ADMINISTRATIVO-
PEDAGÓGICA 

 
N.º 

 
ESPECIFICAÇÕES 

Diretora 01 - 

Vice-diretoras 02 uma em cada turno (matutino e 
vespertino) 

Coordenador(a) pedagógico(a) - - 

Professores  32 - 

Bibliotecário - - 

Funcionários da administração  06 Processamento de dados 

Funcionários da limpeza 04 - 

Funcionários da manutenção  03 Tratam da disciplina12 e de 
outros serviços em geral dessa 
natureza  

Funcionários da segurança  04 - 

Porteiros  03 - 

Merendeiras 04 - 

TOTAL 59  

      Fonte: Dados da pesquisa: Questionário da gestão escolar/questão 6. 
 

O corpo docente é composto de profissionais efetivos (estatutários), com carga horária 

de 20 ou 40 horas no referido colégio, e temporários. Estes, provenientes da aprovação no 

concurso público Reda, da parceria com uma empresa de estágio e do Programa de Serviço 

Terceirizado13 (PST). Com exceção do grupo gestor e da secretária da instituição, o apoio 

técnico-administrativo é constituído de funcionários de diferentes empresas terceirizadas e 

servidores Reda, com regimes de trabalho de 30h ou 40h. 

Não foi possível tomar conhecimento da área ocupada pela instituição, no entanto os 

espaços que constituem o prédio e seu entorno estão assim descritos no referido diário 

virtual14, sem incluir as salas de aula: 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ou seja, da ordem. Esses funcionários são responsáveis por observar o comportamento dos estudantes nas 
dependências da escola e controlar quaisquer indicativos de desordem, além de darem suporte, sempre que 
necessário ou solicitado, às demais equipes da unidade de ensino. 
13 O próprio Estado contrata, por intermédio desse programa, pessoas com habilitação em licenciatura ou não 
para serem regentes de disciplinas. É possível encontrar profissionais graduados e estudantes universitários, os 
quais ministram aulas de componentes curriculares que não estão diretamente relacionados com sua formação 
acadêmica. 
14 Ele foi criado pela atual gestora da unidade escolar pesquisada. 



32 

 

uma diretoria, uma secretaria com banheiro, uma biblioteca
15, um laboratório de 

informática, uma sala para professores, uma cozinha com área de serviço, duas 

salas para depósito, 02 banheiros (feminino e masculino) para alunos, 02 

banheiros (feminino e masculino) para professores e funcionários, uma área 

coberta para lazer e refeitório. Na parte externa está situada uma pequena área 

para jardinagem, uma quadra esportiva e uma garagem. (Fragmento do blog do 

CEAV). 

 

Parte dessas informações, postadas no blog em 2010, foram modificadas, conforme 

dados fornecidos pela diretora em exercício; essa mudança refere-se aos ambientes 

pedagógicos. Sobre eles, é possível fazer algumas considerações, levando-se em conta, por 

exemplo, o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Ambientes pedagógicos do CEAV 
AMBIENTES PEDAGÓGICOS N.º ESPECIFICAÇÕES 

Auditório -  

Biblioteca  01  

Laboratório 01 Ciências 

Quadra de esportes 01  

Sala de artes - São utilizadas as salas de aula 

Sala de aula16 12  

Sala de informática 01  

Sala de leitura -  

Sala de vídeo 01 Utilizamos as salas de aula 

Outros 01 Espaço pedagógico para a horta 

         Fonte: Dados da pesquisa: Questionário da gestão escolar/questão 7. 
 

É consensual entre gestão, professores e funcionários que a construção e/ou 

reestruturação de alguns ambientes do espaço escolar é necessária e essencial. A maioria deles 

considera que um conjunto de medidas precisa ser adotado, a fim de que a comunidade 

escolar possa conviver num recinto devidamente adequado para a promoção do bem-estar e 

do desenvolvimento sociocognitivo dos alunos. 

O laboratório ou sala de informática funcionou por um período, mas desde 2010 está 

desativado. O espaço reservado para a reinauguração desse ambiente é bastante amplo; nele 

estarão disponíveis para os alunos 20 computadores a serem utilizados em aulas reservadas 

                                                           
15 Grifo nosso. 
16 Conforme informado, o CEAV dispõe de 14 salas para aulas, mas apenas 12 são utilizadas com essa 
finalidade. As outras duas receberam destinos diferentes: sala de vídeo (conhecida como Sala Lilás) e sala-
escritório dos projetos realizados na unidade (Escola Aberta e Mais Educação). 
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pelos docentes, segundo informou a diretora em reunião com os professores17. A sala de 

vídeo, chamada de sala lilás, é pequena, por isso dificilmente comporta mais de 20 pessoas. 

Todas as salas de aulas são providas do recurso didático denominado de TV pendrive, através 

do qual é possível exibir textos imagéticos (figuras, fotos, filmes, documentários etc.), 

músicas, apresentação em slides e outras, desde que salvos em um dispositivo removível, cuja 

entrada seja USB, no formato adequado. Essa ferramenta, por exemplo, é uma alternativa para 

dinamizar as aulas; entretanto, as instalações elétricas da unidade escolar apresentam alguns 

problemas, assim como a maioria dos televisores; quando isso não é impeditivo, a utilização 

dos aparelhos não é regular. O laboratório de ciências é um projeto da gestão, mas ainda não 

há indícios de quando ele será tornado realidade, não obstante a diretora informou a sua 

existência ao listar os ambientes de que a escola dispõe. 

A pequena área para a jardinagem, mencionada anteriormente, devido à implantação 

do Programa Mais Educação, foi destinada a ser horta. A quadra de esportes, segundo a 

educadora física titular no colégio, não é adequada para a realização de suas aulas. Esse 

recinto não possui cobertura, arquibancada e outros aspectos favoráveis à prática das aulas de 

Educação Física. Já a biblioteca escolar, existente desde 2004, mede aproximadamente 60m². 

Na opinião da gestora, sua localização é adequada, ideia com a qual concordo, embora a placa 

identificadora desse espaço não esteja bem localizada e sua inscrição quase apagada. O acervo 

é constituído por livros didáticos, doravante LD, paradidáticos (literários ou não), dicionários, 

enciclopédias, revistas e outros materiais. Em geral, estes provêm do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) e do PNBE, além de serem oriundos de outras fontes. 

A sala de aula – “universo pluricultural e pluridialetal” (MENDES; CASTRO, 2008, 

p. 8) – é uma amostra do universo escolar, que agrega aspectos comuns e distintos, 

simultaneamente, e nela os estudantes passam a maior parte do tempo durante o período de 

escolarização, fase em que dão continuidade ao seu processo de aprendizagem já instaurado 

em outros espaços. 

A escola é um espaço promotor da “[...] participação consciente, crítica e relevante das 

pessoas na construção de um mundo em que todos possam ter vez e voz”. (ANTUNES, 2009, 

p. 45). Ela, por ser uma das instituições sociais mais reconhecidas, ao longo de sua formação 

sócio-histórica, vem recebendo atribuições importantes, dentre as quais a de formar cidadãos 

e prepará-los para o mercado de trabalho, mediante a criação/agregação de elementos que 

                                                           
17 Até a redação final deste texto não houve reinauguração do laboratório de informática. A gestão comunicou 
que aguardava apenas a instalação dos aparelhos de ar-condicionado para que o ambiente voltasse a funcionar, já 
que todos os demais materiais já se encontravam na escola, inclusive os aparelhos. 
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priorizem a aprendizagem significativa do seu público-alvo. Este se caracteriza pela sua 

diversidade multi-identitária, já que cada ser humano é heterogêneo, devido à inserção em 

diversos contextos sociais. Portanto, o ambiente escolar, em sua plenitude, é um cenário 

bastante propício para a discussão aqui proposta. 

 

 

1.6 PARTICIPANTES 

 

 

Após sondar a dinâmica da unidade escolar selecionada e a viabilidade de torná-la 

campo de pesquisa, o primeiro passo foi conversar com sua gestora, que se mostrou bastante 

receptiva ao convite. Ao tomar conhecimento das características e finalidades da investigação 

proposta, ela indicou-me duas professoras de LP do turno matutino, que poderiam cooperar 

com este trabalho. Uma delas leciona essa disciplina, preferencialmente, para os 8º e 9º anos. 

Convidei essa colega e ela, prontamente, aceitou. Cabe ressaltar que, no turno matutino, havia 

três professoras de LM, além de mim, e cada uma comumente assume a regência dos 

seguintes grupos: 1) 6º ano; 2) 7º ano; 3) 8º e 9º anos e 4) séries do ensino médio. Este último 

esteve sob minha regência até o início do segundo semestre letivo de 2011, quando, a fim de 

dedicar-me mais ao mestrado, solicitei exoneração do cargo. A cada ano essas mudanças 

ocorrem minimamente e dependem do número de turmas de cada série; a configuração 

apresentada leva em consideração a preferência dos docentes e refere-se ao ano letivo de 

2011. 

Participaram diretamente desta pesquisa: a diretora, que prestou informações relativas 

à infraestrutura física e técnico-pedagógica da instituição, além de apoio efetivo para as ações 

que denominamos de revitalização da biblioteca escolar; uma professora de LP e seus alunos 

do 9º ano. Além deles, a maioria dos demais componentes da comunidade escolar (docentes, 

educandos e funcionários) contribuiu com este estudo, por “me permitirem observá-los”, antes 

e durante toda a pesquisa, fornecendo dados relevantes, através das suas dinâmicas no 

ambiente escolar. Compor a equipe de docentes (durante quase um ano) dessa unidade de 

ensino proporcionou que o andamento da pesquisa tivesse um grau de reflexibilidade bastante 

acentuado, principalmente, porque a visão que tive dos fatos era privilegiada, ou seja, pude 

circular em todos os espaços e participar de momentos autorizados apenas aos professores. E, 

assim, exerci o papel de pesquisadora e educadora no mesmo ambiente, confrontando-me com 
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minhas ideias, ações e responsabilidade de analisar e interpretar aquela realidade, de modo a 

contribuir com ela. 

A gestora, licenciada em Letras com Inglês e especialista em Gestão Escolar, exerceu 

seu primeiro mandato entre 2008-2011. Em algumas reuniões administrativo-pedagógicas, 

incentivou, timidamente, os colegas a usarem a biblioteca escolar. Mostrou-se, durante a 

pesquisa de campo, muito solícita em compartilhar suas ideias sobre projetos relacionados à 

melhoria das condições do trabalho docente, bem como do contexto de ensino-aprendizagem 

dos educandos. A implementação de algumas ações sugeridas e planejadas pela comunidade 

escolar, inclusive aquelas referentes a este estudo, ocorria lentamente. Muitos fatores 

interferem na realização de medidas socioeducativas e de ações ligadas à infraestrutura física, 

por isso não se pode atribuir apenas aos gestores os entraves vivenciados na escola, nem 

mesmo aos professores, muito menos aos alunos. 

A docente participante, 34 anos, é graduada em Letras Vernáculas com Espanhol, pela 

Universidade Federal da Bahia, e faz um curso de pós-graduação lato sensu na área de 

Cultura. Há 12 anos, atua como professora de português, tendo ingressado no funcionalismo 

público em 2000, no qual dedica 40 horas, diurnamente, em duas unidades de ensino. Integra 

o corpo de professores do CEAV desde 2004, no turno matutino. Ao longo do nosso convívio, 

atendeu a algumas solicitações concernentes a este trabalho, demonstrando, inicialmente, 

interesse na parceria que estabelecemos, a qual não foi tão interativa quanto o desejado. 

Os estudantes selecionados para contribuir com este estudo cursavam o 9º ano – 

último estágio do ensino fundamental – e formavam a turma M1. Este grupo era o único no 

ano letivo 2011, no turno matutino. A escolha desse ano escolar condiz com a compreensão 

de que o conhecimento do perfil de leitor de estudantes desse ciclo é imprescindível, já que 

eles são futuros concluintes de um dos níveis da educação básica. Atrelado a isso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) –, além do PNBE, preconizam 

que em cada ciclo escolar os estudantes tenham contato com diversos gêneros textuais e 

desenvolvam determinadas competências de letramento. Alunos cursantes desse período são 

“obrigados” a, por exemplo, responderem às questões propostas pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB18), por meio da Prova Brasil. 

A turma 9M1 era composta por 35 estudantes; destes, 32 responderam ao questionário 

elaborado especificamente para eles, ou seja, 91,43% do total, sendo 17 meninas e 15 

                                                           
18 Esse é composto por duas avaliações complementares: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e 
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), denominada de Prova Brasil. O primeiro se aplica a 
todas as unidades de ensino (públicas e particulares), enquanto a segunda apenas às pertencentes à rede pública. 
Cada uma possui características específicas, embora tenham, de modo geral, a mesma finalidade. 
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meninos, com idade entre 13 e 19 anos. Parte dessa turma já foi conservada19 em alguma série 

do nível em que se encontram, sendo a maior incidência nas fases inicial e final do ensino 

fundamental. A maioria ingressou no CEAV para cursar o 6º ano (antiga 5ª série). Esses 

alunos, predominantemente, residem no mesmo bairro onde o colégio está localizado, 

estudaram em unidades públicas de ensino e são oriundos de famílias de baixo poder 

aquisitivo. Algumas delas são numerosas e têm seus filhos matriculados na mesma instituição 

desde as primeiras séries. 

 

 

1.7 APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

A escolha da abordagem metodológica para a realização deste estudo surgiu, 

oportunamente, a partir da leitura de textos introdutórios sobre a LA, durante o curso de uma 

disciplina optativa – Introdução à Linguística Aplicada – na graduação, em 2008. Isso 

possibilitou que a minha identificação com essa área do saber aumentasse. As considerações 

de Moita Lopes (1996; 2006), Jurado e Rojo (2006), Kleiman (2006), Rajagopalan (2006), 

Mendes (2007), Almeida Filho (2008), dentre tantos outros, instigaram-me a buscar mais 

informações sobre a LA, enquanto o anteprojeto de pesquisa e, posteriormente, o projeto, 

fossem construídos. Segundo Almeida Filho (2008, p. 26-27, grifo do autor), essa área “[...] se 

ocupa da pesquisa sobre questões de linguagem situadas na prática social com procedimentos 

específicos determinados pela natureza aplicada da pesquisa que tipicamente a serve”. Para 

esse teórico, “[...] os fenômenos aplicados são aqueles que envolvem justamente o uso real da 

língua no cotidiano de circulação em que está posta”. Sendo assim, a referida área científica 

da qual este trabalho se origina e na qual se desenvolve focaliza os usuários da língua nos 

diversos espaços sociais, cujas dinâmicas são comumente alteradas pela ação humana, e 

discute os temas provenientes desses contextos, visando compreender os elementos 

interagentes nesse processo e contribuir epistemológica e pragmaticamente com cada 

participante da realidade em que estamos inseridos. 

A ampliação do repertório de leituras sobre os aportes teórico-metodológicos em que a 

LA se fundamenta ocorreu durante o período em que cursei Tópicos em Linguística Aplicada 

II e, sobretudo, Teorias e Métodos da Linguística Aplicada, como aluna especial, no PPGLL, 

                                                           
19 Recomenda-se que seja usado o termo conservação ao invés de reprovação quando se trata do fenômeno da 
repetência escolar. 
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em 2009. Neste último contexto, associado às etapas seguintes do meu processo de maturação 

intelectual e configuração deste trabalho, pude comparar, analiticamente, o leque de 

metodologias do paradigma qualitativo ou interpretativista, e, então, eleger as características 

mais adequadas para a organização da investigação empreendida. 

Portanto, este estudo baseia-se nos alicerces da pesquisa qualitativa, a qual, segundo 

Denzin e Lincoln (2006, p. 20), “[...] não possui uma teoria ou um paradigma nitidamente 

próprio, [...] nem possui um conjunto distinto de métodos ou práticas que seja inteiramente 

seu”. Apesar de essa propriedade, a pesquisa qualitativa postula que as práticas sociais e seus 

significados estão diretamente associados ao modo como o mundo é observado, já que o 

observador/pesquisador é constituído de significados próprios e por isso é agente ativo nesse 

processo. (BORTONI-RICARDO, 2008). 

Esse paradigma teórico de fazer pesquisa se aplica aos “[...] fenômenos que envolvem 

os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”. 

(GODOY, 1995, p. 21). Segundo essa autora, a melhor compreensão desses eventos ocorre 

quando eles são considerados em seus próprios contextos e as perspectivas de seus 

participantes são ouvidas e respeitadas. Nesse sentido, a adoção do paradigma interpretativista 

favoreceu a realização deste trabalho, que buscou identificar e compreender os fatores que 

fomentam a formação de leitores no contexto da educação escolar brasileira, focalizando a 

utilização da biblioteca escolar, como espaço de construção da identidade leitora na cultura 

letrada. Essa perspectiva possibilita que uma visão panorâmica sobre determinadas questões 

sociais seja construída, sem excluir a presença da pesquisadora, que por razões anteriores a 

este estudo, esteve em contato direto com o contexto estudado. Tal fato foi bastante produtivo, 

conforme destacam Lüdke e André (1986), e não comprometeu o desenvolvimento da 

investigação, pois como afirma Brandão (2003, p. 47): 

 

[...] Descubro que sou objetivo sem precisar abrir mão de minha subjetividade, 
desde que saiba lidar com ela não como algo que deva ser mecanicamente 
controlado, mas como um fator a ser levado em conta como um dos componentes da 
própria situação de pesquisa, como de resto, em tudo o mais na vida. [...]. 

 

Bortoni-Ricardo (2008, p. 32) ratifica que: 

 

O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer pedagógico, 
tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática ou das práticas 
pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de aperfeiçoar-se 
profissionalmente desenvolvendo uma melhor compreensão de suas ações como 
mediador de conhecimentos e do processo de ensino e aprendizagem. 
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Associado a outros elementos, o método adotado, para que a viabilidade deste estudo 

fosse garantida, foi o etnográfico, pois ele permite que sejam conhecidas situações reais do 

contexto social. Segundo Telles (2002), a pesquisa etnográfica enfoca as relações entre 

pessoas pertencentes a um contexto social específico e seus comportamentos. Além disso, ela 

exige que o pesquisador utilize sua capacidade de interpretação ao analisar os dados coletados 

e reconheça a dimensão humana e a pluralidade cultural dos participantes da investigação. 

Segundo Bueno (2007, p. 488), 

 

[...] fazer etnografia é construir teoricamente o observável, pois os dados não falam 
por si mesmos. Assim, curiosamente, o “olhar etnográfico” é mais do que um 
simples olhar, pois supõe sempre um “diálogo”. E não apenas porque envolve 
diálogos e conversas com os sujeitos estudados, mas essencialmente porque pede um 
contínuo interrogar-se sobre os dados, sobre suas relações com os referenciais 
teóricos e destes com o referente empírico. 

 

Tomando a escola como contexto específico, o estudo de campo empreendido se 

identificou com a etnografia educacional, por isso fez uso de diferentes instrumentos e 

procedimentos que lhe são característicos. Para Cançado (1994, p. 56), a etnografia nesse 

território baseia-se em dois princípios básicos: o êmico, que “[...] demanda que o observador 

deixe de lado visões pré-estabelecidas, padrões de medição, modelos, esquemas e tipologias, e 

considere o fenômeno sala de aula sob o ponto de vista funcional do dia a dia [...]” e o 

holístico, que “[...] examina a sala de aula como um todo: todos os aspectos têm relevância 

para a análise da interação; tantos os aspectos sociais, como os pessoais, os físicos, etc.”. 

A etnografia em sala de aula, segundo André (2008, p. 39), volta-se para experiências 

e vivências dos indivíduos e grupos que participam e constroem o cotidiano escolar: 

 

O estudo do cotidiano escolar se coloca como fundamental para se compreender 
como a escola desempenha o seu papel socializador, seja na transmissão dos 
conteúdos acadêmicos, seja na veiculação das crenças e valores que aparecem nas 
ações, nas interações, nas rotinas e nas relações sociais que caracterizam o cotidiano 
da experiência escolar. 

 

Na visão de Lüdke e André (1986), as pesquisas que têm como cenário a escola devem 

considerar o aprendizado ocorrido dentro e fora dela, pois a circunvizinhança desse ambiente 

educativo tem implicações diretas no desenvolvimento de suas práticas. Além disso, os 

próprios atores da educação institucionalizada são constituídos de histórias de vida e 

orientados por suas concepções socioculturais. 

A pesquisa etnográfica em educação se caracteriza também pela interação construída 

entre o pesquisador e o contexto educacional, bem como com sua comunidade, buscando, 
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assim, descrever os aspectos culturais que os particularizam e os significados produzidos por 

eles, sobretudo, nas atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de aula ou fora dela. 

(MATTOS, 1995; TELLES, 2002). 

Nesse sentido, o presente trabalho focaliza como a escola e as aulas de LP colaboram 

para que os educandos desenvolvam práticas de leitura, inserindo a biblioteca escolar como 

mais um espaço de ensino-aprendizagem em suas funções sociopedagógicas, e o 

desdobramento de suas ações também na trajetória formativa do professor dessa disciplina. E, 

pautada na etnografia da prática escolar, a pesquisa foi realizada ponderando também as 

seguintes dimensões: 1) clima institucional – que consiste nas pressões e forças das políticas 

educacionais, diretrizes curriculares, exigências dos pais e movimento social dos internos da 

instituição; 2) processo de interação de sala de aula – constituído por professores e 

aprendentes em suas dinâmicas escolar e social; e 3) história de cada indivíduo. (ANDRÉ, 

2008). 

Tendo, portanto, o ensino-aprendizagem de leitura como eixo gerador deste estudo, 

concluo, apoiada nas ideias de Moita Lopes (1996, p. 22), que a pesquisa etnográfica, no 

âmbito educacional, sob a perspectiva qualitativa, se caracteriza pelo foco dado à “percepção 

que os participantes têm da interação lingüística e do contexto social em que estão 

envolvidos”, conforme se objetivou durante a investigação acadêmica realizada. 

 

 

1.8 PROCEDIMENTOS PARA A GERAÇÃO E A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os procedimentos adotados para a geração de dados se apoiaram em observação 

planejada e instrumentos e registros bem elaborados, os quais são indispensáveis, conforme 

destaca André (2001), para um estudo etnográfico como o realizado. Assim, fez-se aplicação 

de questionários com a turma 9M1, a professora de português desse grupo e a diretora do 

CEAV, realização de entrevistas com os referidos alunos e docente, análise de documentos e 

observação de aulas na turma selecionada e anotações no diário de campo. 

Optou-se pela observação com a finalidade de conhecer a dinâmica da sala de aula e a 

relação entre alunos e professora participantes, visando enriquecer as demais informações 

registradas no diário de campo. Entretanto, os dados produzidos através da observação de 

aulas foram considerados de natureza secundária, por isso apenas acompanhou-se três dias de 

aula em semanas distintas, o que corresponde a seis horas-aula, durante a terceira e quarta 
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unidades letivas. A primeira delas foi gravada em áudio, mas as circunstâncias na sala de aula 

(barulho constante no ambiente) não colaboraram com a captação sonora, o que dificultou a 

legibilidade das vozes. Em virtude de mudanças no calendário escolar, não foi possível 

assistir a mais aulas, além das mencionadas, principalmente, porque o objeto de exposição e 

ensino das aulas era a análise linguística. Dois momentos nesse processo de cotejo das aulas 

foram imprescindíveis: a visita da turma a BE e a culminância da atividade de leitura sugerida 

como proposta pedagógica. 

A análise documental foi adotada por entender que os registros daquilo que é 

planejado no contexto educacional conduz a dinâmica das unidades de ensino e dos seus 

atores e possibilita conhecer quais diretrizes fundamentam as ações dos seus responsáveis, 

revelando particularidades de cada espaço educativo. Ela compreendeu o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Planejamento Anual do 

Professor de LP, confeccionado pela professora colaboradora. Além disso, a própria inserção 

na dinâmica da escola, possibilitou-me registrar no diário de campo informações particulares 

do contexto pesquisado, inclusive, referentes ao acervo, mobiliário e funcionamento da BE, 

proporcionando que eu sistematizasse o quê e como têm sido implementados e aplicados os 

recursos distribuídos pelo PNBE e as reais condições em que trabalhavam a gestora e a 

docente, bem como seus graus de comprometimento com a educação ofertada no ambiente 

estudado. 

Os questionários, constituídos de perguntas fechadas e abertas, objetivaram traçar o 

perfil de leitura dos aprendentes e de sua professora de português, levando em conta seus 

históricos de leitura intra/extraescolar e a relação deles com a BE. Além disso, visou à 

caracterização da unidade de ensino e de sua biblioteca, no que diz respeito aos aspectos 

relacionados à estrutura e às práticas pedagógicas. 

O questionário, cujo público-alvo foram os alunos, foi constituído de três grupos de 

questões, visando atender aos objetivos propostos. As 37 perguntas tiveram como finalidades: 

1) identificar cada participante; 2) conhecer seu percurso escolar; e 3) conhecer o seu 

itinerário/perfil de leitura, sondando o nível de relação dos alunos com a leitura e a biblioteca 

escolar, o papel exercido pela escola nesse processo e a opinião deles acerca disso. O 

questionário, preenchido pela professora20, contemplou, além das categorias do questionário 

dos alunos21, sua formação profissional e prática docente. Muitas das 54 questões foram 

iguais às direcionadas para os aprendentes. Através das respostas escritas pela colega, foi 

                                                           
20 O questionário da docente de português encontra-se no Apêndice F. 
21 Ver na íntegra o questionário de dois educandos nos Apêndices D e E. 
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possível conhecer sua concepção de leitura e outros pontos de vista referentes à educação 

linguística, oferecida por ela nas aulas de LM. O questionário, respondido pela diretora22, 

visou traçar o perfil da unidade escolar e do seu corpo gestor, por isso as 34 perguntas 

focaram, além da identificação do colégio e de sua dirigente, o contexto didático-pedagógico 

da instituição, tendo sido colhidas também opiniões de sua gestora acerca dele. 

Adotando uma postura ética, todos os participantes foram devidamente informados 

sobre a composição da pesquisa, inclusive seus objetivos, tendo sido orientados a participar 

voluntariamente. A professora e a gestora colaboradoras assinaram cada uma o termo de 

consentimento livre e esclarecido23, antes da efetiva coleta de dados. Este documento registra 

a seriedade do trabalho realizado e a anuência da dirigente da unidade escolar para que a 

pesquisa fosse desenvolvida junto aos educandos da turma selecionada, pois a investigação 

centrou-se em aspectos desse contexto educacional, associado às atividades didático-

pedagógicas propostas pela gestão do CEAV e pela professora de LP do grupo escolhido. 

As entrevistas foram realizadas com a docente e os alunos, a partir de um roteiro 

previamente elaborado. Propôs-se que elas fossem gravadas em áudio, mas a professora optou 

por responder às perguntas por escrito, tendo entregado suas respostas por e-mail em outro 

momento, que não o reservado para essa finalidade. A colega alegou que não estava em 

condições de falar, pois se encontrava acometida por uma virose há alguns dias, o que afetou 

sua garganta, e argumentou que poderia elaborar melhor suas respostas. Apesar dessa 

mudança, as entrevistas possibilitaram o aprofundamento das questões abordadas nos 

questionários, sobretudo daquelas direcionadas aos alunos, e das leituras feitas do contexto 

pesquisado, já que com eles o diálogo foi interativo. 

A partir da pré-análise dos questionários respondidos pelos aprendentes, estabeleceu-

se os critérios para a seleção dos indivíduos que seriam entrevistados. Foram escolhidos os 

educandos que responderam o maior número de questões, principalmente, as abertas, atendo-

se aos questionamentos feitos, sem fugir da abordagem temática proposta em cada uma, ou 

seja, apresentaram coerência em suas respostas. Para ratificar tais critérios, levou-se em 

consideração as redações que apresentaram elementos enriquecedores para a discussão 

empreendida. Sendo assim, 15 educandos foram selecionados; destes a comunicação somente 

foi possível com 13, dentre os quais apenas 7 compareceram no dia agendado para a 

entrevista. 

                                                           
22 Encontra-se no Apêndice G o questionário da gestão escolar. 
23 Ver Apêndices B e C. 
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Fez-se a opção por realizar uma entrevista coletiva com todos os presentes, o que foi 

bastante produtivo, dada a interação entre os componentes do grupo, além de se ter uma 

percepção panorâmica das opiniões dos alunos sobre as atividades pedagógicas em torno da 

leitura nas aulas de LP. 

Todas as informações recolhidas foram trianguladas para que fossem analisadas e 

interpretadas a partir de diferentes perspectivas, já que a multiplicidade de papéis da 

pesquisadora e as vozes de todos os participantes da pesquisa aqui ecoam. À medida que os 

dados foram gerados, eles foram analisados e, sempre que necessário e procedente, 

compartilhados com a professora e gestora participantes, sob uma postura ética, para que no 

percurso da pesquisa os objetivos propostos fossem alcançados. 

 

 

1.9 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. Na primeira – Introdução –, os 

elementos constituintes do fazer-pesquisa (objetivos, perguntas de pesquisa, cenário, 

participantes, aportes teórico-metodológicos e procedimentos para a geração e a análise de 

dados) e sua inter-relação com o tema abordado, bem como deles entre si, estão explícitos. 

Nesta, ainda descrevo como o presente estudo se configurou desde as motivações (item 1.4) 

que fizeram com que eu me debruçasse sobre a formação de leitores na escola até a 

intervenção educativa realizada no campo de pesquisa. 

Na seção 2 – Práticas de letramento na educação escolar –, discuto embasada, 

sobretudo, em estudiosos da linguagem os principais construtos teóricos da área selecionados 

para esta dissertação. Sob uma perspectiva polifônica e dialógica, foram apresentadas 

concepções e ideias atreladas aos construtos teóricos, e, a partir disso, demarcadas as 

orientações epistemológicas que fundamentaram o ponto de vista adotado. 

A terceira parte – Biblioteca escolar e práticas educativas – focaliza as contribuições 

teóricas dos autores especialistas em educação e biblioteconomia, articuladas ao ensino-

aprendizagem de leitura, acerca da biblioteca escolar, aprofundando o debate em torno do 

valor social desse ambiente educativo e das ações políticas e pedagógicas criadas pelo Estado 

para que as práticas leitoras sejam difundidas e abraçadas pela sociedade brasileira, em 

especial, entre os estudantes. 
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Na seção 4 – Espaços de leitura na escola: uma articulação entre a sala de aula e a 

biblioteca escolar –, coloca-se em discussão os dados coletados durante o trabalho de campo, 

ao proporcionar uma visão panorâmica acerca do que já fora explanado anteriormente. Assim, 

ficam em destaque como os elementos que constituíram a pesquisa e a revisão de literatura 

foram fundamentais para a geração e a análise das informações fornecidas por cada 

participante e pelo contexto estudado. Além disso, sobressai-se o posicionamento da 

pesquisadora ante a multiplicidade de sentidos e significados que uma investigação científica 

na área da LA e de natureza interpretativista produz, requerendo desse indivíduo 

compromisso e ética acadêmica e social. 

Nas Considerações Finais, expresso o aprendizado que o estudo concluído gerou, 

proporcionando-me um processo de reflexão ainda mais acentuado sobre o ato de pesquisar, a 

importância do exercício pedagógico em sala de aula e na gestão escolar, de forma 

comprometida e responsável com os educandos e os demais agentes das comunidades de 

ensino, e o papel do aluno no seu processo de escolarização, na busca pelo próprio 

desenvolvimento intelectual e desempenho sociocultural. Portanto, ao apontar os fatores que 

podem favorecer um ensino-aprendizagem significativo, especialmente, de leitura, sintetizo as 

contribuições do trabalho para os campos do saber com os quais dialoga direta ou 

indiretamente, o campo desta investigação, inclusive, para as pessoas que o dinamizam, e os 

atores envolvidos com a formação de leitores dentro e fora da escola. 

Nas Referências, apresento os textos consultados e mencionados nesta dissertação; nos 

Apêndices, as produções confeccionadas com finalidades distintas, mas convergindo para um 

mesmo objetivo; e, nos Anexos, outros recursos utilizados neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

2 PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

 

[...] falar sobre leitura é falar sobre cidadania, sobre tomada de consciência e sobre 
qualificação das relações sociais. E também por isso a discussão sobre leitura não 
pode se restringir ao meio acadêmico, à educação ou ao mercado editorial: trata-se 
de uma questão política, e é politicamente que se deve discuti-la. (PSZCZOL, 2008). 

 

 

Ao tratar dos estudos da linguagem e do seu aprendizado, bem como das condições de 

formação e trabalho dos professores de língua materna, Matencio (1994) discorre sobre como 

as práticas de letramento cercam o ser humano antes de seu ingresso na escola. Para ela, 

caberia à escola apresentar aos educandos outras atividades com a leitura e a escrita, 

inserindo-os nesse universo e incrementando aquelas já iniciadas anteriormente. O respeito à 

leitura de mundo desses indivíduos (FREIRE, 1989), apoiada em suas próprias experiências, é 

um ponto de partida para a mediação pedagógica entre os alunos e os outros modos de agir 

através do letramento. (MATENCIO, 1995). 

Essa autora se debruça sobre os eventos de letramento, sob a perspectiva de que 

estamos inseridos em uma sociedade escrita e da escrita. A escrita, no contexto escolar, serve 

de apoio para o trabalho com as demais práticas discursivas e linguísticas, como oralidade, 

leitura e análise linguística. Matencio (1995) considera a relação existente entre os atos de ler 

e escrever nas práticas de leitura, e estas, em seu entender, estão relacionadas a significados, 

convenções e critérios sociais. Já Kleiman (1995, p. 8; 11), focalizando o trabalho pedagógico 

com a escrita, ressalta que os estudos sobre letramento24 nos dias atuais enfatizam o poder 

potencializador da cultura letrada. Ela afirma que os estudos sobre letramento não se 

restringem ao mundo da escrita e que “Dentre as formas mais efetivas de se tornar poderoso, 

destacam-se o acesso à e a manipulação da informação”, o que implica conceber letramento 

como “[...] um conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm 

implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas 

constroem relações de identidade e de poder”. A referida autora ratifica a capacidade 

                                                           
24 Kleiman (1995) aborda aspectos característicos aos estudos sobre letramento, tais como: surgimento da 
palavra letramento no cenário acadêmico, questões temáticas que eles abrangem e seu desenvolvimento 
científico. Soares (2010) também faz um panorama histórico e conceitual acerca do termo letramento e discute 
sua relevância na nova realidade social. 



45 

 

intervencionista das práticas de letramento na vida em sociedade, sobretudo, nesta que já é 

adjetivada, por exemplo, de sociedade da informação25, da cibercultura ou do conhecimento. 

Segundo Soares (2002, p. 144), o letramento compreende “[...] as práticas sociais de 

leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são postas em ação, bem como as 

conseqüências delas sobre a sociedade [...]”, por exemplo, todas as pessoas possuem algum 

nível de letramento e, por isso, podem ser letradas, mesmo que sejam analfabetas ou não 

escolarizadas. Esta especialista em estudos sobre letramento trata profundamente cada uma 

dessas expressões, dando exemplos do cotidiano para que elas sejam bem compreendidas. 

Na visão de Xavier (2007), a escola é a principal agência de letramento, por isso lhe 

compete possibilitar aos educandos situações didático-pedagógicas contextualizadas para que 

a eles sejam reveladas as potencialidades do texto, uma vez que toda comunicação humana 

somente acontece a partir da produção, leitura e avaliação dessa materialidade linguística. 

Kleiman (1995)26 ratifica a importância da escola e a critica por se preocupar apenas com um 

tipo de letramento, i.e., a alfabetização, ao invés de valorizar o letramento como uma prática 

social como o faz outras agências (família, igreja, rua etc.)27. 

Matencio (1994, p. 18), por conceber “[...] as práticas discursivas de leitura e escrita 

como fenômenos sociais, que ultrapassam os limites da escola”, reconhece, como Signorini 

(1995), Rojo (2009), Soares (2002, 2010) e outros linguistas aplicados, a existência de 

diferentes tipos de letramento. Para ela: 

 

[...] o processo de letramento como necessariamente plural, pressupõe que diferentes 
sociedades e comunidades possuem eventos de letramento distintos, o que acarreta 
efeitos sociais e estilos cognitivos também diversificados. O letramento, nesse caso, 
está vinculado ao conjunto de práticas discursivas, formas de usar a linguagem e 
fazer/retirar sentido pela fala e pela escrita, que se relacionam à visão de mundo das 
comunidades, suas crenças e valores particulares. (MATENCIO, 1994, p. 20). 

 

Rojo (2009, p. 98) discute práticas de letramento em diferentes contextos, o define 

como “[...] os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra 

                                                           
25 Os aspectos da sociedade em rede ou da sociedade da informação permitem constatar que a tecnologia está em 
tudo e em todos os seres humanos. Somos indissociáveis dela e a recriamos a todo instante. Entendo sociedade 
da informação a partir das ideias de Aragão (2010, p. 13), que afirma: “Um mundo caracterizado pela aceleração 
das mudanças, por uma intensa “compreensão de tempo e espaço” [...], pela diversidade cultural, pela 
complexidade tecnológica, pelas inseguranças e incertezas. Dessa forma, os cenários são modificados 
constantemente, trazendo sempre novas exigências”. 
26 A autora focaliza a relação intrínseca entre concepções e modelos de letramento. Estes são classificados como 
autônomo e ideológico e embasam a discussão desenvolvida pela estudiosa. 
27 Signorini (1995) discute a noção de flexibilidade comunicativa em contextos interculturais, proposta por 
Gumperz, e, sob a concepção ideológica de letramento, o letramento escolarizado, apresentando quais crenças 
acerca deste ainda estão em vigência na sociedade contemporânea. Soares (2010) aprofunda questões pertinentes 
ao letramento escolar ou escolarizado e ressalta a existência do termo letramentos. 
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maneira, sejam eles valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos 

(família, igreja trabalho, mídias, escola etc.) numa perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural [...]” e argumenta que a educação linguística deve contemplar os 

multiletramentos ou letramentos múltiplos28 e os letramentos multissemióticos29, sob uma 

postura ética e democrática. 

Corroborando com as ideias dos especialistas mencionados, Ribeiro (2007, p. 22) trata 

dos graus de letramento, afirmando que eles surgem antes da inserção em ambientes 

escolares, pois se dá “[...] quando um indivíduo ou uma comunidade têm experiências com a 

cultura escrita em diversos suportes”. Esses níveis de letramento estão associados às 

experiências de leitura mais ou menos complexas vivenciadas por cada pessoa. 

Ler e escrever, destarte, se constituem práticas de letramento, que embora possuam 

características particulares, são atividades interdependentes nos estudos da linguagem 

(CARVALHO, 2007) e assim serão tratadas neste trabalho. Sob a mesma perspectiva, serão 

consideradas as demais habilidades linguísticas a que os PCNLP (BRASIL, 2001) fazem 

referência – escutar e falar. Todas elas são evocadas na vida em sociedade e, especificamente, 

no ambiente educativo por todos os componentes curriculares.  

Visando contribuir com as discussões realizadas na academia e em outros espaços 

acerca da formação linguística no contexto da educação formal, discorro, especificamente, 

sobre a leitura; esta, como foi afirmado anteriormente, constitui um dos eixos do ensino de 

línguas e também uma prática social, discursiva e pedagógica. (SILVA, 1998). Para tratar 

dessas questões é, portanto, fundamental revisitar as concepções de língua(gem), leitura, texto 

e ensino, pois estas, segundo Antunes (2003, p. 39), regem o trabalho docente: 

 

Toda atividade pedagógica de ensino de português tem subjacente, de forma 
explícita ou apenas intuitiva, uma determinada concepção de língua. Nada do que se 
realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto de princípios 
teóricos, a partir dos quais os fenômenos lingüísticos são percebidos e tudo, 
conseqüentemente, se decide. 

 

Além disso, faz-se necessário aprofundar a discussão sobre a relevância de se 

propiciar aos estudantes do nível fundamental um processo de ensino-aprendizagem que 

                                                           
28 Rojo (2009) pontua que as culturas dos participantes do ambiente escolar não pode ser apagada ou ignorada, 
antes devem constituir processos de interação com os letramentos prestigiados socialmente. Já Matencio (1994) e 
Antunes (2009) criticam a falta de respeito pela cultura dos alunos e defende que a escola rompa com a 
manutenção da conjuntura da desigualdade social. 
29 Os letramentos multissemióticos, segundo Rojo (2009), referem-se às linguagens verbal (escrita) e não-verbal 
(imagens, sons etc.) e reconhece, além de valorizar, as interfaces e recursos tecnológicos, tão presentes na 
contemporaneidade. 
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fomente a formação de leitores hábeis e competentes, para que estes lidem com a diversidade 

de gêneros textuais e discursos e com o debate acerca da valorização social em torno da 

leitura. 

 

 

2.1 REVISITANDO CONCEPÇÕES DE LÍNGUA(GEM), LEITURA, TEXTO E ENSINO 

 

 

As concepções atribuídas a elementos da educação linguística, como língua(gem), 

leitura, texto e ensino, estão associadas a um conjunto de procedimentos, que têm implicações 

bastante significativas no percurso formativo dos educandos e na ação pedagógica de 

professores. (MATENCIO, 1994; ANTUNES, 2003). 

Segundo Rojo (2009), as ações em sala de aula reclamam pelo desenvolvimento de 

capacidades afetivas, cognitivas, discursivas, linguísticas, motoras, perceptuais e sociais. Tais 

competências têm sido objeto de inúmeras pesquisas, pois a importância em se tratar dessas 

questões tão contemporâneas deve-se à trajetória do panorama educacional brasileiro, 

sobretudo, na sua configuração atual e aos múltiplos contextos em que estão inseridos os 

estudantes do/no nosso país. (ANTUNES, 2009). 

A expressão “os alunos sejam capazes de” é bastante recorrente nos PCN (BRASIL, 

1998) para o ensino fundamental. Estes contemplam as seguintes áreas: Artes, Ciências 

Naturais, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira30. E todas elas devem abarcar questões referentes à Ética, Saúde, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual e Pluralidade Cultural. Já os PCNLP (BRASIL, 2001, p. 15) – texto de 

referência para o ensino de LP – defendem a importância do domínio da língua nas suas duas 

modalidades (fala e escrita) e destaca o papel da escola, que consiste em “[...] garantir a todos 

os seus alunos o acesso aos saberes lingüísticos, necessários para o exercício da cidadania, 

direito inalienável de todos”. Eles são um importante referencial para a educação linguística 

que se quer proporcionar aos aprendentes de LM, por isso a sua organização contempla, em 

linhas gerais, a natureza e as características da área, suas implicações e seus desdobramentos 

para o processo de ensino-aprendizagem; os objetivos gerais, em conformidade com os eixos 

básicos de LP, para o referido nível, aos quais estão atrelados os conteúdos a serem ensinados; 

e, finalmente, os critérios de avaliação. 

                                                           
30 Essa é trabalhada apenas a partir do 6º ano (antiga 5ª série). 
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Estudos, como este, ponderam o ponto de vista expresso nos documentos oficiais para 

discutir as nuances da educação linguística. Esse exercício é pertinente, porque apesar de 

certos esforços empreendidos por parte do governo, dos educadores e da sociedade em geral, 

a discrepância entre o que dizem esses textos e o que predomina na nossa realidade é bastante 

acentuada. Além disso, o revisitar das concepções de língua(gem), leitura, texto e ensino, as 

quais “[...] passam, obrigatoriamente, pelos objetivos que se atribui à escola e à 

escolarização” (MATENCIO, 1994, p. 16) pode promover a reflexividade, elemento essencial 

para adoção de “novas” e indispensáveis posturas políticas31. Nesse sentido, o trabalho 

docente corporifica uma opção política32, que abrange aspectos teóricos e metodológicos 

presentes em sala de aula. (GERALDI, 2002). 

 

 

2.1.1 Língua e leitura 

 

 

Historicamente, a língua, enquanto objeto de estudo, passou por perspectivas de 

análise distintas. Diversos estudiosos, como Matencio (1994), Geraldi (2002), Koch (2002) e 

outros, abordam esse assunto. Eles apresentam três concepções existentes, em que a 

língua/linguagem é tida como: a) representação, expressão ou reflexo do pensamento; b) 

instrumento de comunicação e c) lugar ou forma de interação. Estas atendem aos pressupostos 

das principais correntes linguísticas: a gramática tradicional, o estruturalismo e o 

transformacionalismo, e a linguística da enunciação, respectivamente. (MATENCIO, 1994; 

GERALDI, 2002). 

A primeira concepção (a), segundo Koch (2002) está reduzida a uma ideia 

psicologizante e purista, que perpassa o determinismo linguístico e cultural. Na visão de 

Geraldi (2002), esse ponto de vista está diretamente atrelado aos estudos tradicionais – 

gramática tradicional – que postulam a ideia de que a dificuldade das pessoas em se expressar 

deve-se ao fato de terem dificuldades para pensar. 

                                                           
31 Pennycook (1989, p. 590), referindo-se à educação de segunda língua, afirma que ela “[...] está envolta em 
uma série de relações sociais, culturais, econômicas e políticas que incluem aprendizes, professores e teóricos, e 
diferentes posições de poder... e que toda educação é política”. Da mesma forma, compreendo e considero que 
tais características e aspectos podem ser atribuídos à língua materna, bem como às línguas estrangeiras. 
32 Coelho (1983, p. 38) explana que a dimensão política está presente na educação, independente do querer ou 
reconhecimento dos responsáveis por essa área. Ela se manifesta na prática pedagógica dos educadores, porque 
“[...] o político constitui o próprio ser do ato educativo, enquanto ato humano [...]”. Freire (1983) também é 
adepto dessa ideia, para ele a educação não é neutra e se dá paralelamente através de ações individuais e 
coletivas (sociais). 
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Leite (2002, p. 22-23) afirma que: 

 

[...] a linguagem não é simples emissão de sons, nem simples sistema convencional, 
como quer um certo positivismo, nem tampouco tradução imperfeita do pensamento, 
vestimenta de idéias mudas e verdadeiras, como a concebe um pensamento idealista. 
Pelo contrário, é criação de sentido, encarnação de significação e, como tal, ela dá 
origem à comunicação. 

 

O pensamento dessa especialista já introduz elementos da segunda concepção. Esta (b) 

impõe aos falantes/ouvintes e leitores/escritores um estado de passividade, colocando-os 

como meros reprodutores das informações veiculadas. (cf. KOCH, 2002). Ela está associada à 

perspectiva estruturalista da linguagem, que concebe a língua como código, cujo 

funcionamento se restringe ao sistema de signos fechados e os sujeitos como emissores e 

receptores de mensagens, sendo-lhes permitido apenas expressar/entender um único sentido, 

uma única interpretação. (GERALDI, 2002; SANTOS, 2007). Essa concepção de língua foi 

fortemente influenciada pela Teoria da Comunicação, a qual impactou as orientações para o 

ensino de LM. 

A terceira (c), conforme expõe Koch (2002), reconhece o caráter dinâmico da 

linguagem e a capacidade dos seus interlocutores (re)construírem suas ideias, seus 

significados etc., através dos quais evidenciam as culturas que os constituem. Kleiman (1995) 

assume essa concepção de linguagem como dialógica e admite a incorporação do outro no 

texto do autor, sugerindo que ambas as perspectivas dimensionam o ensino da escrita e, 

acrescento, da leitura. Geraldi (2002) ratifica essa consideração, afirmando que os 

interlocutores na interação humana constituem compromissos e vínculos. Pontua também que 

adota essa perspectiva, porque acredita na sua eficácia e na construção de uma postura 

educacional diferenciada. 

Corroborando com a noção de língua como lugar de interação, Matencio (1995) 

pondera que é na língua, através de ações enunciativas e discursivas, que emergem as 

identidades sociais33 dos interlocutores no que tange a suas histórias pessoais e seus 

posicionamentos discursivos. Para ela, a formação sociocultural das pessoas é decorrente das 

atividades linguísticas nas quais estão inseridas. 

Mendes (2008), ao caracterizar a Abordagem Intercultural, destaca, primeiramente, a 

língua não apenas como lugar de interação, mas também como cultura. Isso porque, para ela, 

                                                           
33 Barreto (2006, p. 84-85) também reconhece a inter-relação entre formação identitária e língua, enfatizando 
aspectos constituintes da leitura. Ela afirma que “Se o meio social do sujeito é constituído por expressões 
culturais nas quais a leitura é importante via de acesso, evidentemente, leitura e identidade dialogam, alimentam-
se, constituem-se”. 
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essa língua “não é uma abstração teórica”, nem existe fora do contexto social de uso dos seus 

falantes. Por essa razão, a autora a denomina de língua-cultura. 

Essas concepções influenciam no modo de os seres humanos se relacionarem com o 

mundo, norteando as suas práticas sociais. Neste trabalho, assumo, destarte, o ponto de vista 

de que a língua “[...] acontece por meio de textos orais e escritos, em práticas discursivas as 

mais diversas, conforme as situações sociais em que se inserem”. (ANTUNES, 2003, p. 16, 

grifo da autora). Essa ideia é ratificada por Bortoni-Ricardo (2005, p. 15), que considera a 

língua, sob a perspectiva social e cultural, afirmando que o “[...] caminho para uma 

democracia é a distribuição justa de bens culturais, entre os quais a língua é o mais 

importante”. O acesso aos recursos linguísticos possibilita que os falantes intervenham em 

diferentes ambientes, inclusive se apropriem dos seus direitos e deveres como cidadãos. 

A leitura, como um eixo de ensino, é concebida a partir de definições teóricas sobre a 

língua. Santos (2007) descreve os diversos modelos e perspectivas teóricos existentes sobre a 

leitura (Estruturalismo, Psicolinguística, Interacionismo, Sociocognitivismo etc.), os quais 

influenciam na formulação de propostas e práticas de ensino-aprendizagem de leitura. 

Para Rojo (2009, p. 77, grifo da autora), ler é, primeiramente, “[...] um ato de 

decodificação, de transposição de um código (escrito) a outro (oral) [...]” e, posteriormente, 

“[...] um ato de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, 

conhecimento de práticas sociais e conhecimentos linguísticos, muito além de fonemas e 

grafemas”. Esse conceito reconhece a leitura como uma prática vinculada à escrita, a outras 

linguagens e à leitura de mundo. (ORLANDI, 1993; MATENCIO, 1994). 

Quanto à segunda concepção de leitura, Rojo (2009, p. 77) explica que dois momentos 

a constituíram, sendo que, na fase inicial, focalizou-se o leitor, o texto e a extração de suas 

informações. A ênfase na compreensão de texto resultou na descoberta de estratégias34 – 

“capacidades mentais de leitura” – do leitor. Na etapa seguinte, o foco passou a ser a interação 

entre o leitor e o escritor; este, no seu texto, mediante pistas, possibilitava ao leitor dar 

continuidade ao processo interacional, desde que esse ativasse seus conhecimentos acerca das 

“práticas e regras sociais”. Essa nova perspectiva redirecionou os estudos linguísticos e atribui 

ao leitor o papel de ressignificar o texto e de produzir outras versões da mesma materialidade 

linguística. 

                                                           
34 Kleiman (2001, p. 61) trata de estratégias de leitura, ressaltando serem elas tão necessárias quanto as 
habilidades linguísticas, e ambas insuficientes para a realização do ato de ler. Quanto à natureza das estratégias, 
a autora classifica-as como cognitivas e metacognitivas. Ao abordar esses aspectos sobre o ensino de leitura, ela 
discute a formação de leitores, destacando que “O ensino de leitura é um empreendimento de risco se não estiver 
fundamentado numa concepção teórica firme sobre os aspectos cognitivos envolvidos na compreensão de texto”. 
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Para Geraldi (2002, p. 91), a leitura se constitui “[...] um processo de interlocução 

entre leitor/autor mediado pelo texto”. Nele o leitor é um agente ativo e, portanto, capaz de 

reconstruir o texto lido, uma vez que estabelece significações. (BARRETO, 2006). 

Os PNCLP (BRASIL, 2001, p. 53) também compreendem a leitura como: 

 

[...] um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o 
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, 
do portador, do sistema de escrita, etc. Não se trata simplesmente de extrair 
informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se 
de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os sentidos 
começam a ser construídos antes da leitura propriamente dita. 

 

Ao tratar da dimensão individual do letramento, apresentando as peculiaridades da 

escrita e da leitura, bem como as semelhanças existentes entre elas, Soares (2010, p. 68, grifo 

da autora) conceitua a leitura como “[...] um conjunto de habilidades linguísticas e 

psicológicas, que se estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a 

capacidade de compreender textos escritos. [...] um processo de relacionar símbolos escritos a 

unidades de som e é também o processo de construir uma interpretação de textos escritos”. 

Portanto, a leitura não está restrita a apenas um processo de inter-relação com o texto ou a 

uma abordagem teórica, uma vez que esse ato compreende uma série de ações e 

procedimentos, além de abarcar as modalidades da língua. 

Essa autora abrange as duas concepções de leitura explanadas acima, afirmando não 

haver oposição entre ambas, antes sentido de complementaridade, uma vez que, sob essa 

perspectiva, a leitura engloba habilidades específicas e, ao mesmo tempo, conjugadas. Desse 

modo, o risco fica por conta das atividades pedagógicas realizadas em sala de aula e na 

escola, se forem apoiadas em apenas uma das características da leitura e a um tipo de material 

textual. 

Sob uma perspectiva crítica, Ezequiel Silva (1998, p. 24) pontua que: 

 

Em essência, a leitura caracteriza-se como um processo que possibilita a 
participação do homem na vida em sociedade, em termos de compreensão do 
presente e do passado e em termos de possibilidade de transformação sociocultural 
futura. E, por ser um instrumento de aquisição, transformação e produção do 
conhecimento, a leitura, se acionada de forma crítica e reflexiva dentro ou fora da 
escola, levanta-se como um trabalho de combate à alienação, capaz de facilitar às 
pessoas e aos grupos sociais a realização da liberdade nas diferentes dimensões da 
vida. 
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Nesse sentido, o ensino-aprendizagem de leitura na escola deve suscitar em 

educadores e educandos desejos como conscientização e libertação sociopolíticas e deve 

ancorar, conforme propõe Ezequiel Silva (1998), uma nova pedagogia da leitura. Esta, 

segundo o teórico mencionado, deve estar apoiada na “[...] concepção que faz equivaler o 

ensino da língua à produção ou prática da língua por sujeitos (educador e educandos) que se 

dirigem ao conhecimento do mundo e, consequentemente, ao adensamento de suas 

experiências”. (SILVA, 1998, p. 76, grifo do autor). Assim, fica evidente que o trabalho 

pedagógico é um movimento participativo e cooperativo no qual o professor não deve se 

sobrepor ao aluno, antes ambos se complementam e juntos podem tornar a escola espaço de 

acolhimento e de revolução social, tecnológica e de outras naturezas. 

Desse modo, a compreensão de língua/linguagem como lugar de interação social está 

diretamente atrelada à leitura como diálogo entre interlocutores. E ambas refletem na maneira 

como o ensino é compreendido e no como o trabalho docente com essa prática é orientado, 

como bem ressaltam Geraldi (2002), Antunes (2003), Soares (2010) e vários outros linguistas 

aplicados. 
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2.1.2 Texto e ensino 

 

 

Quanto à concepção de ensino, primeiramente, quero discuti-la, como ato que 

caracteriza um ofício. Este era um privilégio atribuído a pouquíssimas pessoas e estava 

diretamente ligado com a sublime representação de vocação. O mestre era aquele que tudo 

sabia e tinha a responsabilidade de transmitir para seus discípulos os conhecimentos mais 

valiosos para a sociedade. Entendia-se que a transferência de informações, conhecimentos e 

saberes eram possíveis e eficientes. Ainda como ação profissional, agora já numa época mais 

recente, segundo a legislação da educação brasileira, referente ao nível básico, o sujeito 

habilitado para ensinar é aquele que cursou licenciatura por meio de curso universitário. Isso, 

no entanto, é descumprido abertamente pelos órgãos, sobretudo, públicos, quando abrem 

edital para concurso na área da docência, contratando indivíduos com outra formação, que não 

a de professor. A situação ainda é agravada, por ser “imposta”35 aos docentes a regência 

(muitas vezes por tempo indeterminado) de componentes curriculares não previstos e 

autorizados pelo seu diploma. 

Contudo, o ensino, tomado como mediação pedagógica, pressupõe diálogos entre 

educadores e educandos. Esse entendimento provocou mudanças significativas na relação 

entre esses atores, as quais abarcaram o comportamento do profissional em sala de aula, os 

modos como eram pensados a educação, o currículo, a avaliação e outros constituintes do 

fazer-pedagógico. As principais correntes filosóficas (Empirismo, Fenomenologia, 

Humanismo, Idealismo, Materialismo, Positivismo, Pragmatismo, Supernaturalismo e outras) 

e sociológicas (Conflitualismo, Funcionalismo, Marxismo, Dialética etc.), bem como as 

tendências educacionais (Pedagogias Liberais – Tradicional, Renovada Progressivista e Não-

Diretiva – e Pedagogias Progressistas – Libertadora, Libertária e Crítico-Social dos 

Conteúdos), descrevem e caracterizam bem os papéis e as funções atribuídos, principalmente, 

aos alunos e professores; e os estudos comparativos sobre elas evidenciam que as 

reformulações de conceitos e práticas favoreceram a consolidação de um processo educativo 

(mais) dinâmico, crítico e (por que não?) culturalmente sensível36. 

Segundo Mendes (2008, p. 61): 

                                                           
35 O docente, caso não assuma as indicações de ensinar disciplinas diferentes daquelas para as quais é habilitado, 
ficará sujeito ao impasse de ser alocado em uma escola que lhe permita cumprir sua carga horária. Isso, a 
depender do curso de formação do professor, poderá demorar, pois há outros fatores participantes nesse 
processo: porte da escola, nível de ensino (fundamental ou médio), carga horária (20 ou 40h) etc. A situação do 
profissional temporário é ainda mais vulnerável, também por causa de outros aspectos. 
36 Essa expressão foi caracterizada por Erickson (1987). (Cf. MENDES, 2008). 
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[...] a pedagogia que considera as relações culturais/interculturais como parte do 
processo de ensino-aprendizagem é um esforço que deve vir da escola, assim como 
de professores e envolvidos nos processos educacionais, no sentido de diminuir, 
através do respeito às diferenças culturais, as dificuldades de interação e 
comunicação entre professores e alunos. 

 

Embora muito se tenha a fazer para que a educação escolar cumpra seu papel social e 

promova resultados relevantes e contextuais, individual e coletivamente, para a sociedade, os 

novos e diversos modos de compreendê-la apontam para a construção dessa realidade. O 

quadro 3, a seguir, elaborado por Valente (2005, p. 55 apud VALENTE, 2010, p. 15), 

considerando o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos espaços 

educacionais, configura adequadamente o processo educativo no que tange a alguns de seus 

aspectos centrais: 

 

Quadro 3 – Perspectivas de educação 
ASPECTOS INSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO 

Enfoque 
Transmissão de conteúdos 
pré-definidos, fragmentados. 

Resolução de problemas 
significativos, integração. 

Conhecimento 
Junção de fatos e 
informações desconexas. 

Meio para compreender e 
intervir na realidade. 

Professor 
 

Única referência, com a 
função de prover as 
respostas certas e cobrar sua 
memorização. 
 

Mediador no processo de 
aprendizagem, criando 
situações, 
problematizadoras, 
introduzindo novas 
informações, desenvolvendo 
condições para o avanço das 
estruturas de compreensão 
da realidade. 

Aluno 
 

Sujeito dependente, que 
recebe passivamente o 
conteúdo [...]. 

Sujeito ativo que usa sua 
experiência e conhecimento 
para resolver problemas [...]. 

Conteúdo Determina o problema. 
Determinado pelo problema 
a ser estudado. 

Estruturação 
 

Rígida, sequenciação de 
conteúdos, com pouca 
flexibilidade no processo de 
aprendizagem. 

A sequenciação é feita a 
partir de níveis de 
abordagem e 
aprofundamento em reação 
às possibilidades dos alunos 
(contato, uso e análise). 

Procedimentos 
Através de receitas e 
modelos prontos, reforçando 
a repetição e o treino. 

Através de atividades 
abertas, dando possibilidade 
de os alunos estabelecerem 
suas próprias estratégias. 

      Fonte: VALENTE (2005, p. 55 apud 2010, p. 15). 
 

A elaboração dos elementos da terceira coluna e a aplicabilidade deles representam 

uma longa trajetória de pesquisas e esforços empreendidos por diferentes grupos e 

movimentos sociais com vistas a uma educação institucionalizada que viabilizasse a inclusão 

social e o sucesso escolar, especialmente, daqueles desfavorecidos sócio-historicamente. As 
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características apresentadas para cada aspecto na 3ª coluna simbolizam um importante avanço 

no contexto educacional brasileiro; elas, entretanto, ainda compartilham os mesmos espaços 

das peculiaridades apontadas na 2ª coluna, evidenciando que a educação no Brasil precisa de 

reformulações profundas. Estas perpassam pelos paradigmas basilares dos currículos de todos 

os níveis de ensino e pelas estruturas organizacionais, físicas e pedagógicas de todo o sistema 

educacional. 

Essas diferentes perspectivas – Construtivismo, de Piaget, e Socioconstrutivismo, de 

Vygotski – convivem também na prática profissional de um mesmo docente, o que pode ser 

decorrente da falta de um “[...] corpo de princípios teóricos sólidos e objetivos”, sem o qual, 

segundo Antunes (2003, p. 40), não há como realizar uma atividade que promova bons 

resultados. Além disso, a autora garante que “[...] se nossa prática de professores se afasta do 

ideal é porque nos falta, entre outras muitas condições, um aprofundamento teórico acerca de 

como funciona o fenômeno da linguagem humana”. Os cursos de licenciatura, nesse sentido, 

são um dos responsáveis por essa situação, que provoca danos no exercício docente e no 

processo de ensino-aprendizagem dos componentes da escola. 

Ratificando as ideias da estudiosa mencionada, atreladas às novas perspectivas 

teóricas de educação, Mendes e Castro (2008, p. 9) afirmam que: 

 

Ensinar língua materna exige saberes diversos. A começar por saber que língua é 
essa que se pretende ensinar, a quem e como se deseja ensinar. Exige também o 
conhecimento do que se constrói fora da língua e a partir dela, em um contínuo 
exercício de integrar os saberes da língua e os construídos na experiência da vida 
que se vive. Língua heterogênea, sujeitos diversos, múltiplos saberes. 

 

A compreensão do que é o ato de ensinar determina a estrutura dos ambientes 

educativos e do processo de ensino-aprendizagem instaurado neles, delineando os papéis e 

comportamentos dos atores de comunidades escolares, bem como quais perspectivas de 

conhecimento devem ser privilegiadas e os modos como elas serão colocadas em prática. 

(BRONCKART; DOLZ, 2004). Coelho (1983, p. 36-37) afirma que “Enquanto práxis 

histórica e social, própria de homens concretos (educadores e educandos), situados num 

espaço social e num tempo determinados, a educação é perpassada de ponta a ponta por 

processos bem mais amplos e abrangentes: processos culturais, econômicos, sociais e 

políticos”. Portanto, não se pode focalizar apenas um elemento, aspecto ou agente envolvido 

na educação escolar, antes se deve valorizar todos os agentes e as redes que eles estabelecem 

com mundo externo, ou seja, fora das paredes dos ambientes educativos. 
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Quanto ao ensino de português na escola, Geraldi (2002) o considera artificial e essa 

artificialidade provoca a falta de efetividade dos papéis de interlocutor, sobretudo, fora dessa 

instituição educacional, e nela a aprendizagem dos educandos é comprometida. O autor 

conclui que o uso da linguagem é mera simulação, e para que isso mude, deve-se adotar uma 

prática linguística efetiva, contemplando as três áreas tidas como essenciais: leitura de textos, 

produção de textos e análise linguística. 

Ainda a respeito disso, Ezequiel Silva (1998) classifica as críticas feitas ao ensino de 

LP em artificialismo, discriminação, opressão e estilhaçamento, descrevendo cada uma dessas 

categorias, e questiona qual é o lugar da leitura e que função essa prática discursiva e 

pedagógica desempenha no cenário escolar. Ele ressalta que a ênfase do trabalho com ela 

(pretexto) é dada aos exercícios de regras gramaticais e/ou estímulo para diferentes tipos de 

redação. 

Para Antunes (2003, p. 15), o ensino de língua “não vai bem”; afirmação que leva em 

conta os resultados produzidos na escola. Um dos problemas geradores dessa situação 

desoladora, conforme postulam os autores supracitados, reside no fato de a educação 

linguística está centrada na gramática, cujo foco é o ensino da metalinguagem, e não nos eixos 

sugeridos pelos PCNLP (BRASIL, 2001): análise linguística, escrita, leitura e oralidade. As 

atividades pedagógicas envolvendo-os devem tomar como elemento impulsionador o texto. 

Dessa forma, o texto deve ser eleito recurso fundamental para as atividades de 

português, pois sem ele o processo de ensino-aprendizagem de línguas e de outros 

componentes curriculares é afetado negativamente. Carvalho (2007, p. 3) postula que o 

ensino-aprendizagem de LM baseado no texto deve considerar “[...] o contexto lingüístico, os 

atores, o tema, a situação e o gênero [...] como elementos inter-relacionados”. A adoção desse 

princípio, certamente, promoverá posturas diferenciadas por parte de aprendentes e 

professores diante das muitas opções de material de leitura à espera de manuseio e 

ressignificações. 

Ao abordar a variedade de textos, referindo-se aos gêneros textuais, (embora não 

utilize essa nomenclatura), os PCNLP (BRASIL, 2001, p. 30) afirmam, mais uma vez, o que 

cabe à escola, ressaltando que os alunos não se tornam capazes de utilizar textos que circulam 

socialmente, porque há a ideia equivocada, por parte das outras áreas do conhecimento, de 

que “[...] trabalhar com textos é uma atividade específica da área de Língua Portuguesa”. 

Assim, sendo, “[...] todas as disciplinas têm a responsabilidade de ensinar a utilizar os textos 

de que fazem uso, mas é a de Língua Portuguesa que deve tomar para si o papel de fazê-lo de 

modo sistemático”. (BRASIL, 2001, p. 31). Esse reconhecimento reforça o quanto os 
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educadores linguísticos devem diferenciar o trabalho com seu objeto teórico no contexto 

escolar, ao mesmo tempo em que convoca os professores das outras áreas curriculares a não 

se isentarem de estimular adequadamente o desenvolvimento de competências inerentes à 

língua nas atividades escolares. 

Segundo Geraldi (2002, p. 92), compete às aulas de LP o desenvolvimento de formas 

variadas de interlocução entre leitor/texto/autor, já que “Na leitura, o diálogo do aluno é com 

o texto”. Na sua visão, o que define um texto são as relações que os leitores podem 

estabelecer com ele, pois com o mesmo material textual esses indivíduos podem adotar as 

possíveis posturas: 1) a leitura – busca de informações; 2) a leitura – estudo do texto37; 3) a 

leitura do texto – pretexto; e 4) a leitura – fruição do texto. No tange ao uso do texto, Fonseca 

e Geraldi (2002, p. 108) dizem que: 

 

A multiplicidade de leituras que um mesmo texto pode ter não nos parece resultado 
do próprio texto em si, produzido em condições específicas, mas sim resultado dos 
múltiplos sentidos que se produzem nas diferentes condições de produção de leitura. 
Em cada leitura, mudadas as condições de sua produção, temos novas leituras e 
novos sentidos por ela produzidos. Assim, ainda que o interlocutor-leitor seja o 
mesmo, mudados os objetivos de sua leitura, estarão alteradas as condições de 
produção e, portanto, o processo. 

 

Assim, pode-se afirmar que as práticas de letramento são “[...] determinadas pelas 

condições efetivas da escrita [e da leitura], pelos seus objetivos, e mudam à medida que essas 

condições também mudam”. (KLEIMAN, 1995, p. 19). O trabalho com a linguagem, 

portanto, se caracteriza pela dinamicidade dos interlocutores e das situações em que eles se 

constituem e são constituídos. 

Fonseca e Geraldi (2002), ao enfatizarem atividades com a leitura, postulam que tão 

importante quanto atrelar a diversidade de textos à sua qualidade é o como se trabalha com 

eles, destacando o papel do professor, que, nesse processo de interlocuções, deve testemunhar 

os diálogos dos aprendentes com o texto e propiciar-lhes uma maior aproximação com esse 

recurso linguístico. Ambos os autores afirmam que se aprende a ler lendo textos curtos e 

longos e tratam da funcionalidade de cada um, focalizando a leitura de narrativas longas. 

Os PCNLP (BRASIL, 2001) tomam o texto como unidade básica de ensino e 

consideram que por meio dele o desenvolvimento de competências pode ser desencadeado. A 

compreensão de texto apresentado por esse documento é contemplada pela concepção de 

língua(gem), leitura, texto e ensino que assumi nesta dissertação. Corroboro com ela, trazendo 

                                                           
37 Essa atividade, segundo o autor, é menos praticada nas aulas de LP em comparação com as dos demais 
componentes curriculares. 
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a voz de Koch (2002, p. 16-17), que ressalta estar o conceito de texto dependente da 

concepção de língua. Para essa autora, em conformidade com a perspectiva em que a pesquisa 

se embasou, o texto é “[...] o próprio lugar de interação e os interlocutores, como sujeitos 

ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos”. Logo, é inviável e 

impraticável um ensino que não privilegie o texto como recurso primário da educação 

linguística. 

Beth Marcuschi (2007, p. 34), ao refletir sobre as características do texto e do texto 

escolar, compreende o primeiro, sob o viés sociodiscursivo, como: 

 

[...] um processo que se desenvolve em contextos sociointeracionais. Com isso, [...] 
o sentido do texto não está inscrito em sua superfície, nem pode ser fixado pelo 
autor ou imposto pelo leitor, mas está em permanente negociação no espaço social. 
O sentido constrói-se como efeito decorrente da inter-relação das atividades de 
linguagem desenvolvidas pelo autor, texto e leitor. 

 

Reconhecida a importância desse construto linguístico, outros estudiosos discutem a 

relevância de sua utilização em sala de aula, destacando que o mesmo não pode ser usado 

unicamente como pretexto para o estudo das estruturas da língua, pois no texto e ao seu redor 

há muito que se explorar. (MATENCIO, 1994; SILVA, 1998; GERALDI, 2002; 

MARCUSCHI, 2007). Segundo Azeredo (2006, p. 17), os sentidos produzidos pelas nossas 

manifestações (orais, escritas ou por meio de outras modalidades) revelam a existência de 

uma relação entre “[...] o contexto em que se realiza a comunicação, os significados que 

comunicamos e as formas pelas quais eles são expressos.” Essas estruturas a que ele faz 

referência são os gêneros do discurso, conforme cunhou Bakhtin. Os gêneros textuais, por 

serem formatos assumidos pelos textos para serem pertinentes e funcionais (AZEREDO, 

2006), quando trabalhados no universo escolar propõem o rompimento com o ensino-

aprendizagem desconectado das práticas sociais de estudantes. 

Os aprendentes, como propõe Matencio (1994), seriam bastante beneficiados no que 

tange ao ensino-aprendizagem de leitura, se lhes fossem apresentados uma diversidade de 

atividades pedagógicas embasadas pelo contato com textos variados. Nesse trabalho, é 

importante considerar as características dos alunos quanto aos seus estágios de 

desenvolvimento cognitivo, necessidades e interesses. 

Portanto, aprecio a ideia de dialogicidade entre professores e discentes, pois ambos são 

suscetíveis a experienciar concomitantemente ações de ensinar e aprender38. Compreendo, 

                                                           
38 Mendes (2008, p. 58) entende que ensinar e aprender línguas constituem um processo único, pois o considera 
“[...] um conjunto de ações integradas, embora de diferentes naturezas”. 
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então, o ensino, sob a perspectiva da mediação pedagógica, pois a atribuição desse sentido 

possibilita que educadores e educandos reconheçam cada um sua relevância social, e, assim, 

ambos contribuam para que a aprendizagem significativa seja fomentada na sala de aula e em 

outros espaços educativos. Entende-se por aprendizagem significativa o processo em que o 

aluno incorpora os novos conteúdos e objetos à sua estrutura cognitiva sem arbitrariedade, 

relacionando os elementos antes conhecidos e/ou os que já deveria conhecer com o que de 

novo lhe foi apresentado. Para Matos Oliveira (2009, p. 25, grifos da autora): 

 

A teoria da Aprendizagem significativa, cunhada por Ausubel, se refere aos 
novos conteúdos incorporados pelos indivíduos a partir do que já possuem na sua 
estrutura cognitiva. Essa nova informação é acoplada à estrutura cognitiva do 
aprendiz. [...]. Segundo o autor “o fator mais importante que influi na aprendizagem 
é aquilo que o aluno já sabe [...]”. 

 

Reafirmo, diante do exposto, principalmente, acerca dos construtos teóricos língua – 

leitura – texto – ensino, que a perspectiva mais adequada e coerente para a educação 

linguística, cujo objetivo seja contribuir substancialmente com os coparticipantes do cenário 

escolar, é a rizomática, ou seja, aquela que a partir de um interesse comum tenta dar conta da 

multiplicidade sociocultural presente na sala de aula, entrelaçando conhecimentos e 

experiências dos protagonistas da escola, bem como seus anseios individuais e coletivos. 

Dialógica em sua essência, ela reconhece e valoriza a heterogeneidade cultural, histórica e 

linguística carregada por cada indivíduo e constituída no viver em coletividade, viabilizando 

que os alunos sejam inseridos em (outros) espaços privilegiados e/ou desejados a partir do 

exercício de sua autonomia cidadã. 

 

 

2.2 LEITORES EM FORMAÇÃO: FATORES EDUCACIONAIS CORRELACIONADOS 

 

 

2.2.1 Processo de escolarização 

 

 

O processo de escolarização básico do Brasil é constituído por: educação infantil e 

ensinos fundamental e médio. Cada uma dessas etapas compreende uma faixa de tempo em 

anos e a idade dos estudantes. O sistema educacional brasileiro no nível básico, a partir da 
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sanção da Lei n.º 11.276, de 06 de fevereiro de 2006, configura-se da seguinte maneira, 

segundo expõe o quadro 4 a seguir: 

 
Quadro 4 – Educação básica no Brasil 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Etapas Idade 

Creche 0 a 3 anos 

Pré-escola 4 e 5 anos 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS: 1º AO 5º ANOS 

Etapa Idade 

1º 6 anos 

2º 7 anos 

3º 8 anos 

4º 9 anos 

5º 10 anos 

ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANOS 

6 º 11 anos 

7º 12 anos 

8º 13 anos 

9º 14 anos 

ENSINO MÉDIO 

1ª série 15 anos 

2ª série 16 anos 

3ª série 17 anos 

      Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica 
 

Os documentos oficiais preconizam que, ao concluir cada uma dessas etapas, os 

estudantes tenham adquirido e desenvolvido diversas habilidades e competências relacionadas 

aos vários componentes curriculares. Estas devem lhes proporcionar a inserção no mercado de 

trabalho e o exercício pleno da cidadania. Quanto à educação linguística – materna –, os 

educandos, infelizmente, acumulam um conjunto de dificuldades, as quais influenciam seu 

comportamento e desempenho dentro e fora dos muros da escola, como nos aponta Antunes 

(2003, p. 20): 

 

Com enormes dificuldades de leitura, o aluno se vê frustrado no seu esforço de 
estudar outras disciplinas e, quase sempre “deixa” a escola com a quase inabalável 
certeza de que é incapaz, de que é lingüisticamente deficiente, inferior, não podendo, 
portanto, tomar a palavra ou ter voz para fazer valer seus direitos, para participar 
ativa e criticamente daquilo que acontece à sua volta. Naturalmente, como tantos 
outros, vai ficar à margem do entendimento e das decisões de construção da 
sociedade. 
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Matencio (1994) traça a trajetória da educação básica no Brasil, que foi marcada pelo 

conflito de interesses entre os defensores de melhorias quantitativas e de melhorias 

qualitativas. Para ela, os marcos da destinação de verbas são a ampliação do número de 

unidades públicas de ensino, o crescimento de vagas e seu preenchimento, os quais foram 

proporcionais ao aumento de estudantes conservados e/ou evadidos de cursos médio e 

superior. 

É indispensável ressaltar que o cenário socioeconômico da população brasileira e a 

infraestrutura (precária) de muitas unidades públicas de ensino influenciam no percurso de 

alunos e professores. Pontili (2004), ao avaliar os impactos das características familiares e da 

infraestrutura escolar sobre a frequência e o atraso no ensino fundamental, de instituições 

públicas, concluiu que diferenças étnicas e de sexo (meninas e meninos), renda familiar per 

capita e escolaridade dos chefes de família, bem como a média de anos de estudo do docente, 

a infraestrutura físico-pedagógica de escolas (não possuir, por exemplo, laboratório de 

informática, biblioteca escolar etc.) e os programas de descentralização de renda no país, 

interferem na educação formal. 

Rojo (2009) e Soares (2010) também fazem uma analogia entre os aspectos 

educacionais e sociais, destacando como eles intervêm no letramento da sociedade, sobretudo, 

na manutenção das relações de poder. Para elas, estão imbricados os níveis de letramento da 

população e suas condições socioculturais e econômicas. Assim, Soares (2010) descreve duas 

condições para o letramento: 1) a escolarização real e efetiva e 2) a disponibilidade de 

material de leitura. Esta última será discutida na seção de análise dos dados coletados para o 

presente estudo. 

Desse modo, o cenário brasileiro se constitui de discrepâncias sociais e educacionais, 

que são produzidas não somente pela defasagem idade-série de crianças, adolescentes e 

jovens, mas também pelo fosso entre o nível escolar e as competências aprendidas e 

desenvolvidas em cada um deles. Ou seja, o aprendizado efetivo dos educandos não 

corresponde às práticas de letramento, pelo menos, escolares, previstas nas orientações dos 

documentos-fonte da educação e nas postulações de educadores e especialistas da área de 

línguas, além de não atender às expectativas dos próprios alunos, dos professores e da 

sociedade em geral. 

Segundo Soares (2010), “[...] por meio da escolarização, as pessoas podem se tornar 

capazes de realizar tarefas escolares de letramento, mas podem permanecer incapazes de lidar 

com usos cotidianos de leitura e escrita em contextos não escolares – em casa, no trabalho e 
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no seu contexto social”. Daí, explica ela, o emprego dos termos letramentos e letramento 

escolar para contemplar fenômenos tão presentes na sociedade brasileira. 

Os efeitos da situação educacional da contemporaneidade são perceptíveis no dia-a-dia 

da comunidade escolar e nos demais espaços sociais por onde alunos circulam quando lhes 

são exigidos, sob padrões mais formais e privilegiados, que ajam competentemente a partir 

das quatro habilidades linguísticas, ou de algumas delas, em um contexto bem específico. 

(ANTUNES, 2009). Quanto à leitura e à escrita, o analfabetismo39 e, uma das suas vertentes, 

o analfabetismo funcional são consequências da conjuntura velha e, ao mesmo tempo, atual da 

educação brasileira. O analfabetismo consiste na não realização de “[...] tarefas simples que 

envolvem decodificação de palavras e frases”. (ROJO, 2009, p. 46). Seus efeitos, no entanto, 

são ainda mais abrangentes, uma vez que analfabeto é, segundo Soares (2010, p. 20), “[...] 

aquele que não pode exercer em toda a sua plenitude os seus direitos de cidadão, é aquele que 

a sociedade marginaliza, é aquele que não tem acesso aos bens culturais de sociedades 

letradas e, mais que isso, grafocêntricas”. Já o analfabetismo funcional ocorre pela dificuldade 

na interpretação de textos, mesmo o indivíduo conseguindo decodificar o que está escrito. A 

pessoa nessa condição é vista como analfabeta funcional, haja vista que ela não se apropria de 

modo pleno da leitura e da escrita como práticas sociais. 

Além disso, tais acontecimentos podem gerar outro processo: o de exclusão escolar, 

conforme apontam Matencio (1994), Kleiman (1995), Oliveira (1995) e Rojo (2009). Esta 

última autora afirma que as práticas de ensino e letramento no âmbito educativo não têm 

motivado os educandos, sobretudo, das camadas populares a se interessar pelos estudos e faz 

questionamentos acerca das relações de ensino-aprendizagem de leitura e da interação 

professor-aluno, buscando entender se o que se estabelece é o fracasso dos discentes ou do 

ensino e da escola. 

Avalio, entretanto, que ambas as situações estão entrelaçadas, pois elas se 

retroalimentam. Apesar disso, ponderadas as complexas atribuições dos alunos e dos gestores 

do sistema educacional (os professores, diretores e autoridades governamentais) têm maior 

responsabilidade na mudança de paradigmas e condições privilegiadas para proporcioná-las. 

Matencio (1994), ao analisar as teorias da aprendizagem, conclui que muitas delas foram 

organizadas sob pontos de vista que excluíam os grupos menos abastados 

socioeconomicamente e que o insucesso escolar é justificado pela manutenção de uma 

pedagogia tradicional. 

                                                           
39 Matencio (1995) discute o analfabetismo retratado pela mídia, criticando o modo como esta tem manipulado 
informações sobre essa questão social. 
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Destarte, faz-se necessário ressaltar que a formação de leitores não está restrita à idade 

das pessoas, nem ao seu contexto socioeconômico, nem ao fato de estarem matriculadas em 

uma unidade escolar. Ainda que a sociedade letrada em que esses sujeitos estão inseridos seja 

constituída pela má distribuição de renda e outras desigualdades sociais, eles poderão 

desenvolver capacidades leitoras, tornando-se, assim, leitores competentes, assíduos e 

críticos. (SIGNORINI, 1995). Isso porque, como afirma Santaella (2010), a leitura está “fora 

e além do livro”, e para Freire (1989, p. 9), a leitura da palavra é precedida pela leitura do 

mundo, e ambas constituem um processo dinâmico em que a linguagem e a realidade estão 

bastante imbricadas. Por isso, “A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 

implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” e não apenas ao grau de 

escolaridade dos usuários da língua. 

Muniz e Rios (2007, p. 188) consideram que “[...] o leitor pode ser formado em 

qualquer período de sua existência, desde que exista, nesse sentido, um trabalho gerador de 

história”. Portanto, as pessoas, independentemente das suas faixas etárias, são capazes de 

aprender e interagir umas com as outras, principalmente, em um contexto caracterizado por 

uma multiplicidade de letramentos. 

Essas possibilidades, no entanto, não eximem a escola de cumprir seu papel social e 

suas funções pedagógicas, como agência de letramento. Esta instituição, muitas vezes, está 

alheia aos fenômenos da linguagem e avanços tecnológicos tão presentes na sociedade. Ela 

reconhece e/ou valoriza pouco o legado sociocultural do corpo discente, tendo, inclusive 

dificuldades em lidar com ele. (MATENCIO, 1994; BARRETO, 2006; ROJO, 2009). 

Quanto às culturas dos alunos – escrita, oral e outras – e seus saberes, é preciso 

considerá-los para, a partir deles e de outras referências, apontar-lhes alternativas de inserção 

em outros espaços socialmente prestigiados. (SANTOS, 2008; ROJO, 2009). Essa promoção 

está associada também ao acervo literário em geral valorizado pela escola e pelos professores 

de LP; estes constroem perfis de leitores e, baseados nesses, fazem considerações sobre a 

relação dos aprendentes com a leitura. (ABREU, 2006). 

Para Orlandi (1993), a escola não trata da “[...] capacidade de compreensão do aluno e, 

no interior desta, da sua capacidade de compreender textos escritos [...]”, por valorizar quase 

que exclusivamente a linguagem verbal. A autora afirma que na imagem de leitor produzida 

pela escola exclui-se a relação do aluno com outras linguagens e sua prática de leitura não 

escolar. 

As frequentes afirmações de que os estudantes não gostam de ler e/ou não leem são 

reflexos das condições a que eles são submetidos e da desconsideração dos contextos nos 



64 

 

quais eles vivem durante todo o período escolar. (BARRETO, 2006). Segundo Muniz e Lima 

(2007, p. 146), “O aprendizado e o exercício da leitura como instrumento prazeroso e capaz 

de ajudar o leitor a compreender, a conviver e a modificar a si mesmo e ao mundo [...] poderá 

transformar o atual desinteresse pelo ato de ler”. É necessário, então, ouvi o que dizem os 

leitores não-assíduos, partindo da premissa que suas ações nos dão informações relevantes 

para a inicialização de processo de ensino-aprendizagem, cujo planejamento é compartilhado 

com os aprendentes. 

Portanto, é indispensável que o processo de escolarização seja revisto em sua 

estrutura, pautada ainda divisões curriculares e em baixa interseção entre os elementos 

constitutivos de cada área do conhecimento; crie e viabilize situações em que os educadores 

possam avaliar suas próprias práticas educativas e a conjuntura do cenário educacional, sendo 

agentes ativos na construção de diretrizes político-pedagógicas e não reprodutores dessas 

decisões; proporcione a construção de uma rede de significados entre aquilo que é ensinado e 

o que os alunos precisam saber para atuarem em diversos setores da sociedade; e seja 

orientado por competências e não por conteúdos. Esses fatores têm implicações na 

escolaridade e na constituição de leitores, por isso o processo de escolarização precisa 

oferecer, de forma contínua, aos atores da escola boa infraestrutura física, equipamentos 

específicos para atividades educativas e pessoal qualificado para lidar com o público. 

 

 

2.2.2 Formação de professores 

 

 
Vários estudiosos (MATENCIO, 1994; SILVA, 1998; CARVALHO, 2007; RIBEIRO, 

2007; XAVIER, 2007; MENDES, 2008), ao discutirem o ensino-aprendizagem de LP na 

escola, o relacionam à formação de professores (nas fases inicial e continuada) e, sobretudo, 

ao exercício docente, descrevendo o que compete a esses profissionais. Além disso, pode-se 

associar o percurso formativo dos educadores aos investimentos governamentais e à 

manutenção de condições humanas e pedagógicas no ambiente educativo. 

Nesse sentido, é imprescindível tratar de aspectos relativos à trajetória de estudantes 

de cursos universitários, especificamente aqueles cuja habilitação é a licenciatura em Letras. 

A esses profissionais é atribuída a responsabilidade de dar condições para que crianças, 

adolescentes e jovens aprendam, desenvolvam e utilizem competentemente as habilidades 

linguísticas apontadas anteriormente. 
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A formação docente repercute no fazer pedagógico de professores positiva e 

negativamente, concomitantemente. Isso porque as licenciaturas apresentam lacunas bastante 

amplas, resultantes das políticas governamentais no âmbito educacional, assim como das 

demandas da escola. (MATENCIO, 1994; ANTUNES, 2003; MENDES, 2008). 

Segundo Mendes (2008, p. 59): 

 

As políticas que têm sido implementadas para a formação de professores, advindas 
tanto da iniciativa pública quanto privada, caracterizam-se pela valorização do 
conhecimento teórico estanque, descontextualizado, que não dialoga com as práticas 
efetivas que os professores realizam em seus ambientes de atuação e vivência. 
Valoriza-se a teoria, legitimada pelas instâncias acadêmicas de pesquisa, e despreza-
se a experiência do professor, aquilo que muitas vezes ele faz sem ter consciência do 
porque faz. 

 

Tornar-se um profissional legalmente habilitado em licenciatura significa que o 

indivíduo percorreu uma escolaridade de longa duração. De modo geral, a discussão sobre o 

processo formativo do professor não pode ser limitado aos anos em que ele fez/faz seu curso 

universitário. É importante considerar sua história nos diversos espaços sociais, inclusive, no 

ambiente de atuação docente (XAVIER, 2007), pois, como sugere Barreto (2006, p. 28), 

“Remontar uma trajetória social, dialogando e articulando acontecimentos e experiências 

passadas, a partir da memória, possibilita também uma recomposição da História de um 

lugar”. No enfoque dado aqui, a recuperação da história de educadores. 

Portanto, não adianta ignorar a trajetória escolar, assim como a familiar, dos 

professores, valorizando apenas o momento em que eles estiveram/estão na universidade, 

como se esta entidade fosse apagar seu percurso repleto de “altos e baixos”, enquanto 

estudantes secundaristas, na relação com as disciplinas curriculares e os lecionadores destas. 

Ou, como muitos ainda anseiam, que as IES sanem as dificuldades provenientes do sistema 

básico de ensino. 

Segundo Tardif (2000, p. 13) “[...] uma boa parte do que os professores sabem sobre 

ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de 

vida, e sobretudo de sua história de vida escolar. [...]”. A biografia do professor, considerando 

também seu trajeto enquanto estudante da educação básica, pode ser utilizada como um 

recurso para desenvolver uma reflexão acerca de sua prática e da atual situação do sistema 

educacional brasileiro e ainda como um instrumento para a construção de uma ponte que 

miniminize a dicotomia existente entre teoria e prática, tão sustentada pelos currículos 

universitários. 
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As experiências de vida, especificamente, as memórias do período estudantil, 

interferem no percurso trilhado e a ser projetado em todas as áreas das relações humanas e, 

certamente, podem contribuir para uma prática profissional bem sucedida, que é um 

desdobramento da interferência das narrativas de vida no fazer-educativo. (MATOS 

OLIVEIRA, 2010). Zeichner (2006) valoriza a experiência como material científico, já que o 

processo de ensinar prolonga-se durante toda a vida profissional. Assim, refletir, repensar e 

narrar devem fazer obrigatoriamente parte da prática docente. 

Certamente, as situações a que educadores foram submetidos quando estudantes na 

educação básica os influenciaram e influenciam a criar alternativas e a fazer escolhas. As 

razões pelas quais optam por alguns princípios, procedimentos, ideias, concepções etc., ao 

invés de outros, são de natureza diversificada. Nesse sentido, os cursos de licenciatura devem 

fomentar uma formação que extinga os efeitos de uma educação equivocada ou os amenize, 

visando ao bem-estar das pessoas interessadas pela docência e dos indivíduos com os quais 

elas se relacionarão em suas práticas pedagógicas. 

Ao ingressarem em cursos de graduação, muitos dos possíveis futuros professores 

deparam- se com a realidade de que após aproximadamente 11 anos de estudos não dominam, 

como exige a sociedade acadêmica, a variante padrão de sua LM, e não desenvolveram 

adequadamente as quatro habilidades linguísticas e as competências ligadas a elas. 

(MENDES, 2006). 

Mendes (2006, p. 10-11), ao tratar dessa questão, enfatiza que seus colegas de 

profissão, de diferentes áreas, fazem comentários40 e se queixam da situação, apresentando 

justificativas para o problema encontrado. Dentre os motivos, a autora cita “[...] a má 

qualidade do ensino fundamental e médio, a falta de hábito da leitura e o pouco acesso aos 

bens de consumo culturais, como cinema, teatro, artes e literatura”. A crítica dos professores 

universitários à educação básica é válida, mas diante dessa realidade e de suas demandas 

surge a necessidade de se discutir essas questões e de elaborar estratégias para que os 

problemas apresentados pelos ingressantes ao nível superior não os empeçam de adquirir e 

desenvolver habilidades e competências curriculares propostas pela universidade. 

Costa (2008, p. 28), referindo-se à relação entre norma linguística e ensino de língua, 

afirma que os professores do ensino fundamental e médio têm ansiado por mudanças 

                                                           
40 Muitos professores da academia e de escolas reforçam, como a sociedade civil, uma ideia equivocada: os 
docentes de LP são responsáveis pelo cenário desolador. Embora esse discurso ainda seja dominante, há 
educadores, sob uma perspectiva humanista e de reflexividade, que reconhecem o papel social da categoria e 
assumem que o desenho atual da educação brasileira é resultado da ação comprometida (ou não) de todos, 
inclusive de indivíduos atuantes em outros setores. 
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temáticas e metodológicas e, para produzi-las, inserem “[...] nas suas aulas novas teorias 

lingüísticas ou materiais nelas inspirados, sem terem tido a oportunidade de maior 

aprofundamento e reflexão [...]”. A autora ressalta que é fundamental diferenciar as teorias 

científicas daquelas que podem ser aplicadas pedagogicamente. 

Mendes (2008, p. 58, grifos da autora) ratifica que: 

 

O problema maior tem sido sempre a busca pela coerência e equilíbrio das nossas 
ações, no sentido de estabelecer uma ponte, um vínculo entre o que desejamos 
idealmente e teoricamente e aquilo que praticamos, ou pensamos praticar, quando 
ensinamos e aprendemos. Na maioria das vezes, temos a consciência clara do que 
não queremos fazer, mas não sabemos como fazer diferente. 

 

Assim, o posicionamento de Costa (2008) evidencia o quanto a universidade precisa 

valorizar a formação docente. Considerar os contextos reais das nossas salas de aula e as mais 

recentes orientações para o ensino de LP, as quais visam à preparação do aluno para o uso da 

língua em situações diversificadas, a ponto de ele saber adequar as variedades linguísticas 

(vernacular e escolar) de acordo com o lhe é exigido no momento, são passos indispensáveis 

para que isso ocorra. (MENDES, 2008). 

Possenti (2002) defende o rompimento por parte da escola com certos princípios 

ligados aos conhecimentos técnico e científico, se quiser passar por transformações efetivas. 

Estas, em sua opinião, não podem vir apenas das propostas dos pesquisadores41, mas da 

mudança de concepção de língua e de seu ensino. Já Matencio (1994), ao apresentar as 

contribuições de Vygotski e Piaget para os estudos linguísticos, enfatiza que pouco 

aproveitamento tem sido feito do legado deixado por esses educadores no trabalho em sala de 

aula. Para ela, é perceptível a predominância de mudanças quantitativas na escola e a ausência 

de inter-relação entre pesquisas sobre a formação de professores de português e a qualificação 

linguística e pedagógica dos profissionais dessa área. 

Nesse sentido, as IES têm uma parcela significativa de participação no processo 

formativo do professor, por isso lhes cabe “[...] desencadear ações que contribuam para 

melhorar o desempenho social e acadêmico dos alunos, assim como as relações sociais que 

estabelecem dentro e fora da universidade”. (MENDES, 2006, p. 12). Desse modo, espera-se 

que as entidades de ensino superior, além de reconhecerem o legado da educação básica, 

                                                           
41 É preciso que se dê maior atenção às produções acadêmicas, em especial, aquelas, oriundas de pesquisas de 
campo, que focalizam a educação linguística sob perspectivas teóricas contemporâneas. Os temas discutidos e as 
reflexões provenientes delas podem auxiliar na construção de uma agenda político-pedagógica e de propostas 
mais pontuais e contextualizadas às realidades encontradas, principalmente, nas unidades escolares públicas. 
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busquem intervir nos seus pilares, colaborando com a formação de profissionais devidamente 

qualificados para (re)construir escolas pró-ativas. 

Os problemas enfrentados pela universidade, como, por exemplo, a constituição dos 

currículos das licenciaturas em Letras, são responsáveis pelas dificuldades ligadas às 

atividades linguísticas em salas de aula da educação básica. As orientações quanto ao 

manuseio de elementos constituintes do exercício pedagógico, ainda na formação 

universitária, não privilegiam as ações que efetivamente poderão produzir resultados positivos 

para a/na escola. Segundo Matencio (1994, p. 78): 

 

O hiato que se constitui entre os avanços científicos na área da linguagem e sua 
incorporação na formação de professores, bem como em sua prática em sala de aula, 
reflete os problemas no ensino no Brasil: só muito tardiamente os avanços 
científicos nas áreas mencionadas têm sido incorporados ao ensino de terceiro grau 
e, portanto, reestruturados para inclusão nos níveis iniciais. 

 

A universidade não pode proporcionar uma formação fragmentada, antes precisa 

viabilizar que os educadores integrem, quando possível, diferentes concepções e elementos da 

educação linguística, de modo que eles deem importantes passos na sua prática docente. Ela 

precisa dar outros encaminhamentos à vida dos ingressantes quanto à formação profissional e 

às competências e habilidades adquiridas e desenvolvidas durante o processo de escolarização 

básico. 

Matencio (1994) delineia a história dos cursos de Letras, destacando uma antiga 

configuração que persiste nos dias atuais: a delegação de disciplinas centradas no ensino e na 

aprendizagem às faculdades de Educação e a incumbência de componentes curriculares 

focados na linguagem às unidades de Letras. A universidade, assim, ainda mantém o 

distanciamento entre a formação docente e o ensino básico, no qual atua muitos dos 

licenciados desse campo do saber. 

Destarte, não é possível dissociar o percurso formativo de professores de LP – inicial 

ou contínuo – com o seu papel em sala de aula no que tange às práticas de leitura. Isso é 

bastante discutido por linguistas aplicados e especialistas do campo da educação, porque 

influencia diretamente no desempenho escolar dos educandos dos níveis fundamental e 

médio. Segundo Rué (2009, p. 46), “A relevância da prática formativa universitária só faz 

sentido se puder ser concretizada em sala de aula”, e deste recinto para os demais espaços 

sociais. 

Aos docentes de LM, tidos como “[...] articuladores das demais disciplinas e 

promotores naturais da interdisciplinaridade, já que a língua permeia todas as áreas do saber 
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[...]” (XAVIER, 2007, p. 18), cabem atribuições comuns a todos os responsáveis pela escola e 

outras específicas do campo linguístico. Uma delas refere-se ao trabalho com a leitura, já que 

“[...] ensinar a ler e a interpretar textos completos [...]” (XAVIER, 2007, p. 16) é um das 

várias funções do professor de português. Além dessa, compete-lhes favorecer: 

 

[...] um acesso amplo e sistemático dos alunos à herança histórica e cultural que a 
linguagem, em suas diferentes modalidades, carrega, a percepção das relações de 
interação e de poder que permeiam os usos da linguagem, bem como o 
desenvolvimento na produção (e não reprodução) lingüística dos educandos em sua 
língua materna. (MATENCIO, 1994, p. 86). 

 

Segundo Antunes (2003), nas atividades de leitura, é indispensável que os professores 

focalizem a diversidade de gêneros textuais, orientando os educandos a perceberem as 

múltiplas funcionalidades da língua e os diferentes modos de seu uso nas práticas mais 

cotidianas; a reconhecerem as características dos textos, analisá-los quanto às suas estruturas, 

seus focos discursivos etc.; além de lidar com outras particularidades dessa prática de 

letramento e das demais com as quais estão inter-relacionadas. 

Para proporcionar o trabalho com a linguagem, de forma significativa, os docentes de 

português precisam refletir sobre seu processo formativo, como profissional dessa área, ser 

leitores assíduos, competentes e críticos de diferentes materiais informacionais e sujeitos 

culturalmente sensíveis. Os educadores com essas características buscam transpor suas 

limitações frente às dificuldades encontradas no universo, aproveitando os recursos 

disponíveis na escola, por mínimo que eles sejam, ou criando estratégias para levá-los para 

seu exercício pedagógico; atentam para as necessidades socioeducativas dos alunos, visando 

intervir, de algum modo, para saná-las ou amenizá-las; e tornam sua sala de aula um espaço 

de troca de experiências e diálogos, ao compartilhar sua relação com as práticas de letramento 

e os eventos culturais na fase atual e nas anteriores, fornecendo materiais e indicando 

oportunidades para que os educandos se sintam estimulados a continuar o processo de 

escolarização e a desenvolver competências linguísticas, lendo e escrevendo regularmente. 

Na configuração político-pedagógica do sistema brasileiro, o ensino-aprendizagem de 

leitura nos ambientes educativos, para se tornar efetivo e significativo, tem que superar 

situações bastante desafiantes. Nesse sentido, Xavier (2007) discute os reflexos de uma 

relação pouco frequente entre professores de LM e textos, destacando as dificuldades que 

estes têm na produção textual, advindas também da baixa quantidade de livros lidos por eles 

anualmente. Para o autor, essa situação explica a precariedade do ensino-aprendizagem na 

escola, uma vez que a centralidade das atividades pedagógicas de LP está no ensino de 
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gramática, o que reflete nas práticas leitoras dos alunos dentro e fora desse espaço. Ele aponta 

duas causas para o cenário desolador acerca do desempenho dos educadores e, 

consequentemente, dos discentes: a formação acadêmica e as condições de trabalho no 

contexto escolar. (MATENCIO, 1994; ANTUNES, 2003). 

Ezequiel Silva (1998, p. 16) também debate a relação entre prática docente e leitura, 

fazendo os seguintes questionamentos: 

 

O que o professor lê? Que acesso tem o professor aos livros de sua área de 
conhecimento? Quantas visitas faz o professor às bibliotecas, às livrarias? Quantos 
livros o professor tem condições de adquirir, visando o incremento do ensino e o seu 
crescimento como pessoa? Que tempo sobra, afinal, para a busca e leitura de textos? 
E a biblioteca escolar – existe e está funcionando realmente? 

 

Para esse autor, há fatores que motivam essa precariedade nas condições de produção 

de leitura por parte dos educadores e eles não são casuais. Quanto às condições de trabalho, 

Ezequiel Silva (1998, 2008) afirma que a qualidade da prática docente depende, dentre muitos 

elementos, da demanda de atividades atribuídas aos professores. Estes, como bem discute esse 

autor, Alves (1983), Antunes (2003), Guedes (2006) e outros teóricos, possuem uma jornada 

de trabalho sobrecarregada42, pois lhes cabem planejamento de aulas, elaboração de atividades 

avaliativas e sua correção, registro de conteúdos, de frequência e de desempenho quantitativo 

de alunos em diários. Isto 

 

[...] rouba momentos preciosos que seriam para preparação das aulas, atualização de 
leituras quase sempre atrasadas, quando existentes, reciclagem literária e 
pedagógica, elaboração de debates com os alunos [...], reflexão sobre a validade de 
utilização da nova atividade aprendida na última capacitação que foi ‘convidado’ a 
fazer, escrita de um texto mais elaborado para servir de exemplo a seus alunos, para 
fazê-los perceber a relevância de aprender a escrever os mais diferentes gêneros 
textuais, etc. (XAVIER, 2007, p. 16-17)43. 

 

Nesse panorama, a educação linguística, logo o ensino-aprendizagem de leitura, ainda 

se realiza apoiada nas primeiras ideias sobre linguagem e texto através das quais a escola é 

“[...] o espaço para que sejam reproduzidos os usos linguísticos autorizados com a palavra 

escrita, e por isso mesmo, autoritários” (MATENCIO, 1994, p. 66) e o papel do professor de 

LP fica reduzido a preparar os aprendentes a escrever e a ler para as avaliações das unidades 

                                                           
42 Essa situação é agravada porque os professores assumem mais de uma disciplina e turmas de séries diferentes, 
as quais, geralmente, não têm menos de 30 aprendentes. 
43 O autor destaca outra consequência disso: o desencanto que muitos licenciados em LM têm pela profissão. 
Dadas as dificuldades de se exercer o magistério, Coelho (1983, p. 36) ressalta outras questões acerca da prática 
docente, afirmando que “A passagem da docência ao exercício de uma função burocrática é, em geral, entendida, 
como uma “promoção”, ao passo que a “volta” à sala de aula é freqüentemente tomada como uma punição”. 
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letivas e para os exames nacionais e internacionais. (MATENCIO, 1994; FONSECA; 

GERALDI, 2002; ANTUNES, 2003; XAVIER, 2007). 

Considerando, portanto, todas as questões que permeiam a prática docente, torna-se 

imprescindível que os professores de LM ajam diferentemente das práticas escolares 

consideradas tradicionais, sobretudo, aqueles que fizeram, conscientemente, a escolha por 

essa profissão. 

As ações no âmbito da sala de aula podem gerar uma cultura de valorização das 

práticas de letramento. Os professores, apesar de não poderem ser (nem devem ser) 

exclusivamente responsabilizados, nem vitimizados, pelo retrato de leitura no Brasil, têm um 

papel fundamental na promoção do ato de ler e do desenvolvimento de competências 

relacionados a ele. A adoção de uma postura diferenciada (GERALDI, 2002), embora não 

necessariamente nova, implicará em resultados satisfatórios tanto para os educadores quanto 

para os alunos. Já a escusa de que a responsabilidade pela educação é pessoal e intransferível 

é, profundamente, prejudicial para gestores, educadores e educandos. Ela provoca a 

manutenção das deficiências da escola e torna o fosso entre o desejável e a realidade ainda 

maior. Cada indivíduo nas comunidades escolares tem um papel e deve agir individualmente e 

em equipe, o que é possível. 

 

 

2.3 COMPETÊNCIAS LEITORAS: A RELAÇÃO ENTRE PROPOSTAS E RESULTADOS 

 

 

Dada a abrangência e a importância do tema e sua transversalidade entre as áreas do 

conhecimento, discuto habilidades e competências no que diz respeito à educação linguística, 

principalmente, quanto ao ensino de leitura. A fim de aprofundar essa interlocução no 

contexto temático do presente trabalho, foi analisada a matriz de referência da Prova 

Brasil/Língua Portuguesa direcionada para os alunos do 9º ano. Esta avaliação representa o 

que se espera da educação escolar, mas, sobretudo, referente ao ensino de português, já que 

estabelece um barema de competências e habilidades leitoras. Dados das últimas edições 

revelam em que grau o público-alvo se encontra e, de certo modo, os desdobramentos desses 

resultados na vida dos aprendentes. As informações desse exame e de outras fontes têm 

subsidiado a implantação e implementação de políticas públicas de fomento à leitura no 

âmbito das escolas, inclusive, objetivando o acesso a livros por parte da comunidade escolar. 
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2.3.1 A problemática do ensino-aprendizagem por competências 

 

 

As práticas escolares frequentemente têm sido relacionadas ao termo competência. Ele 

é recorrente nas diversas publicações estatais que tratam da educação (diretrizes, parâmetros e 

outros documentos curriculares) e servem de base para o planejamento de ações e programas 

com finalidades educativas. Entretanto, a noção de competência é abrangente, já que seu 

emprego é comum a várias áreas do conhecimento, e gera bastantes discussões sobre seus 

significados, sobretudo, quando se trata de processos formativos. Ela sinaliza que a 

compreensão dos elementos que a constituem e a ação de fazê-los reais no dia-a-dia apontam 

para a necessidade de mudanças significativas no cenário nacional. 

Segundo Dolz e Ollagnier (2004), o termo competência, no contexto educacional, 

suscita incertezas lexicais e controvérsias, o que se deve as dificuldades em identificar seus 

objetivos. Eles sugerem que, embora seu uso seja frequente, a definição de competência nem 

sempre é compreendida e os problemas de natureza conceitual são proporcionais a 

necessidade de usá-la. 

Segundo Stroobants (2004), as pesquisas, cujo foco são as competências, por serem 

tão frequentes deveriam refletir novas práticas e responder a novas exigências conceituais, 

podendo servir de modelo capaz de reconfigurar positivamente as relações no contexto 

educacional. Quanto aos modelos de competência, Rué (2009) afirma que eles são baseados 

em referenciais e geram concepções distintas, dentre as quais o autor destaca as mais 

consensuais: susceptibilidade de aprendizado e conduta dos aprendentes, bem como 

dinamicidade e evolução da aprendizagem. 

Para Dolz e Ollagnier (2004), o conceito de competência se encontra na encruzilhada 

das disciplinas e se estende a todas as Ciências Humanas e da Educação, por isso, em sua 

essência, ele deve ser compreendido sob uma perspectiva pluridisciplinar. Além disso, a ideia 

de competência traz em seu bojo elementos que entrelaçam propriedades formativas, como 

objeto e objetivos de ensino, expectativas em relação aos aprendentes e dimensões 

representativas quanto aos saberes e conhecimentos. Tal complexidade deve-se à 

multiplicidade de significados e ações de natureza política, social e cultural desencadeada nos 

ambientes pedagógicos. (BRONCKART; DOLZ, 2004). 

Destarte, é consensual entre especialistas da educação a importância de se discutir o 

que significa competência nessa área e os desdobramentos provocados por ela no âmbito do 
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ensino, uma vez que, além de ser um termo tão polissêmico, é uma palavra-chave no campo 

educacional, em volta da qual se estruturam aspectos relativos ao fazer-pedagógico. 

Muitos dos documentos oficiais da educação brasileira fazem referência ao ensino por 

competências, apesar disso os professores e os gestores das unidades educativas apresentam 

pouca intimidade com o que vem a ser isso e a sua potencialidade para as atividades escolares 

e, consequentemente, para os educandos. Segundo Rué, (2009, p. 17), a noção de competência 

chegou aos professores, inicialmente, por intermédio de organismos internacionais e por 

autoridades políticas e administrativas, os quais a “[...] incorporaram aos textos legais e às 

instruções para os docentes”. Para o autor, tal situação teve como consequência a 

desconfiança por parte dos educadores e resistência em adotá-la no seu trabalho pedagógico. 

Ele pontua que essa desconfiança quanto à consistência e relevância do ensino por 

competências é infundada, porque, de modo geral, os professores concebem competência 

como sinônimo de aquisição de conhecimentos e execução de ações básicas. Sendo, portanto, 

necessário que esse “novo” enfoque de ensino seja compreendido como tendo acepções, 

tradições e versões diferentes e não como uma forma de resolução44. 

No Brasil, o ensino baseado no desenvolvimento de competências foi inserido nos 

anos 1990, quando o governo federal propôs a reorganização das diretrizes para a educação 

nacional, mediante a publicação de orientadores da educação básica. Para Almeida (2009, p. 

93), os documentos legais não conceituam teoricamente competências, apenas classificam-nas 

e focalizam as avaliações. Ela ressalta que essas modificações não foram introduzidas na 

formação de professores, e se posiciona contra a adoção de orientações internacionais, 

 

[...] que advogam uma política educativa centrada na medição dos desempenhos, na 
avaliação dos programas em razão de seus efeitos medidos e na prestação de contas 
regular e com consequências, em que o referencial de competências serve de quadro 
para construir “padrões” de desempenho e, portanto, contribui para racionalizar a 
avaliação do desempenho dos docentes em exercício. 

 

Além disso, a referida autora critica a falta de socialização dos significados e 

concepções de competência no percurso formativo de docentes nos estágios inicial e contínuo. 

Almeida (2009) ainda reforça que as políticas educacionais ditam normas sem discuti-las 

amplamente com os educadores, nem lhes dão condições para executá-las. Tais determinações 

políticas exigem mudanças sem considerar o tempo de preparação desses profissionais. 

                                                           
44 Rué (2009) lista outros motivos responsáveis pela geração de mal-entendidos a respeito da formação baseada 
em competências, dentre eles a principal reside no fato de os profissionais da educação esquecerem que o 
conceito de competência aplicado à educação formal está em processo de construção e é uma proposta com 
limitações e interpretações próprias. 
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Para Bronckart e Dolz (2004, p. 32), “A emergência da lógica das competências 

parece inserir-se nesse movimento permanente de adaptação, pois ela propõe uma apreensão 

das capacidades dos aprendizes menos ligada ao domínio dos saberes formais ou 

escolarizados, os quais pouco contribuem para a mobilidade social”. Assim, esses autores 

também criticam o modo como ainda se processa a lógica das competências nos sistemas 

educacionais, destacando que na trajetória do projeto de educação moderna, caracterizado por 

controvérsias, o modelo de ensino por competências mantém a desigualdade entre os grupos 

sociais. 

Perrenoud (2000b, p. 15, grifo do autor) concebe competência como “capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. Ratificando essa 

ideia, Allal (2004) acredita que competência pressupõe relação entre conhecimentos diversos 

aplicados a grupos de situações subjacentes a finalidades específicas. Já Bronckart e Dolz 

(2004, p. 36-37, grifo dos autores) concluem que todas as definições têm em comum “[...] o 

fato de apreender a problemática de intervenções em tarefas situadas” e suas “[...] 

propriedades podem indicar comportamentos, conhecimentos, atitudes ou savoir-faire, bem 

como capacidades transversais, agrupamentos de diversas dimensões do funcionamento 

humano ou generalizações, de fato, metacognitivas”, ao discutirem as várias perspectivas de 

estudiosos das Ciências da Educação sobre o que significa essa palavra-chave. 

Allal (2004, p. 81), ao fazer um trabalho semelhante, ressalta que os pesquisadores 

dessa área consentem a respeito do assunto quanto às seguintes características. Assim, uma 

competência: a) compreende diversos conhecimentos relacionados; b) se aplica a uma família 

de situações; e c) é orientada para uma finalidade. Ele ainda destaca que “[...] as competências 

não se contrapõem e não substituem os saberes apropriados pelo aluno; ela designa a 

organização desses saberes em um sistema funcional”. As concepções adotadas pelos autores 

supracitados possuem muitos pontos de interseção e alguns de diferenciação, o que evidencia 

a recorrência do tema e a importância de discuti-lo de modo crítico. 

Diante dos aspectos explanados, um questionamento se faz imprescindível: Por que 

uma formação escolar pautada no ensino por competências? Rué (2009) elenca três macro-

fatores que explicam a seleção de competências no âmbito educativo e curricular de diferentes 

países: 1) os resultados negativos produzidos pela escola – abandono e fracasso – entre os 

alunos, já que não havia compatibilidade entre as demandas da sociedade do conhecimento e a 

educação escolar; 2) o equilíbrio entre as principais funções da escola: formação de pessoas 

para se desenvolverem autonomamente e capacitação para atuarem na cadeia produtiva em 

contextos distintos; e, por fim, 3) o reconhecimento de que por causa da expansão da 
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variabilidade das ocupações profissionais, atreladas às suas complexidades, a formação 

escolar deveria ser centrada nas pessoas e no modo como elas se relacionam. 

Perrenoud (2000a) afirma que: 

 

A abordagem por competências é uma maneira de levar a sério um problema antigo, 
o de transferir conhecimentos. Em geral, a escola se preocupa mais com ingredientes 
de certas competências e menos em colocá-las em sinergia nas situações complexas. 
[...] A transferência e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos não caem 
do céu. É preciso trabalhá-las e treiná-las, e isso exige tempo, etapas didáticas e 
situações apropriadas, que hoje não existem. 

 

Já Arantes (2009) considera que a introdução do conceito de competência na educação 

oportunizou a reflexão e o aprofundamento sobre a melhoria do sistema educacional do 

Brasil, uma vez que este precisa da instauração de um processo de mudanças. Para ela, as 

situações de ensino-aprendizagem devem tomar como base o contexto socioeducacional e as 

demandas dos atores envolvidos nesse processo, primando pelo respeito às suas 

características. 

A pedagogia por competências visa à aprendizagem significativa, pois abrange 

aspectos cognitivos, motivacionais e sociais. Ela deve proporcionar aos educandos o 

aprendizado daquilo que não sabem por meio da ação. (RUÉ, 2009). Assim sendo, os PCN 

(BRASIL, 1998) recomendam o trabalho pedagógico centrado no desenvolvimento de 

competências, com vistas a oportunizar aos estudantes que coloquem em prática suas 

habilidades e aprendam outras. Fica evidente que o foco do ensino não é os conteúdos45, antes 

a aprendizagem, a qual deve ser viabilizada a partir de critérios claros, objetivos e adequados 

ao que se quer alcançar, conforme recomendam os PCNLP (2001, p. 44): 

 

A organização dos conteúdos de Língua Portuguesa em função do eixo USO 
REFLEXÃO         USO pressupõe um tratamento cíclico, pois, de modo 

geral, os mesmos conteúdos aparecem ao longo de toda a escolaridade, variando 
apenas o grau de aprofundamento e sistematização. Para garantir esse tratamento 
cíclico é preciso sequenciar os conteúdos segundo critérios que possibilitem a 
continuidade das aprendizagens. 

 

Apesar de enfatizar a palavra habilidade, os PCNLP (BRASIL, 2001) também não a 

conceitua, mesma situação do termo competência, apenas especifica quais são as habilidades 

linguísticas. Esses dois vocábulos se constituem nesse documento, bem como em outros 

                                                           
45 Rué (2009) desmitifica a oposição feita entre competências e conteúdos disciplinares, entendidos como duas 
formas antagônicas de aquisição de conhecimento. Este ponto de vista postula que as competências se 
desenvolvem em detrimento dos conteúdos ou o inverso. Pensamento equivocado, uma vez que a versão 
contemporânea de competência integra ambos os elementos. 
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curriculares e nas avaliações do sistema educacional básico, uma espécie de “par perfeito” e 

veiculam ideias concebidas como inseparáveis. 

De modo geral, entende-se por habilidade a capacidade e disposição que uma pessoa 

tem para realizar alguma atividade, de forma intuitiva ou não. Rué (2009, p. 72) define 

habilidades como o “Conjunto de recursos e destrezas cognitivas, emocionais e psicomotoras 

que são necessários para o desenvolvimento de determinada atividade. As habilidades são 

aprendidas. Historicamente elas foram consideradas destrezas motoras, embora haja 

habilidades de alto nível de complexidade”. A discussão em torno do termo ainda é incipiente, 

apesar do mesmo ser bastante referenciado nos estudos acadêmicos. Essa recorrência exige 

cuidado com a atribuição de significados ao vocábulo, bem como a definição de critérios para 

que ele seja adequadamente empregado. 

O aprendizado de habilidades e o desenvolvimento de competências têm papel 

preponderante no processo de escolarização das pessoas – já que este no Brasil é bastante 

longo –, porque repercutem na continuidade dos estudos e no (in)sucesso dos educandos 

durante a trajetória estudantil e nos demais setores da sociedade em que esse grupo atua e/ou 

pode atuar. Ou seja, a valorização e a efetividade desse par não se restringem apenas ao 

espaço escolar, onde, muitas vezes, o aprender e o desenvolver habilidades e competências 

não são garantidos e/ou acontecem deficientemente. 

Segundo Rojo (2009, p. 89) “A formação do aluno deve ter com alvo principal a 

aquisição de conhecimentos básicos (ditos “competências e habilidades”), a preparação 

científica e a capacidade para utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação”. 

E essa conquista, bem como seu desenvolvimento, depende das práticas sociais em que os 

educandos estão engajados. (KLEIMAN, 1995). 

Portanto, as aulas de LP recebem no contexto educacional e no senso comum um valor 

de intervenção socioeducativa bastante representativo, sendo-lhes atribuída uma 

responsabilidade diferenciada das aulas de outras disciplinas, sobretudo, como já foi 

apresentado, pelo seu principal objeto de estudo (a língua) e os demais provenientes dele. A 

respeito disso, Mendes (2008, p. 59, grifos da autora), sob a perspectiva da abordagem de 

ensino intercultural, destaca que “[...] aprender português deve significar para os nossos 

alunos desenvolver competências para ser e agir em sua própria língua, de modo crítico, 

autônomo e criativo, em diferentes contextos de comunicação e interação [...]”. Essa ideia 

reflete a expectativa de muitos educadores e dos próprios aprendentes. Porém, o modo como 

foram/são conduzidas as aulas desse componente curricular é notada na relação de alunos e 
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egressos da educação básica com sua LM, comumente caracterizada por um conjunto de 

mitos, dentre eles, o de que a mesma é difícil. 

 

 

2.3.2 Avaliação e ensino-aprendizagem de língua portuguesa 

 

 
O ato de avaliar é uma ação inerente ao ser humano e por isso tão antiga. A ela, no 

contexto escolar, se associa as concepções dos elementos constituintes da prática pedagógica 

discutidos anteriormente (língua, leitura, texto e ensino). E, de forma semelhante a esses, 

como ela é concebida tem implicações importantes no desempenho dos educandos, dos 

próprios docentes e do sistema educacional. 

A avaliação como exame é uma das atividades mais tradicionais que ainda perdura no 

cotidiano das salas de aula brasileiras. Ela, nesse sentido, objetiva a prestação de contas dos 

alunos aos professores diante do que fora ensinado, servindo de instrumento de classificação 

(ANTUNES, 2003, 2009), por parte do Estado, para sua população e, em especial, para as 

organizações internacionais. 

Na visão de Luckesi (2011), a avaliação que mensura o aprendizado não é amorosa 

nem construtiva, antes excludente, seletiva e marginaliza os educandos. Ele defende a 

avaliação da aprendizagem, a qual compreende dois processos articulados e indissociáveis: 

diagnóstico e decisão. Ambos são imprescindíveis e viabilizam a continuidade do processo de 

ensino-aprendizagem, dando-lhe os encaminhamentos necessários para que seja significativo 

e relevante para os indivíduos envolvidos, sobretudo, os aprendentes. 

Lima Junior e Alves (2011) focalizam o diagnóstico, destacando que as informações 

obtidas a partir desse procedimento, o qual deve ser bem estruturado e baseado em objetivos 

claros, coesos e viáveis, conduzem a avaliação, influenciando na seleção da metodologia e de 

instrumentos para efetivá-la. Eles enfatizam a relevância de se adotar eficientes recursos 

avaliativos, já que tal prática, quando contextualizada às características dos alunos, poderá 

promover resultados desejáveis quanto ao desempenho deles. 

Sob essa mesma perspectiva, Antunes (2003, p. 158; 160, grifo da autora) propõe uma 

avaliação que prime pela “[...] busca dos indícios, dos sinais da trajetória que o aluno 

percorreu, o que por outro lado, serve também de sinal para o professor de como ele tem que 

fazer e por onde tem que continuar”. “A avaliação, em função mesmo de sua finalidade, deve 

acontecer em cada dia do período letivo, pois a aprendizagem, também, está acontecendo 
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todo dia”. Para essa autora, os momentos de avaliação devem ser convertidos em 

oportunidades de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a prática 

avaliativa cumpre seu papel social, o qual não está restrito à conferência do aprendizado 

formal, e fará com que os educandos saibam agir socialmente em outras instâncias da vida. 

O posicionamento desses educadores aponta para a necessidade de se privilegiar 

durante os anos de escolaridade a avaliação do processo e não somente do produto, bem como 

de se adotar critérios qualitativos e transparentes para essa atividade. Tal advertência está 

vinculada à existência de diferentes recursos utilizados pelos professores e também pelos 

órgãos governamentais para dar conta das questões peculiares à educação institucionalizada, 

dentre eles os de natureza avaliativa. (SOARES, 2010). 

É notória a contradição entre o que propõem os documentos oficiais e outros textos-

fonte, especificamente, acerca da educação linguística e os resultados gerados pelos sistemas 

avaliativos no Brasil. (MATENCIO, 1994). Isso é bastante preocupante, sobretudo, porque, 

segundo Antunes (2009, p. 220), “[...] a avaliação serve de referência para orientar as 

próximas decisões de quem ensina. Ela confirma as suposições do professor, ou aponta as 

reformulações que precisam ser feitas em seus projetos e planos de ensino”. Ou, pelo menos, 

deveria ser realizada com esse propósito, não somente pelos docentes, mas por todos os 

gestores educacionais. 

 

 

2.3.3 Sistemas de avaliação por competências e Prova Brasil 

 

 

Os sistemas avaliadores da educação brasileira46 constituem uma das muitas 

ferramentas construídas pelo Estado para conhecer as características da escola, sobretudo, 

quanto ao cumprimento do seu papel social, no que tange ao ensino-aprendizagem das 

práticas de letramento. Destacam-se, referente ao ensino fundamental II, a Prova Brasil e o 

PISA, no plano nacional e internacional, respectivamente. 

Esses exames dimensionam a formação escolar, a qual está conjugada a outros fatores 

sociais, indicando o que se espera, principalmente, das aulas de LP ao avaliar as habilidades e 

competências de leitura, na Prova Brasil, e leitoras e escritoras, no PISA. Cada um deles é 

regido por padrões específicos, devido às suas particularidades – estrutura, gestão, finalidades 

                                                           
46 Alves (1983) afirma que diante da configuração da educação não há critérios para avaliá-la institucionalmente, 
o que provoca um outro problema: a formação do educador. 
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e outros componentes – e aplicado a grupos de estudantes distintos, embora com 

características comuns, porque cursam o mesmo nível de ensino. Ambos os mecanismos têm 

como diretriz a avaliação por competências, a qual se apoia no ensino por competências e 

define o que os anos de escolaridade devem legar aos educandos, relacionando a pedagogia e 

o currículo escolar. 

As concepções concernentes à Prova Brasil e ao PISA orientam desde a produção das 

provas até a confecção dos relatórios divulgados, inclusive o uso dos números desoladores (ou 

não) acerca do percurso formativo de crianças, adolescentes e jovens. (DOLZ; OLLAGNIER, 

2004; ANTUNES, 2009; SOARES, 2010; LUCKESI, 2011). Esses sistemas avaliadores 

apresentam algumas deficiências em seus pilares e parâmetros de correção das questões 

propostas aos discentes, bem como em sua constituição ideológica e estrutural. Eles, no 

entanto, ratificam, mesmo que parcialmente, a realidade do cotidiano escolar, percebida e 

confirmada pelos atores dos ambientes educativos. (SOARES, 2010). 

A respeito disso, Soares (2010) discute amplamente as avaliações e medições do 

letramento em contextos escolares, apontando uma série de problemas concernentes à inter-

relação estreita dos termos escolarização – letramento – avaliação/medição. Eles contemplam 

questões conceituais e técnicas, bem como a adoção de critérios para se avaliar e tratar os 

dados gerados. Para ela, devido aos padrões de progresso das provas aplicadas no cenário 

educacional: 

 

[...] o fenômeno complexo e multifacetado do letramento é reduzido àquelas 
habilidades de leitura e escrita e àqueles usos sociais que os testes avaliam e medem. 
Desse modo, os critérios segundo os quais os testes são construídos é que definem o 
que é letramento em contextos escolares: um conceito restrito e fortemente 
controlado, nem sempre condizente com as habilidades de leitura e escrita e as 
práticas sociais necessárias fora das paredes da escola. (SOARES, 2010, p. 86). 
 

Para Freire (1983, p. 94), “A avaliação é da prática educativa e não dum pedaço dela. 

[...] A própria prática sugere e a própria prática ensina. E avaliar essa prática não como quem 

fica de fora dela para descobrir o que há de ruim nela, mas como quem está dentro dela à 

procura de melhorar-se pela melhora dela”. Seu pensamento já revelava que é inútil focalizar 

apenas o produto sem valorizar o processo e, sobretudo, os atores da educação. Estes, 

geralmente, desconhecem os números que produzem e os significados a eles atrelados quando 

atendem à convocatória para responder a um conjunto quantitativamente expressivo de 

perguntas. Os alunos veem como mais uma “prova” e os professores, uma obrigação a mais 

para cumprir no interior da escola. 
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Em conformidade com as preconizações curriculares dos documentos-fonte da 

educação, a Prova Brasil de Língua Portuguesa para o 9º ano, que se centra nas competências 

leitoras, é constituída por duas dimensões: a primeira, denominada Objeto do Conhecimento, 

abrange os seguintes tópicos: 

 

1. Procedimentos de leitura; 

2. Implicação do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto; 

3. Relação entre textos; 

4. Coerência e coesão no processamento do texto; 

5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido; e 

6. Variação linguística. 

 

A segunda dimensão é a da Competência, que é representada por 21 descritores47, os 

quais permitem o aferimento das habilidades desenvolvidas e competências construídas pelos 

estudantes e são expostos de acordo com o grau de complexidade/níveis de conteúdos. Veja o 

quadro 5 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 De acordo com o PDE/Prova Brasil (BRASIL, 2008, p. 18, grifo do autor), o descritor é “[...] uma associação 
entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas competências e 
habilidades”. Os descritores têm a função de indicar habilidades gerais que se esperam dos alunos e constituir a 
referência para seleção dos itens que devem compor uma prova de avaliação. 
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Quadro 5 – Descritores de língua portuguesa para o 9º ano 
Procedimentos de leitura 

Localizar informações explícitas em um texto  D1 

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão  D3 

Inferir uma informação implícita em um texto  D4 

Identificar o tema de um texto  D6 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato  D14 

Implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador na compreensão do texto 

Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso 
(propagandas, quadrinhos, foto etc.) 

D5 

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros D12 

Relação entre textos  

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a comparação 
de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que 
ele foi produzido e daquelas em que será recebido 

D20 

Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou ao mesmo tema 

D21 

Coerência e coesão no processamento do texto 

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições 
ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto 

D2 

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem 
a narrativa 

D7 

Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do 
texto 

D8 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios etc. 

D9 

Identificar a tese de um texto D10 

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la 

D11 

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto D15 

Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido 

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados D16 

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 
outras notações 

D17 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão 

D18 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos 

D19 

Variação lingüística 

Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o 
interlocutor de um texto 

D13 

      Fonte: BRASIL, 2008, p. 22-23. (adaptado). 
 

Ao longo dos anos em que a Prova Brasil/Leitura para o referido grupo escolar foi 

aplicada, as informações contidas no quadro acima foram adequadas aos objetivos propostos, 

por isso cada edição desse exame sofreu pequenas alterações na sua estrutura. A edição 2009 

(terceira) conteve 26 questões, quantidade maior em relação aos anos anteriores (2005 e 

2007), divididas igualmente em dois blocos. Para respondê-las, os estudantes são orientados a 

respeitarem a sequência de apresentação do teste, constituído de enunciados, com múltiplas 

escolhas, dentre as quais eles devem marcar uma (a correta), e também o tempo estipulado, 25 
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minutos, para cada bloco. As mesmas normas se aplicam à parte de Matemática, realizada no 

mesmo dia. 

A Prova Brasil/Leitura delimita o ensino-aprendizagem e sua avaliação a um espaço 

bastante específico, ou seja, a sala de aula de LP. Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem, 

como prática pedagógica, precisa focalizar as atividades de leitura visando à dialogicidade da 

língua, à construção e expressão de sentidos e as intenções em gêneros textuais diversos 

quanto à modalidade (orais e escritos), à linguagem (formais e informais), aos propósitos 

comunicativos, em conformidade com as práticas sociais e discursivas em que a comunidade 

escolar está inserida. (ANTUNES, 2009; MATENCIO, 1994; 1995). Considerando tal 

imbricação, Ezequiel Silva (1998, p. 87, grifo do autor) declara que “A leitura de diferentes 

tipos de texto exige do educando o domínio de habilidades, que resulta de prática e de 

aprendizagem no transcorrer de sua trajetória escolar”. Nesse processo, o professor tem a 

responsabilidade de apresentar as variedades de textos aos alunos e introduzi-los em espaços e 

ações que não faziam parte de sua rotina. 

Para Geraldi (2002), os professores de português não devem se preocupar em conceber 

propostas didáticas apenas com fins avaliativos nem relacionar atividades pedagógicas, como 

a leitura de obras literárias, a provas, trabalhos, testes etc. Ezequiel Silva (2002) corrobora 

com essa ideia, para quem tal associação é muito desastrosa para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, os quais tendem a considerar o ato de ler enfadonho e, 

consequentemente, a rejeitar a leitura de livros. 

Os trabalhos com a leitura, assim como de outros eixos, sem visar ao controle e à 

avaliação, nas aulas de LM, se fazem tão ausentes que tanto docentes quanto discentes se 

preocupam excessivamente com as notas. Essa cultura também é bastante inquietante e 

precisa ser mudada, afirmam Fonseca e Geraldi (2002). Ela é prejudicial ao processo de 

ensino-aprendizagem, que não deve priorizar aspectos quantitativos, antes os qualitativos, 

pois esses últimos podem orientar as atividades em sala de aula. 

Matencio (1994) defende que o ensino-aprendizagem de leitura não pode ser 

vinculado estritamente a conteúdos escolares e, muito menos, estar em função da perspectiva 

avaliadora dos professores e da Prova Brasil. Ressalto a recomendação dessa autora, porque o 

foco em assuntos curriculares e em exames é bastante comum nas escolas e estimulado 

também por organismos governamentais, os quais ainda se preocupam excessivamente com 

dados numéricos. 

Portanto, faz-se imprescindível a tomada de iniciativas que minem as estruturas 

arcaicas e em decadência relativas à avaliação da aprendizagem. Elas podem ser de âmbito 
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mais individualizado, já que, em certa medida, os professores dispõem de autonomia em sala 

de aula, porém mudanças profundas no ambiente pedagógico dependem do trabalho coletivo e 

cooperativo, não somente dos docentes, como também de toda comunidade escolar e das 

autoridades gestoras da educação básica brasileira, inclusive nas decisões sobre o que fazer 

com as informações coletadas por intermédio dos sistemas avaliativos. 

 

 

2.3.4 Como é o desempenho dos educandos na Prova Brasil? 

 

 

Muitos são os objetivos estabelecidos pelo MEC, os quais são especificados conforme 

ações e programas criados. Objetiva-se, com a Prova Brasil, que fornece informações sobre o 

ensino ofertado em cada unidade pública de ensino, “[...] auxiliar os governantes nas decisões 

e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar, no 

estabelecimento de metas e na implantação de atividades pedagógicas e administrativas, 

visando à melhoria da qualidade do ensino”. (BRASIL, 2011). Os dados provenientes desse 

instrumento de avaliação subsidiam os cálculos para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), e, a partir desse indicador, são elaboradas medidas educativas, 

inclusive pelos gestores das escolas, a fim de estimular melhores resultados. Sendo assim, o 

avaliado é o sistema e não os estudantes, apesar de ser aferida a capacidade dos educandos em 

ler criticamente. Para tanto, utiliza-se uma escala de 0 a 500, através da qual é possível a 

indicação das habilidades já adquiridas, em processo de construção e as que precisam ser 

conquistadas pelo público-alvo. 

As escolas, com base em seus desempenhos, divulgados a cada participação, podem 

realizar um planejamento, contemplando desde a formação continuada de professores, a fim 

de que ajam pedagogicamente para superar suas próprias deficiências e aquelas apresentadas 

pelos aprendentes, até a consolidação de um processo de ensino-aprendizagem significativo 

para esses indivíduos. 

É imprescindível, no entanto, questionar: Como os profissionais da educação têm 

acesso aos dados gerados pela Prova Brasil e pelo IDEB? Que ações educativas, por parte do 

governo, apoiadas nos dados contabilizados, têm chegado aos ambientes educativos ou sido 

produzidas neles? Segundo Almeida (2009), muitas políticas educacionais adentram as portas 

das escolas sem uma discussão ampla com a participação efetiva dos professores, nem lhes 

proporcionam uma qualificação, o que provoca outros problemas nesse campo. 
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Quanto aos resultados, eles têm sido melhores a cada edição. Aqueles que foram 

produzidos pelos alunos cursantes da 8ª série (atual 9º ano), em escolas mantidas pelos 

governos estaduais, na edição de 200948, mostram que, em relação à média nacional da edição 

anterior, a proficiência em LP passou de 229,96 para 239,74. A média do Estado da Bahia 

teve uma pequena melhora, aumentando de 219,85 para 225,75. 

Em 2007, 76 educandos contribuíram para que a nota ponderada de português do 

CEAV fosse 214,74. Essa instituição, nos demais indicadores dessa edição, teve o seguinte 

desempenho, conforme indica a tabela 3. 

 

Tabela 3 – Desempenho do CEAV na Prova Brasil/Leitura 200749 
INDICADORES 

EDUCACIONAIS – REDE 
PÚBLICA 

 
9º ANO 

 Brasil Bahia  Salvador CEAV 

Aprovação 78,2 67,8 63,2 64,7 

Prova Brasil/Língua Portuguesa 228,93 217,55 224,65 214,74 

IDEB 3,5 2,8 2,7 2,7 

Média de horas-aula diária 4,5 4,3 4,5 4,4 

Docentes com curso superior 83,3 43,8 88,7 87,5 

Distorção idade-série 36,9 54,4 50,7 53,1 

Fonte: http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/ProvaBrasil/2007BA29189047.pdf. 
(adaptado). 

 

O CEAV apresenta índices semelhantes aos alcançados nas esferas nacional, estadual 

ou municipal em alguns indicadores, não estando assim destoante da situação retratada no 

país. Quanto ao indicador aprovação, a escola analisada se destaca por ter média maior que a 

alcançada no contexto da cidade de Salvador; em relação ao IDEB, encontra-se dentro dos 

padrões do município e unidade federativa na qual está localizado. 

A média de horas-aula diárias da unidade de ensino pesquisada é equivalente à do 

Brasil. Nesse indicador, as escolas públicas brasileiras participantes estão no mesmo nível de 

condições, assim como no item docentes com curso superior, no qual se evidencia uma 

discrepância acentuada no desempenho da Bahia. Nosso Estado possui uma nota 

aproximadamente 50% inferior à do Brasil, enquanto o CEAV supera a média nacional. A 

                                                           
 48 Os resultados dessa edição e das anteriores podem ser obtidos no site http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/. 
Acesso em: 26 jul. 2011. No documento Primeiros resultados: médias de desempenho do SAEB/2005, em 
perspectiva comparada, há outras informações mais detalhadas. 
49 Não há registros das edições 2005 e 2009, disponíveis na base de consulta do INEP, referente ao CEAV. Para 
participar dessa avaliação, ou ter seus resultados divulgados de forma individualizada, é necessário que as 
unidades de ensino atendam a alguns critérios. Desconheço o porquê de o colégio mencionado não ter 
participado ou não ter seu desempenho divulgado. 
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capital baiana também se destaca nesse item, porque tem a maior nota na comparação com as 

esferas nacional e estadual. 

O indicador distorção idade-série parece requer bastante atenção, já que a Bahia, 

Salvador e o CEAV, respectivamente, têm média elevada comparada com a do Brasil. Em 

conformidade com o processo de escolarização brasileiro (ver quadro 4), o estudante deve 

chegar ao 9º ano do ensino fundamental aos 14 anos. Índices tão elevados quanto à defasagem 

idade x ano escolar são provocados por um conjunto de problemas que inter-relacionam 

questões de cunho socioeducacional, como os mencionados na subseção 1.1. 

A respeito das médias de LP na Prova Brasil, com base na tabela 3, o CEAV ocupa, 

com a nota 214,74, a última posição, sendo superado, em ordem decrescente, pelo Brasil 

(228,93), por Salvador (224,65) e pela Bahia (217,55). Apesar de não haver registro de seu 

desempenho na edição anterior nem na conseguinte, o que torna difícil verificar como 

supostamente o ensino de LP tem se comportado nessa instituição, é possível afirmar que a 

convivência no dia a dia em sala de aula reflete essas representações numéricas. Considerando 

que o sistema educacional brasileiro tem atingido menos da metade do nível máximo na 

avaliação das competências e habilidades leitoras, a situação requer, em relação ao objetivado 

pelos profissionais da educação, ações mais pertinentes e coerentes. Essas medidas 

contundentes devem ser bem planejadas e articuladas com os contextos socioeducacionais, 

para que sejam implementadas e, assim, sanem os problemas provenientes do processo de 

escolarização, possibilitando a crianças, jovens e adultos exercerem de outro modo sua 

cidadania e a inserção na cultura letrada. 

As melhorias que os números manipulados pelos organismos governamentais buscam 

expressar não correspondem à realidade. Os docentes, em geral, destacam veementemente as 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes na realização das atividades escolares, desde as 

mais simples às mais complexas. A escrita dos alunos participantes da pesquisa, conforme 

pôde ser observado no questionário respondido por eles, durante a coleta de dados, evidencia, 

por exemplo, a baixa proficiência do grupo nessa modalidade linguística. Ela se caracteriza 

por aspectos que sinalizam um processo de alfabetização inconcluso e/ou mal-desenvolvido. 

Além disso, pode-se inferir que muitos educandos possuem algum grau de analfabetismo 

funcional. As razões que levam a esse panorama são variadas e as atitudes a serem tomadas 

para a promoção de mudanças também são muitas, o que não significa impossibilidade de 

torná-las reais e bem-sucedidas. 

Os dados provenientes dos sistemas de avaliação externos à escola, mas que se 

realizam a partir dela, deveriam retroalimentar ações que promovessem o combate de aspectos 
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tão enraizados e desfavoráveis a um processo de ensino-aprendizagem significativo. 

(ANTUNES, 2009; SOARES, 2010). 

Segundo Bronckart e Dolz (2004, p. 32): 

 

A natureza dos processos de avaliação e certificação é tal que, em vez de corrigir as 
desigualdades sociais, o sistema escolar as reproduz, especialmente porque os 
saberes escolares possuem uma taxa de obsolescência inevitável e porque, com 
freqüência, as capacidades que constituem a garantia do verdadeiro sucesso social 
são adquiridas fora dele. 

 

Assim, é fundamental uma discussão, cujo objeto sejam as avaliações institucionais da 

escola, já que elas precisam ser revisadas no que tange à sua formulação e implementação. 

Soares (2010, p. 112-114) propõe que seja feita a revisão de programas de letramento e de 

outras áreas da vida em sociedade, apresentando parâmetros de como isso pode ser 

concretizado e as respectivas justificativas que sustentam suas ideias. Para a autora, os índices 

de letramento de uma sociedade ou de um grupo são: 

 

• um dos indicadores básicos do progresso de um país ou de uma comunidade; 

• extremamente úteis para fins de comparação entre países ou entre comunidade, 

respondendo, assim, a uma importante preocupação nacional e internacional com o 

cotejo de dados econômicos e sociais; 

• imprescindíveis tanto para a formulação de políticas quanto para o planejamento, a 

implementação e o controle de programas de letramento, mas de bem estar social, em 

geral. 

 

Além disso, Soares (2010) trata de questões pertinentes ao fato de serem avaliadas as 

séries divisórias de períodos escolares (essas, por exemplo, são objetos da Prova Brasil), e 

considera a possibilidade de a escola poder avaliar as competências dos alunos de forma 

contínua, i. e., em diferentes momentos, selecionando critérios menos vagos e mais 

diversificados, à medida que tal prática se faça necessária, como um elemento favorável à 

aprendizagem. 

Pode-se, portanto, afirmar que os resultados numéricos e qualitativos da educação no 

Brasil são reflexos das propostas políticas e socioeducativas no ambiente escolar, bem como 

da inexistência ou ineficiência de ações preparatórias para a implantação e implementação de 

programas de letramento. Sendo assim, são necessárias medidas que deem condições para que 

os projetos governamentais se tornem efetivos e significativos para seu público-alvo. 
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3 BIBLIOTECA ESCOLAR E PRÁTICAS EDUCATIVAS50 

 

 

A falta de acesso aos livros e a insuficiente difusão de práticas de leitura não são 
apenas sintomas da exclusão social que atinge três quartos de nossa população, mas 
também fatores que agravam os efeitos desse processo. (BRASIL, 2009). 

 

 

Retomo a ideia de que a leitura é um tema transcendente às paredes da escola, mas 

ainda recai sobre essa instituição o papel de formar leitores, sobretudo, através de professores 

de LP. Cabe, então, ressaltar, mais uma vez, que tal atribuição é de competência do corpo 

docente em parceria com os demais componentes da administração educacional, dentro e fora 

do âmbito escolar, haja vista que as infraestruturas política, física e didático-pedagógica são 

imprescindíveis para a possibilidade do bom funcionamento de uma unidade de ensino e do 

cumprimento de sua missão. 

Nesse sentido, outros espaços para além da sala de aula podem (e devem) ser 

explorados, a fim de colaborar com o desenvolvimento sociocognitivo e comunicativo dos 

educandos, bem como com seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho, conforme institui a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e 

outros documentos oficiais do campo educacional. (MAGALHÃES, 1995). 

Pontili (2004), ao relacionar e descrever a variedade de ambientes existentes em 

escolas públicas, discute a importância de investimentos destinados para o patrimônio – 

espaços pedagógicos (condições físicas e mobiliário), equipamentos em geral de uso 

permanente e materiais didáticos –, visando à prestação de serviços com qualidade. Esta, 

segundo a autora, também está associada a aspectos quantitativos e qualitativos da equipe 

técnico-administrativa das escolas, cuja composição deve atender ao número de estudantes 

matriculados. 

O Plano Nacional de Educação51 (PNE) 2001-2010 (BRASIL, 2001, p. 51, grifos 

nossos) definiu padrões mínimos nacionais de infraestrutura para que fosse ofertado o ensino 

                                                           
50 Título homônimo à obra organizada por Renata Junqueira de Souza, publicada pelo Mercado de Letras, em 
2009. 
51 Esse plano é revisto a cada decênio, estando já em vigor o PNE 2011-2020. Optou-se, no entanto, pela versão 
anterior por ter sido a 1ª e, assim, representar panoramicamente as condições da educação brasileira, bem como o 
que deveria (deve) ser realizado para mudar o panorama descrito. A 2ª edição apresenta novos desafios, mas 
assume, de alguma forma, a responsabilidade de dar conta das velhas metas não cumpridas. Cada versão deve 
subsidiar a construção das demais. 



88 

 

fundamental, os quais devem ser compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as 

realidades regionais, incluindo: 

 

• espaço, iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e 

temperatura ambiente; 

• instalações sanitárias e para higiene; 

• espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar; 

• adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de 

necessidades especiais; 

• atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 

• mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

• telefone e serviço de reprodução de textos; e 

• informática e equipamento multimídia para o ensino. 

 

O documento supracitado destaca a relevância de se criar parcerias com outros agentes 

culturais públicos e privados, como museus, bibliotecas públicas, cinemas e teatros, a fim de 

oportunizar para a comunidade escolar a convivência com outros espaços socioculturalmente 

enriquecedores, o que corrobora o papel da escola. Essa diretriz impactaria de forma 

significativa o desenho didático-estrutural dos currículos da educação básica e dos projetos 

político-pedagógicos das unidades desse nível, bem como a dinâmica de funcionamento delas, 

se tivesse sido respeitado em suas preconizações52. 

Quanto aos ambientes pedagógicos, não há uma norma que determine quais as escolas 

devem ter. Eles são relacionados e exigidos, levando-se em consideração as características 

dos diferentes níveis da educação e suas modalidades – EJA, EaD, tecnológica e profissional, 

especial e indígena. (BRASIL, 2001). Um deles, no entanto, se destaca, ou pelo menos deve 

se destacar, como fundamental para a dinâmica da educação institucionalizada, cujo foco é a 

formação de cidadãos multiletrados e socialmente competentes para lidar com a diversidade 

cultural, linguística e de informação, que é a biblioteca escolar. 

 

                                                           
52 A proposta do PNE 2001-2010 (BRASIL, 2001) pode se tornar uma realidade, por exemplo, no Estado da 
Bahia, se estabelecida uma parceria entre a SEC e a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), 
através da Fundação Pedro Calmon, a qual administra as bibliotecas públicas estaduais e dá assistência às 
bibliotecas municipais, localizadas em território baiano, e promove várias ações em prol do fomento à leitura. 
Medidas dessa natureza são comumente viabilizadas por esse órgão, ao qual não compete atuar no âmbito das 
escolas, enquanto poucas ações efetivas são criadas pela SEC. 
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3.1 A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

DE LEITURA 

 

 

Etimologicamente concebida como depósito de livros, a biblioteca teve ao longo dos 

séculos sua ideia original modificada, sendo-lhe agregados outros significados e 

características desde o advento e o domínio da linguagem escrita até o surgimento das TIC. 

Considerando seu histórico, diversas concepções emanam dessa entidade, as quais, em geral, 

focalizam as pessoas e sua relação com a informação. 

Barreto (2006) discute o papel das instituições de leitura na formação de leitores e 

elege as bibliotecas como uma das principais entidades responsáveis pela apropriação do ato 

de ler. Para ela, os diferentes modelos de biblioteca revelavam concepções de leitura distintas 

e estas refletiam os tipos de sociedade. As bibliotecas, segundo essa autora, já foram 

concebidas como: 

 

• arquivo-museu até o início do século XIX, o que representou vê-las como “[...] lugar 

de memória e depósito do patrimônio bibliográfico”; 

• instituição difusora do caráter moralizador e educativo da leitura sobre as pessoas, a 

partir da segunda metade do século XIX53; e 

• centro cultural e de informação, caracterizado pela inclusão de novos suportes 

informacionais ao acervo e prioridade às atividades culturais, após 1950. 

 

“Evidentemente, a passagem da biblioteca-museu à atual biblioteca eletrônica foi 

arregimentada por diferentes discursos (idéias, representações e práticas, implícitos ou não) 

que refletiram a postura bibliotecária em relação às práticas de leitura como atividade social”. 

(BARRETO, 2006, p. 166). Novamente, nota-se que as concepções de leitura e de espaços 

ligados a esse ato discursivo e pedagógico, norteiam as ações que têm o livro e outros 

materiais bibliográficos como objeto de manuseio e, consequentemente, caracterizam a 

sociedade da informação. 

Para Pimentel, Bernardes e Santana (2007, p. 20), “a biblioteca é uma alternativa de 

inclusão social e se configura como um ambiente democrático, tendo a informação como uma 

ferramenta importante para a conscientização dos direitos e deveres de cada cidadão como 

                                                           
53 Nesse período, as bibliotecas públicas e escolares se proliferaram na Europa. (BARRETO, 2006). 
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membro da sociedade”. Esta convive com uma variedade de tipos de biblioteca (escolar, 

especializada, infantil, pública, nacional, universitária etc.). 

Dentre esses tipos, dois têm sido focalizados no contemporâneo cenário brasileiro, em 

virtude do reconhecimento de que o acesso a livros e a outros materiais de leitura não deve ser 

um direito de poucos, associado às condições de deficiência na formação escolar no nível 

básico; são eles: a biblioteca comunitária (BC) e a escolar. A primeira, resultante de 

iniciativas individual ou coletiva de pessoas comuns ou grupos sociais, politicamente 

comprometidos com a comunidade da qual fazem parte, visa a prestar serviços informacionais 

e possibilidades de inclusão social aos moradores dos bairros onde estão inseridos. Neles 

moram, em geral, indivíduos de classes sociais menos favorecidas quanto à escolaridade, a 

saneamento básico, bens culturais etc. 

O número de bibliotecas comunitárias tem se expandido em todo o país; na Bahia, 

editais públicos, cujo objetivo é a promoção e a democratização da leitura, são destinados a 

instituições da sociedade civil que atuem como BC. Os responsáveis por essas entidades, 

apesar de reconhecerem a importância de medidas governamentais como a supracitada, 

criticam os critérios determinados, já que muitos deles impedem uma maior participação 

dessas entidades por requerer que as mesmas já sejam suficientemente organizadas. O item 

1.2 do Edital n.º 002/2010 da SECULT, assim define uma BC: 

 

O Conceito de Biblioteca Comunitária é de espaço físico criado e mantido por 
iniciativa da comunidade sem intervenção do poder público, possuir acervo 
bibliográfico multidisciplinar e minimamente organizado e ter por objetivo ampliar 
o acesso da comunidade à informação, ao livro e à leitura. (BAHIA, 2010). 

 

Muitas bibliotecas comunitárias são implantadas em pequenas casas, onde os 

proprietários reservam cômodos, como quartos, lajes ou varandas, em espaços alugados ou, 

ainda, cedidos pela comunidade. No caso das BC que funcionam em residências, os mentores 

de tal iniciativa nem sempre têm o apoio dos demais moradores. Em geral, essas entidades de 

leitura e de acesso à informação encontram outras dificuldades para continuar existindo. Além 

de problemas referentes à localização, elas também não dispõem de recursos financeiros 

suficientes para aquisição de acervo qualificado e de sua organização, por isso focalizam, 

principalmente, grupos escolares ou o público infantil. Apesar desse panorama, as BC 

cooperam com a difusão de práticas culturais e de letramento. 

Na contemporaneidade, as atenções concernentes ao trabalho com a leitura também se 

voltam para a biblioteca escolar. Esta é assim denominada porque: 
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localiza-se em escolas e é organizada para integrar-se com a sala de aula e no 
desenvolvimento do currículo escolar. Funciona como um centro de recursos 
educativos, integrado ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo 
primordial desenvolver e fomentar a leitura e a informação. Poderá servir também 
como suporte para a comunidade em suas necessidades. (PIMENTEL; 
BERNARDES; SANTANA, 2007, p. 23). 

 

Estudos centrados na BE têm aumentado porque os problemas em que a educação 

institucionalizada está imersa ganham proporções de difícil mensuração e as propostas para 

solucioná-los ou amenizá-los, na configuração socioeducacional do Brasil, não são 

devidamente bem-acolhidas pelos seus gestores. Eles surgiram desde os primeiros anos deste 

século, sobretudo, pela situação de descaso em que esses espaços educativos se encontram ou 

ainda pela sua inexistência nas unidades de ensino, (SILVA, 1998; GERALDI, 2002), mesmo 

quando estas são beneficiárias de programas de distribuição de materiais de leitura. (SILVA, 

1998; BARRETO, 2006). 

Muitas pesquisas revelam a desvalorização das bibliotecas escolares, apontando, 

sobretudo, que elas inexistem ou estão invisíveis. Esta última condição pode ser constatada 

em várias entidades educativas, nas quais há um espaço destinado para ser BE ou sala de 

leitura, no entanto ele é ignorado ou subutilizado, servindo apenas como almoxarifado ou 

depósito de livros, principalmente, didáticos, encaminhados pelo PNLD. 

A realidade comumente percebida por educandos, professores, pessoal da área técnico-

administrativa e de outros setores é constituída de escolas que não possuem lugar adequado 

para ser biblioteca ou sala de leitura, embora muitos dos seus dirigentes neguem isso, 

informando ter pelo menos uma delas e prometendo ações de melhoria. Segundo Pimentel, 

Bernardes e Santana (2007), os espaços destinados à leitura na escola comumente são 

chamados de salas de leitura ou biblioteca, o que, em muitos casos, consiste em um equívoco, 

pois as condições para que essa prática de letramento e outras pedagógicas sejam efetivadas 

não são favoráveis. A BE, por exemplo, é um dos espaços mais negativamente avaliados por 

pais ou responsáveis de estudantes, conforme pesquisa realizada pelo INEP em 2004. 

(BRASIL, 2005). 

A configuração desse retrato deve-se a um conjunto de elementos, que engloba 

destinação de poucos investimentos para as reais necessidades da educação brasileira; má 

aplicação e gestão deles; embasamento teórico e administrativo equivocado e/ou obsoleto 

acerca dos aspectos e componentes formadores do contexto educacional; ausência de 



92 

 

profissionais especializados, como bibliotecários escolares54, para atender à comunidade 

escolar; estrutura curricular e arquitetônica, respectivamente, desatualizada e precária; 

condições socioeconômicas do público atendido, dentre outros, os quais interferem na 

qualidade das práticas pedagógicas e na produtividade de alunos e educadores. Essas 

circunstâncias são agravadas quando se trata da administração pública, embora não se parta 

do pressuposto de que as instituições escolares privadas sejam sempre melhores que as 

públicas. 

A BE, por ter se tornado objeto de estudo de áreas diversas, é componente de decisões 

políticas no âmbito da educação e da cultura e ganhou notoriedade em documentos 

importantes desses dois setores, além de integrar uma das principais políticas públicas de 

fomento à leitura em nível nacional, a qual se desdobra em outras medidas de caráter estadual 

e municipal. Segundo Caldas (2008, p. 5), políticas públicas são: “[...] a totalidade de ações, 

metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o 

bem-estar da sociedade e o interesse público”. Esse conjunto desencadeado pelo Estado pode 

ser posto em execução em parcerias com organizações não-governamentais e particulares. E, 

em casos especiais, as medidas aplicadas devem ser direcionadas para os grupos menos 

favorecidos, embora elas devam considerar a diversidade cultural, econômica, política, social 

etc. As políticas públicas resultam de demandas e expectativas da população, mas nem todas 

atendem aos anseios da coletividade uniforme ou integralmente e são geradas, muitas vezes, 

por manifestações e mobilizações sociais. 

 

 

3.1.1 O que dizem os documentos? 

 

 

Afirma Barreto (2006) que a biblioteca vista como entidade tem uma relação 

intrínseca com a escola e com a leitura, pois exerce um importante papel na formação de 

leitores e, por isso mesmo, não pode ser relegada. Nesse sentido, a BE, diferentemente de 

outros espaços educativos, possui publicações que traçam de forma específica seu perfil e 

                                                           
54 Os textos-base de autoria da IFLA (Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições) e 
Unesco citados neste trabalho enfatizam a importância de uma formação bastante específica para os bacharéis 
em biblioteconomia que atuam ou desejam atuar no contexto educacional, usando o termo bibliotecários 
escolares. Ambos destacam que esses indivíduos devem passar por processo de capacitação e treinamento 
contínuos que privilegiem também conhecimentos teóricos das ciências da educação e de metodologia do ensino. 
Ideia ratificada por Schlamp (2011), que propõe um currículo para habilitação de futuros profissionais dessa 
área. 
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pontuam a relevância dela como uma instituição capaz de entrelaçar indivíduos, áreas e 

interesses distintos, aproximando-os. Dentre essas produções, destacam-se, no âmbito 

internacional, o Manifesto IFLA/Unesco para biblioteca escolar e as Diretrizes da 

IFLA/Unesco para biblioteca escolar e, no âmbito nacional, a Lei n.º 12.244 e os Parâmetros 

para bibliotecas escolares, respectivamente, publicados em 1999, 2002 e 2010. Eles se 

constituem em referenciais de qualidade para o estabelecimento desse espaço como “recinto” 

de ensino-aprendizagem socialmente relevante para toda a comunidade escolar. Os dois 

primeiros, todavia, se caracterizam pelo caráter mais político e profissional, ressaltando a 

necessidade de comprometimento dos governantes de todas as esferas, das instituições de 

ensino dos diversos níveis e dos bibliotecários. Além disso, atribuem essa responsabilidade 

aos demais indivíduos ligados direta ou indiretamente à educação. 

As Diretrizes da IFLA/Unesco para biblioteca escolar (IFLA; UNESCO, 2005, p. 3) 

“[...] foram produzidas para informar os tomadores de decisão em âmbito nacional e local, em 

todo o mundo, e para dar suporte e orientação à comunidade bibliotecária. As diretrizes foram 

escritas para auxiliar as escolas no processo de implementação dos princípios expressos no 

manifesto”. Elas ampliam as considerações registradas no manifesto, o qual conclama os 

dirigentes de cada país para desenvolver estratégias, políticas e planos, por intermédio dos 

ministérios da educação e da cultura, a colocar em prática o que fora acordado nesse 

documento. (IFLA; UNESCO, 2011). 

Já os Parâmetros para bibliotecas escolares55 (CAMPELLO; et al., 2010, p. 8) 

dispõem sobre os níveis e indicadores que classificam e avaliam esses ambientes, objetivando 

“[...] orientar a maioria das escolas que desejem criar sua biblioteca ou reformular espaços 

que ali já existem, mas que não podem ser considerados como biblioteca”. A partir do que 

esse texto apresenta, é possível afirmar que as bibliotecas escolares, não somente em território 

baiano, porém focalizando-o, estão em situação de invisibilidade56, que é provocada por 

elementos multifatoriais. Para Campello e outros (2010), é desejável que a BE tenha 

características do nível básico ou exemplar, classificação que estar subordinada as condições 

em que se apresentam os seguintes indicadores: 

                                                           
55 Esse material foi formulado após um estudo detalhado sobre a situação das bibliotecas escolares no cenário 
brasileiro pelo Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE) e é referendado pela Resolução do Conselho 
Federal de Biblioteconomia n.º 119/2011. 
56 Uma das questões apontadas pelos cientistas da informação é a necessidade das bibliotecas, em geral, 
perderem a invisibilidade, já que, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro, em 2007, é elevado o 
número de pessoas que desconhecem a existência desse centro de cultura nas localidades onde moram ou em 
outras próximas. Cabe ressaltar, no entanto, que o que torna uma biblioteca visível não são apenas o espaço 
físico e a sua localização, mas, sobretudo, um conjunto de elementos, os quais abrangem, no caso da BE, suas 
diversas dimensões. 
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• espaço físico; 

• acervo; 

• computadores com acesso à internet; 

• organização do acervo; 

• serviços e atividades; e 

• pessoal. 

 

A população baiana se depara com a deficiência de quase todos esses indicadores, 

quando eles se fazem presentes nas unidades de ensino, ou com a inexistência deles. No 

Estado da Bahia, há cerca de 1500 unidades de ensino mantidas pelo governo estadual, mas 

apenas em 30 delas, localizadas em Salvador e Região Metropolitana, bibliotecários integram 

a equipe técnico-pedagógica. Nestas, a SEC pretende requalificar as bibliotecas escolares. 

Isso significa dizer que somente 2% das escolas estaduais possuem um espaço reservado para 

ser BE. No entanto, esse mapeamento é difícil, principalmente, nas circunstâncias de 

abandono ou invisibilidade em que muitos deles se encontram. 

O desempenho dos educandos e, consequentemente, do sistema educacional do Brasil 

estão diretamente, relacionados à existência de bibliotecas escolares e ao seu uso efetivo, e 

isso implica a presença de pessoas trabalhando nesse ambiente educativo, em especial, de um 

profissional da área de biblioteconomia em parceria com os professores, conforme aponta o 

SAEB de 200357. (ARAÚJO; LUZIO, 2005). 

Agora, no plano jurídico, outro documento se destaca, sobretudo, porque resulta de um 

conjunto de mobilizações dos acadêmicos e profissionais da Ciência da Informação, é a Lei 

n.º 12.244, de 24 de maio de 2010. Esta dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas 

instituições de ensino no país, determinando que: 

 

• Art. 1º As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do 

País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei; 

• Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, 

materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados à 

consulta, pesquisa, estudo ou leitura; 

• Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, 

um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema determinar a 
                                                           
57 Esse dado refere-se à proficiência em leitura, que é um dos focos de análise dos instrumentos avaliadores da 
educação. 
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ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de 

guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas escolares; 

• Art. 3º Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos para 

que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, seja 

efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão de Bibliotecário [...]. 

(BRASIL, 2010). 

 

Esse ato normativo, ao obrigar as esferas governamentais a equipar as escolas com 

bibliotecas, torna-se um importante instrumento de reivindicação social no cumprimento por 

partes das autoridades públicas dos direitos para a cidadania. O tempo limite para que ele se 

efetive plenamente, embora pareça extenso, considera as condições de precariedade do 

sistema educacional brasileiro, uma vez que não se quis apenas ter uma garantia legal, mas 

também de que o espaço temporal fosse suficiente para o emprego de esforços rumo ao 

alcance das determinações. 

Há vários pontos em comum nos textos descritos, dentre eles: as deliberações previstas 

são flexíveis, devendo ser adequadas à realidade encontrada, aos objetivos propostos e às 

metas a serem alcançadas, e o cumprimento das medidas e ações planejadas se faça de forma 

responsável. Assim, essas publicações e tantas outras (teses, dissertações e variados textos 

acadêmicos) possuem preponderante relevância no cenário atual, pois ratificam as condições 

em que as bibliotecas escolares se encontram e fornecem elementos que inspiram ações 

educativas e políticas, visando à valorização da escola e dos seus atores. 

 

 

3.1.2 Papel da biblioteca escolar 

 

 

Os materiais apresentados suscitam o seguinte questionamento: Mas, quais são o papel 

e as funções sociais de uma biblioteca escolar? Segundo a IFLA e a Unesco, (2005, p. 4), este 

ambiente tem como missão propiciar: 

 

[...] informação e idéias que são fundamentais para o sucesso de seu funcionamento 
na sociedade atual, cada vez mais baseada na informação e no conhecimento. A 
biblioteca escolar habilita os alunos para aprendizagem ao longo da vida e 
desenvolve sua imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. 
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Nesse sentido, a BE assume importantes funções atreladas ao valor simbólico e 

político da escola na sociedade contemporânea. Amaral (2009, p. 170) descreve o que 

significa cada uma de suas dimensões, enfatizando que elas são atribuições dos bibliotecários, 

os quais são especialistas e responsáveis por esse espaço de pesquisa, de descobrimento, de 

investigação e de criatividade. Para a autora, as dimensões da BE têm natureza: 

 

• social (espaço democrático onde se aprende a conviver e a trabalhar em grupos); 

• informativa (o acervo atualizado deve ser constituído por livros, jornais, revistas, 

recortes, folhetos, gravuras, jogos, transparências, vídeos, CDs, filmes, mapas, 

brinquedos etc.); 

• pedagógica (ação conjunta entre bibliotecário escolar e professores); 

• recreativa (favorecer situações de leitura verbal e não-verbal para os alunos, bem como 

atender as necessidades dos professores, funcionários e comunidade escolar); e 

• criativa (contribuir para a descoberta de talentos nas áreas das artes plásticas, teatro, 

música e literatura). 

 

Em geral, as funções da BE, são bastante discutidas e enfatizadas na vasta 

documentação existente. Elas se inter-relacionam com seus objetivos, estabelecidos pela 

IFLA e Unesco (2011), os quais são: 

 

• apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais definidos na missão e no 

currículo da escola; 

• desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem, 

bem como o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida; 

• oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação 

voltada ao conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento; 

• apoiar todos os estudantes na aprendizagem e prática de habilidades para avaliar e usar 

a informação, em suas variadas formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade 

para utilizar adequadamente as formas de comunicação com a comunidade onde estão 

inseridos; 

• prover acesso em nível local, regional, nacional e global aos recursos existentes e às 

oportunidades que expõem os aprendizes a diversas idéias, experiências e opiniões; 
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• organizar atividades que incentivem a tomada de consciência cultural e social, bem 

como de sensibilidade; 

• trabalhar em conjunto com estudantes, professores, administradores e pais, para o 

alcance final da missão e objetivos da escola; 

• proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são pontos 

fundamentais à formação de cidadania responsável e ao exercício da democracia; e 

• promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à comunidade escolar 

ao seu derredor. 

 

Portanto, a BE tem que ser pensada a partir da escola, considerando as necessidades e 

características de sua comunidade, e como motor do desenvolvimento educacional, deve 

agregar os seguintes elementos, de acordo com Schlamp (2011), como podemos ver na figura 

3 a seguir: 

 

Figura 3 – Rede de comunicação com a biblioteca escolar 

   
       Fonte: SCHLAMP, 2011(adaptado). 

 

Segundo Amaral (2009, p. 168-169), a competência informacional “[...] habilita o 

indivíduo à busca, ao uso e à compreensão da informação, bem como a manuseá-la 

criticamente no contexto da formação escolar, profissional e social”. Deste modo, constata-se 

que os desafios ligados diretamente à BE são múltiplos, principalmente, porque ela surge num 
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contexto – a escola –, cujas especificidades não admitem que sua biblioteca seja tratada como 

as de outros tipos, nem mesmo como Biblioteca Pública (BP), muito embora ambas possam se 

complementar. (SCHLAMP, 2011). 

Barreto (2006) trata da escolarização das bibliotecas públicas, reconhecendo a 

intervenção social destas como um importante aparelho de fomento à leitura. Critica, 

entretanto, a falta de clareza e compreensão quanto aos papéis atribuídos a elas e às BE. A 

autora censura o antagonismo entre práticas escolares e bibliotecárias, bem como entre as 

funções das bibliotecas públicas e escolares. E reitera o posicionamento de Schlamp ( 2011), 

ao assegurar que: 

 

[...] há muito tempo, a biblioteca pública vem sendo escolarizada, o que tem sido um 
obstáculo ao cumprimento de suas funções e favorecido o descaso em relação à 
consolidação das bibliotecas escolares. Enquanto houver outra instituição que se 
incumba, mesmo que precariamente, das leituras na escola, negligencia-se a 
biblioteca escolar. (BARRETO, 2006, p. 165). 

 

As bibliotecas públicas do Estado da Bahia, apesar de serem poucas (apenas oito 

unidades, sendo cinco em Salvador) e apresentarem problemas de naturezas diversas, um 

deles é a ausência de bibliotecários concursados em sua rede, possuem condições de 

funcionamento e recebem assistência regular, o que não ocorre com as bibliotecas escolares. 

A leitura, portanto, se estabelece em uma conjuntura complexa, porque como prática 

sociocultural e de ensino-aprendizagem deve ser cultivada nos diferentes espaços pedagógicos 

da escola, principalmente na sala de aula e na biblioteca. Dada a sua importância e 

valorização, discuto na subseção seguinte as ações governamentais de fomento à leitura, 

circulantes na sociedade através de uma legislação específica, que busca contemplar todas as 

categorias sociais, inclusive os atores das instituições de ensino. 

 

 

3.2 A LEITURA NA PAUTA DO ESTADO: QUESTÕES POLÍTICAS E PEDAGÓGICAS 

 

 

Na contemporaneidade, o factual reconhecimento de que a educação escolar básica 

precisa ser qualificada ainda tem como cerne o ensino-aprendizagem de LP e duas de suas 

práticas: a escrita e a leitura. Os PCNLP (BRASIL, 2001, p. 64-65) orientam acerca do 

tratamento a ser dado a ambas nesse contexto, destacando que valores e atitudes elas e as 

demais práticas de linguagem devem promover: 
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• valorização das diferentes opiniões e informações veiculadas nos textos – orais ou 

escritos –  como possibilidades diferenciadas de compreensão do mundo; 

• interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, aprendizagem, lazer e arte; 

• interesse por freqüentar os espaços mediadores de leitura – bibliotecas, livrarias, 

distribuidoras, editoras, bancas de revistas, lançamentos, exposições, palestras, 

debates, depoimentos de autores –, sabendo orientar-se dentro da especificidade desses 

espaços e sendo capaz de localizar um texto desejado; e 

• reconhecimento da necessidade de dominar os saberes envolvidos nas práticas sociais 

mediadas pela linguagem como ferramenta para a continuidade de aprendizagem fora 

da escola. 

 

Nesse cenário e a partir dele, aproximadamente no início da década de 1990, surge 

uma vasta gama de documentos, subjacentes às políticas públicas no âmbito da educação e da 

cultura no Brasil. No plano educacional, é aprovada a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ratificando princípios e 

decisões promulgados na Constituição Federal de 1988, e, em seguida, publicam-se os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, que também se constitui um importante 

referencial para as diferentes áreas do conhecimento presentes nas escolas de ensino básico, 

através do currículo estruturado em disciplinas e seus respectivos responsáveis. Ainda nesse 

contexto, sobretudo, sob gestão do MEC, destacam-se os principais programas de 

fornecimento de materiais informacionais à comunidade escolar, denominados de programas 

do livro: 

 

• o Programa Nacional do Livro Didático58 – distribui obras didáticas para estudantes da 

rede pública (federal, estadual e municipal); e 

• o Programa Nacional Biblioteca da Escola – distribui materiais de referência, 

periódicos (revistas, guias etc.), obras literárias e teórico-metodológicas às unidades 

públicas de ensino infantil, fundamental e médio. 

 

Ambas as ações, ainda em vigência, são executadas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao MEC, cujas funções 

                                                           
58 Assim denominado desde 1985, mas foi criado em 1929, mas não como PNLD, sendo considerado pelo MEC 
o mais antigo programa de distribuição de materiais didáticos. Várias mudanças o fizeram ter a atual 
configuração. 



100 

 

consistem em apoiar técnica e financeiramente políticas públicas educacionais, tornando-as 

concretas. Além dos programas citados, outros estão sob sua responsabilidade, dentre eles, 

faço referência ao PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola. Deste, a direção do CEAV 

recebe e aplica recursos para a melhoria de sua infraestrutura física e pedagógica. Essa 

unidade de ensino também recebe repasse do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola) por 

possuir IDEB 2,759. 

Essas iniciativas se constituem como permanentes no contexto escolar e representam 

um investimento significativo de recursos públicos destinados à educação, por isso é 

indispensável o acompanhamento de como elas e tantas outras ações têm sido realizadas. A 

efetividade desse conjunto de medidas nem sempre é perceptível, uma vez que seu alcance 

não consiste apenas na destinação de recursos. Para Pszczol (2008, p. 13-14), além desse 

apoio financeiro, é necessário que se dê continuidade às atividades iniciadas e uma política 

nacional de leitura subsidiariam os esforços empreendidos. Uma iniciativa governamental 

dessa natureza, segundo a autora: 

 

[...] é uma ação mobilizadora e articuladora de experiências governamentais (em 
todos os níveis: federal, estadual e municipal) e privadas, que estabeleça prioridades, 
disponibilize recursos orçamentários, linhas de crédito e demais fontes de 
financiamento, e invista em programas coordenados capazes de multiplicar seus 
efeitos, a fim de possibilitar os benefícios dessas ações a toda população. 

 

Como tentativa de corroborar com os programas já existentes, empreenderam-se 

discussões políticas e pedagógicas em torno do hábito de leitura e da proficiência60 dos 

estudantes cursantes e egressos dos diferentes níveis do ensino básico nessa prática discursiva, 

já que o desenvolvimento deles quanto às habilidades e competências leitoras está em estágios 

não tão desejáveis. Esse retrato implica nas relações sociais em geral, provocando 

consequências de dimensões nem sempre mensuráveis e de difíceis resoluções. O debate 

também foi estimulado pelos diagnósticos governamentais e de outras entidades quanto ao 

(mau) desempenho da educação brasileira e ratificados pelos resultados obtidos nos exames 

que a avaliam. 

                                                           
59 Desde 2005, todas as escolas com IDEB até 2,8 ganham o referido benefício. Este índice, no entanto, foi 
criado em 2007, mas já havia em 2005 um indicador que permitia calcular a qualidade da educação. Tal 
indicador possibilitou a construção de elementos para essa nova medição. Os cálculos tomam como referência as 
metas bianuais estipuladas pelo MEC para cada escola e as avaliações coordenadas pelo INEP. Segundo dados 
do órgão gerenciador do sistema educacional brasileiro, a média nacional do IDEB tem aumentado a cada 
mensuração, por isso o previsto é que em 2022 o Brasil alcance 6,0, o que representa “[...] uma educação 
compatível com países de primeiro mundo.” (BRASIL, 2011). 
60 Os exames avaliadores da educação básica brasileira consideram também o desempenho dos estudantes nas 
áreas de Matemática e Ciências; esta última área é focalizada apenas no PISA. 
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As discussões realizadas culminaram, nos primeiros anos deste século, em decisões 

respaldadas em atos normativos. Assim, em 10 de outubro de 2003, foi sancionada a Lei n.º 

10.753, instituindo a Política Nacional do Livro – PNL – (BRASIL, 2003), a qual se fará 

cumprir mediante um conjunto de diretrizes, dentre elas: 

 

• assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro; 

• promover e incentivar o hábito da leitura; e 

• capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu progresso 

econômico, político, social e para promover a justa distribuição do saber e da renda. 

 

A chamada Lei do Livro61 conceitua o termo livro como “[...] a publicação de textos 

escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume 

cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e 

acabamento” (BRASIL, 2003), especificando quais produções dessa natureza devem ser 

equiparados a livros. Esse ato normativo compreende a importância e a necessidade de 

difusão do livro e da leitura e delega ao Poder Executivo (Distrito Federal, Estados e 

Municípios) a implementação de programas anuais que mantenham e atualizem o acervo das 

bibliotecas escolares, bem como a criação de projetos e apoio aos existentes, cujo núcleo de 

atuação seja o acesso ao livro e o cultivo a práticas leitoras. 

Sob uma perspectiva ainda mais abrangente, a de que o tratamento dado à leitura 

deveria transpor os espaços escolares, é lançado o Plano Nacional do Livro e da Leitura62 

(PNLL), em 2006, proveniente de uma parceria conjugada entre o MEC e o Ministério da 

Cultura (MinC), em conformidade com a Portaria Interministerial n.º 1.442. Dele participam 

outras entidades e grupos da sociedade civil ligados à cultura letrada e à cultura do livro. 

O PNLL (BRASIL, 2006, p. 6) expõe uma convergência de estudos sobre a leitura e o 

livro no Brasil e suas vertentes, refletindo acerca da imprescindibilidade da adoção de uma 

política de Estado e políticas públicas em parceria com diversos setores estatais e privados, 

além da sociedade civil, a fim de contribuir com a transformação do cenário atual, constituído 

de desigualdades sociais. Esse documento registra que: 

 

                                                           
61 A partir da sanção desta lei, o livro deixa de ser um material permanente, com isso objetiva-se o controle dos 
bens patrimoniais das bibliotecas públicas. 
62 Encontra-se disponível em sua homepage www.pnll.org.br uma edição atualizada desse documento e uma 
publicação, intitulada PNLL: texto e história, que o apresenta sob uma perspectiva histórica e avaliativa. 
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É dever do Estado não apenas propiciar o aprendizado da escrita e da leitura, via 
acesso à escola e materiais didáticos - mas disponibilizar os instrumentos que faltam 
para a prática social de uma leitura em sentido mais pleno, sem a qual a cidadania 
fica incompleta. E sabemos que trata-se de uma área secularmente carente de 
atenção. Tivemos ações pontuais, alguns projetos mais duradouros, programas 
importantes. Porém necessitávamos de um plano, de um planejamento coerente, 
como o PNLL, com diagnósticos mais precisos, uma visão emancipatória de 
sociedade, princípios norteadores adequados, eixos e linhas de ação que, com 
esforço de todos os atores envolvidos – MinC, MEC, demais ministérios, governos 
estaduais e municipais e a inestimável participação da sociedade civil - nos ajudasse 
a apontar caminhos para nos constituirmos como uma sociedade que valoriza e 
pratica a leitura. 

 

O PNLL (BRASIL, 2006) também estabelece promissores objetivos, dentre os quais 

destaco aqueles mais relacionados com o universo da educação formal, embora nesse plano 

não seja feita tal distinção: 

 

• formar leitores, buscando de maneira continuada substantivo aumento do índice 

nacional de leitura (número de livros lidos por habitante/ano) em todas as faixas 

etárias e do nível qualitativo das leituras realizadas; 

• implementar e fomentar de núcleos voltados a pesquisas, estudos e indicadores nas 

áreas da leitura e do livro em universidades e outros centros; 

• expandir permanentemente o número de salas de leitura e ambientes diversificados 

voltados à leitura; 

• elevar de forma significativa o índice de empréstimos de livro em biblioteca (sobre o 

total de livros lidos no país); e 

• aumentar o índice per capita de livros não-didáticos adquiridos; ampliação do índice 

de pessoas acima de 14 anos, com o hábito de leitura que possuam ao menos 10 livros 

em casa. 

 

Atrelados aos objetivos, apresentam-se os quatro grandes eixos de ação em que se 

estrutura o PNLL (BRASIL, 2006, p. 12): 

 

1. democratização do acesso; 

2. fomento à leitura e à formação de mediadores; 

3. valorização da leitura e comunicação; e 

4. desenvolvimento da economia do livro. 
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O texto-referencial citado é passível de atualização, segundo o Decreto n.º 7.559, de 1º 

de setembro de 2011. Este ato normativo define o Plano Nacional do Livro e da Leitura como 

uma “[...] estratégia permanente de planejamento, apoio, articulação e referência para a 

execução de ações voltadas para o fomento da leitura no País”. (BRASIL, 2011). Apesar 

dessa concepção, a efetividade desse plano e de outros programas dessa natureza ainda não 

pode ser constatada como se deseja. 

O Governo do Estado da Bahia, a exemplo de outras unidades federativas e 

municipais, e atendendo às recomendações do PNLL (BRASIL, 2006), lançou, em 2011, seu 

Plano Estadual do Livro e da Leitura (PELL), em Salvador63, por ocasião da 10ª edição da 

Bienal do Livro. O PELL-BA, resultante de uma parceria entre duas secretarias do Estado, a 

de Educação e a de Cultura, abrange os eixos nacionais e estabeleceu como sua principal meta 

a formação de 4.572 agentes de leitura64. Para isso planeja duas ações, tendo como público-

alvo cursantes do ensino médio das unidades públicas estaduais e egressos desse nível com 

idade entre 18 e 29 anos. (BAHIA, 2011). 

A referida medida é um importante instrumento de fomento à leitura, no entanto, ela é 

vista com desconfiança por educadores e bibliotecários, uma vez que ainda não foram 

adotadas medidas que focalizem a formação de profissionais qualificados – bibliotecários 

escolares e auxiliares – para atuarem nos espaços educativos, sobretudo nas bibliotecas das 

escolas da rede. E, também, a qualificação de professores para lidarem com esse ambiente 

inativo na maioria das instituições de ensino, visando, inclusive, um diálogo profícuo entre as 

diversas equipes atuantes na área educacional. 

A configuração dos planos do livro e da leitura nacional e estadual reverbera a ideia de 

Pszczol (2008, p. 14), que afirma: “[...] uma política de leitura tem de ser permanente, tem de 

funcionar apoiada em uma articulação interministerial e institucional”. Os princípios 

ideológicos e operacionais propostos em cada uma das iniciativas do Estado, que focalizam os 

eventos de letramento, abarcam as recomendações da IFLA e Unesco (2005, 2011), as quais 

devem ser cumpridas. Esses parâmetros, no entanto, ainda estão restritos, em sua maioria, ao 

                                                           
63 Outras capitais brasileiras se anteciparam ao Governo Federal e publicaram seus planos municipais de leitura. 
A capital baiana decidiu pela aprovação da Lei de Incentivo ao Livro e à Cultura da Leitura – Lei n.º 7.471, em 
2008, na qual prevê uma política municipal de estímulo à leitura, ampliação de acesso ao livro, incentivo à 
produção literária e editorial. Em 2007, o munícipio ganhou notoriedade pela instituição do Ano Municipal de 
Incentivo à Leitura e à Cultura da Leitura, conforme Lei n.º 7.097/2006. 
64 A formação de agentes de leitura é uma das iniciativas do Programa Mais Cultura, do MinC, em parceria com 
o Governo do Estado da Bahia, sob coordenação da SECULT e da Fundação Pedro Calmon, que seleciona 100 
jovens da faixa dos 18 a 29 anos, com ensino médio completo. Estes são escolhidos mediante processo seletivo, 
previsto em edital, tendo como um dos benefícios o recebimento mensal de uma bolsa auxílio de 350 reais 
durante um ano. Em contrapartida, eles devem cumprir 25 horas de trabalho por semana como mediadores de 
leitura, atendendo, principalmente, às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 
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papel, ou seja, as fases de implementação e avaliação não foram iniciadas como já deveria ter 

ocorrido. Poucas são as recomendações acatadas e decisões executadas, o que compromete a 

fase de avaliação das políticas construídas, como se a efetividade das mesmas pudesse ser 

analisada apenas quanto aos registros escritos. 

Outro exemplo de ação governamental semelhante às descritas é o Programa Nacional 

de Incentivo à Leitura (Proler), da Fundação Biblioteca Nacional e do MinC, instituído em 

1992 pelo Decreto n.º 519 e em vigência até os dias de hoje. Ele forneceu importantes 

elementos para as decisões posteriores e construção de referenciais e de diretrizes em prol da 

universalização das práticas leitoras e escritoras. Embora a comunidade escolar tenha sido 

escolhida como seu público destinatário preferencial, a realização de suas ações é acessível a 

outros grupos, e elas, em geral, se concretizam em outros espaços. Suas atividades se apoiam 

em quatro vertentes (BRASIL, 2009), dentre as quais destaco duas: 

 

• formação continuada de professores e bibliotecários como promotores de leitura e escrita, 

com a finalidade de fazê-los questionar, por meio da troca de experiências e 

conhecimentos, as suas práticas pedagógicas, tendo em vista a reflexão crítica e sua 

permanente recriação a partir de produções já desenvolvidas sobre o que é ser 

profissional-leitor e promotor de leitura; e 

• estímulo à criação de bibliotecas escolares, públicas e comunitárias, considerando-as 

como núcleos difusores de ideias e conhecimentos e como centros em potencial de 

formação de leitores. 

 

O PROLER, embora seja um dos programas pioneiros na tematização entre leitura, e 

profissionais do livro e espaços culturais e que promoveu diversas atividades para que 

essa relação fosse duradora, contínua, aplicável e significativa para todos os envolvidos 

em suas ações, encontra-se sufocado pela falta de infraestrutura, resultado da ausência de 

manutenção de iniciativas do Estado, as quais ficam a mercê de ações mandatos de grupos 

políticos. 

Além dos documentos e programas supracitados, diversas ações coordenadas pelos 

Ministérios da Educação e da Cultura, que tomam a leitura como núcleo, poderiam compor a 

presente discussão. Limito-me, entretanto, somente ao conjunto apresentado pelo significado, 

representação e notoriedade que cada política assume no cenário atual e por serem marcos 

para a educação e a cultura, considerando também que, apesar de todos consistirem em 

importantes decisões de caráter político-pedagógico e já terem produzido resultados positivos, 
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é inegável que o caminho a ser trilhado é extenso e ainda não está aplanado. São muitas as 

inquietudes e ambições dos indivíduos participantes dos processos socioculturais e 

educativos, que esperam avidamente por medidas mais dinâmicas e efetivas. 

Diante da existência de tantos documentos e programas, surgem alguns 

questionamentos: Por que a população brasileira ainda se mantém à margem dos eventos de 

letramento? Por quais razões o Estado enfrenta dificuldades em mudar o retrato da leitura no 

Brasil? É possível afirmar que, sobretudo, a comunidade escolar tem acesso a materiais de 

leitura? Como se dá essa acessibilidade? A legislação brasileira oferece uma série de direitos 

ao seu povo, conforme mostrado através das medidas socioeducativas citadas. Ela, no entanto, 

precisa ser revista, sobretudo, no que tange à punição dos que a negligencia. Além disso, as 

iniciativas criadas devem ser submetidas a uma avaliação rigorosa e reorganizadas quanto aos 

seus aspectos operacionais. A quantidade de projetos e nem seu tempo de vigência são 

importantes frente às demandas sociais, mas, sim, o fato de serem plenamente 

contextualizados, exequíveis e funcionais. Dessa forma, por reduzido que fosse, por exemplo, 

o número de programas de fomento à leitura, se aquilo que eles propõem for cumprido os 

resultados serão outros, i.e., melhores. 

O PNBE, considerado pelo MEC um dos principais programas de distribuição de 

materiais didáticos, foi criado em 1997, objetivando, principalmente: a democratização do 

acesso às fontes de informação; o fomento à leitura e à formação de alunos e professores 

leitores; e o apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. Para isso, 

atende às escolas públicas de todos os níveis da educação básica, em parceria com as 

Secretarias de Educação dos municípios e estados, respeitando suas três formas de ação: 

 

1. avaliação e distribuição de obras de referência (dicionários, enciclopédias etc.) e 

literárias – textos em prosa (biografias, contos, crônicas, memórias, novelas e peças 

teatrais), em verso (adivinhas, cantigas, parlendas e poemas), livros de imagens e de 

história em quadrinhos; 

2. PNBE Periódicos (revistas); e 

3. PNBE Professor (livros teórico-metodológicos). 

 

A distribuição dos acervos literários e do PNBE Professor seguem um planejamento 

baseado em ciclos anuais, sendo os beneficiários em anos pares a educação infantil, os anos 

iniciais do ensino fundamental e a EJA; nos anos ímpares, os anos finais do ensino 

fundamental e o ensino médio. 
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Dessa forma, unidades públicas de ensino recebem um acervo bibliográfico estimado 

de acordo com as características educacionais de sua comunidade, e uma delas é o número de 

estudantes matriculados em cada nível, o que determina a quantidade de kits de títulos e de 

exemplares. A constituição dos acervos varia a cada ano, mas, em geral, eles são compostos 

de apenas um exemplar de cada obra literária e/ou de pesquisa. Isso representa uma polêmica 

para educadores e profissionais ligados à educação e ao livro, pois eles reconhecem que o 

quantitativo de cada título por aprendente é importante para a realização de atividades 

coletivas, enquanto o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) valoriza 

especialmente a variedade de publicações. A respeito disso, a Lei 12.244/2010 exige apenas a 

existência de no mínimo um título para cada aluno matriculado, deixando a critério da 

unidade de ensino a ampliação e outras especificidades do acervo das bibliotecas escolares. 

Na composição dos acervos das bibliotecas escolares, é preciso considerar não 

somente essa diversidade de títulos, bem como a de seus formatos e meios – impresso e 

eletrônico –, áreas temáticas, gêneros textuais, características dos usuários (idade, interesses, 

preferências etc.), o total de livros por membro da comunidade escolar e a qualidade dos 

materiais no contexto didático-pedagógico. 

A seleção dos materiais informacionais respeita as regras estabelecidas em edital, no 

qual são dispostos os critérios para inscrição e avaliação das coleções a serem adquiridas pelo 

FNDE com recursos financeiros advindos da União. Concluído o processo de escolha e 

firmação de contrato, as editoras contempladas produzem as publicações e as encaminham 

diretamente às escolas através dos Correios, sob supervisão dos técnicos do órgão citado. As 

secretarias de educação municipais e estaduais dão apoio logístico quando se tratam das 

escolas rurais. 

A grandiosidade do PNBE deve-se a alguns fatores, dentre eles o número de unidades 

públicas de ensino alcançadas em todo o Brasil e ao elevado investimento econômico, oriundo 

dos cofres públicos, destinados à promoção do acesso ao livro e à educação. O volume de 

recursos financeiros, que esse programa movimenta, gera muitas críticas, pois, subjacentes às 

suas ações, estão interesses de grupos ligados à economia do livro e à efetividade das práticas 

leitoras de educadores e educandos. 

Para a comunidade bibliotecária: 

 

O gasto de numerário público [...] em acervo, principalmente com livros, verba que, 
em última instância, deixa os cofres públicos a partir da arrecadação efetuada através 
do contribuinte, configura-se em desperdício e malbaratação do patrimônio cultural 
que falsamente está sendo construído, pois a informação não cumpre o seu potencial 
de circulação, seja em termos sociais ou geográficos, melhorando o nível de 
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conhecimento do alunado e dos educadores em geral. A adoção e a integração ao 
sistema proposto, que implicará a existência prévia ou a implantação de bibliotecas 
nas escolas públicas, poderão ocorrer no âmbito de cada diretoria de ensino, de cada 
município ou região, ampliando-se de forma progressiva e irreversível, na medida 
em que suas vantagens e benefícios forem sendo percebidos. (CFB; CRB65, 2008, p. 
24-25). 

 

Apreciações, como a exposta, comungam com a ideia de que o fornecimento de livros 

de naturezas diversas é uma iniciativa governamental de suma relevância, mas de impactos 

socioeducacionais duvidosos diante das condições em que se dá o abastecimento das escolas. 

(SILVA, 1998; BARRETO, 2006; KLEBIS, 2008; MILAGRES, 2008). 

O estudo realizado pelo GEBE66 sobre a situação das bibliotecas escolares da rede 

pública, que resultou na confecção de seus parâmetros, descreve a precariedade em que se 

encontram esses ambientes educativos quanto à estrutura física, constituição e organização 

dos acervos, administração técnica e profissional dos mesmos. As recomendações do referido 

documento expressam que mudanças profundas precisam acontecer, a fim de que as unidades 

de ensino tenham condições mínimas para desfrutar de uma biblioteca. 

A destinação de recursos do PNBE, por exemplo, não garante que a comunidade 

escolar seja, no sentido pleno da palavra, beneficiada com essa iniciativa governamental por 

um conjunto de fatores. Com o objetivo de que tenhamos uma percepção panorâmica do que é 

o PNBE, apresento a seguir suas características, no contexto do CEAV. 

Para serem favorecidas com as coleções do PNBE, as escolas públicas devem atender 

a dois critérios: 1) estar cadastrada no Censo Escolar e 2) possuir um valor de IDEB. Este 

último, em particular, define quais recursos devem ser destinados a cada ambiente educativo. 

Mas, como de fato conhecer as necessidades das escolas e saná-las? Esse levantamento, 

geralmente, é realizado através de questionários durante a aplicação da Prova Brasil e 

realização do próprio Censo Escolar. Além disso, anualmente, os gestores das instituições de 

ensino devem sinalizar para seus órgãos mantenedores suas carências de quaisquer naturezas, 

bem como apresentar projetos de ações por intermédio do PDE. Apesar dessa sondagem e 

planejamento, as bibliotecas das cerca de 200 mil unidades escolares públicas em todo o 

território nacional não passam por processo avaliativo intenso e amplo, assim como os demais 

                                                           
65 Essas siglas são do Conselho Federal de Biblioteconomia e do Conselho Regional de Biblioteconomia, 
respectivamente, os quais elaboraram e propuseram, em 2008, o Programa Mobilizador: biblioteca escolar 
construção de uma rede de informação para o ensino público, objetivando a “[...] criação e implantação de uma 
rede de informação dinâmica e eficaz” (CFB; CRB, 2008, p. 4) nesse setor. Esse texto é um referencial sobre a 
situação das bibliotecas escolares no Brasil e, ao mesmo tempo, uma proposta de transformação socioeducativa. 
Tem como público-alvo a sociedade em geral e os bibliotecários. 
66 Criado em 1998, é coordenado pela Profa. Dra. Bernadete Campello, da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
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espaços que as constituem e outros aspectos indispensáveis para o seu bom funcionamento. 

Desse modo, compete à direção descrever a infraestrutura físico-pedagógica das unidades de 

ensino e as demandas das comunidades atendidas pelo FNDE. Entretanto, mesmo os 

dirigentes fazendo isso, não importa se as instituições educativas possuem uma logística para 

acolher materiais oriundos do PNBE, os acervos encaminhados, anualmente, chegarão ao 

destino determinado. 

O acervo encontrado na biblioteca do CEAV aponta que o estabelecimento de laços 

entre ela e o PNBE, possivelmente, teve início em 2001, quando pela primeira vez o programa 

decidiu pela entrega de coleções aos aprendentes. A ação denominada de Literatura em 

Minha Casa, cujo “[...] acervo foi composto por seis coleções diferentes, cada uma com cinco 

títulos: poesia de autor brasileiro, conto, novela, clássico da literatura universal e peça teatral” 

(BRASIL, 2009), visou à aproximação de estudantes e de suas famílias com a leitura, bem 

como à troca de livros entre os educandos. Ou seja, as obras distribuídas tinham como destino 

as residências dos alunos, embora quatro kits tenham sido destinados às unidades de ensino. 

No ano seguinte, o MEC deu continuidade a esse projeto, contemplando os alunos da 

4ª série (atual 5º ano) e suas escolas com oito coleções distintas, porém com as mesmas 

características quanto aos gêneros textuais. Em 2003, o PNBE foi executado sob cinco ações: 

 

1. Literatura em Minha Casa – somente os concluintes do ensino fundamental I e II 

foram beneficiados com outras 10 coleções, sendo cinco volumes de obras de 

literatura e a outra parte de livros de informação; 

2. Palavras da Gente – destinada para o público da EJA, de uso pessoal e propriedade do 

aluno; 

3. Casa da Leitura67– objetivou, em parceria com os municípios, a circulação dos 

acervos produzidos para as outras ações por meio de bibliotecas itinerantes; 

4. Biblioteca do Professor – cada docente recebeu dois livros (ficção e não-ficção) com 

ênfase na formação econômica, histórica e social brasileira; e 

5. Biblioteca Escolar68. 

 

Destaco essas edições porque há vários títulos e exemplares provenientes delas no 

acervo da biblioteca pesquisada, a qual possui livros de literatura dos kits referentes a 2006, 

                                                           
67 A sede nacional do Proler também se denomina assim, a qual está localizada no Rio de Janeiro. Pszczol (2008) 
caracteriza esse programa e a Casa de Leitura. 
68 Apenas as 20 mil maiores escolas públicas de ensino fundamental II receberam acervos compostos de 144 
títulos de ficção e não-ficção, além de livros paradidáticos (70 títulos) e em Braille. 
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2009, 2010 e 2011. Somam-se a esses outros títulos69, cujas fontes não foram possíveis 

identificar, mas, pelas características, podem ter sido distribuídos pela SEC. Além desse 

conjunto literário, o CEAV recebe regularmente todos os periódicos70 cadastrados junto ao 

programa e ganhou a coleção 2011 do PNBE Professor71. A BE também recebeu publicações 

originárias do Concurso Literatura para Todos72 e materiais de outras naturezas, como 

dicionários e enciclopédias, jornais de grande circulação na Bahia, vídeos, dentre outros. 

É perceptível, a partir dessa descrição, que, de modo geral, as escolas públicas não são 

desprovidas de acervos diversificados, o que é bastante positivo. Quanto à atualização, 

caracterização, em conformidade com as especificidades regionais, locais etc. de cada 

comunidade, e ampliação dos acervos, a gestão escolar tem autonomia para fazê-lo com 

recursos encaminhados pelo FNDE e pela SEC. Com verbas do PDE, de acordo com o projeto 

enviado pela atual dirigente do CEAV, no qual estava prevista a revitalização da BE, fez-se a 

aquisição de novas obras literárias e de dicionários de Língua Inglesa. 

A relação entre o PNBE e o CEAV é antiga, mas insuficiente, dentro da conjuntura 

apresentada, para impactar a sua comunidade. Isso porque, como afirma Klebis (2008, p. 42-

43): 

[...] Por mais que as bibliotecas escolares estejam cheias de livros, textos, 
periódicos, mapas e afins, de que valem sem leitores? Enquanto as bibliotecas 
escolares não dispõem de alguém que possa receber os alunos, ajudando-os a 
navegarem por entre suas estantes, tornando seus acervos acessíveis e circulantes, 
estimulando o convívio com a cultura e a experimentação das várias possibilidades 
de leitura; enquanto continuarem trancadas, funcionando como depósitos, 
subutilizadas, decadentes, servindo apenas às traças, elas serão inúteis, assim como é 
inútil continuar a entulhá-las de livros sem antes se cuidar de modificar o quadro 
grotesco em que se encontram diversas das bibliotecas implantadas nas escolas 
públicas brasileiras. 

 

Esse autor apresenta um questionamento bastante pertinente e situações 

contextualizadas ao cenário brasileiro. Sua resposta ratifica a imprescindibilidade de 

revisão/avaliação das ações do Estado, tendo como objetivo principal a reformulação de 

vários itens que as constituem. A suspensão de algumas medidas como, por exemplo, a 

                                                           
69 Contabilizou-se cerca de 80 exemplares dos romances Vito Grandam, de Ziraldo, O menino no espelho, de 
Fernando Sabino. Esses são os únicos com essa quantidade e uma parte deles se encontra ensacada no banheiro 
da BE. 
70 Eles são divididos em duas categorias: 1) Revista Ciências Hoje das Crianças, Pátio – Educação Infantil e 
Nova Escola (destinados para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental) e 2) Carta na Escola, 
Revista Língua Portuguesa, Conhecimento Prático Geografia e Revista de História da Biblioteca Nacional 
(destinados para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio). 
71 Essa categoria é composta de livros das diferentes áreas do currículo escolar; muitos deles constituem a 
bibliografia básica dos cursos universitários. 
72 Essa ação é realizada desde 2007 pelo MEC e tem como público-alvo jovens, adultos e idosos recém-
alfabetizados, considerados neoleitores. Somente as escolas públicas que ofertam a modalidade de ensino EJA 
recebem esse acervo, como é o caso do CEAV. 
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distribuição de livros amenizaria a dificuldade de muitas escolas em acomodar o acervo 

recebido periodicamente, já que a infraestrutura física e técnica é insuficiente ou até 

inexistente. 

Klebis (2008, p. 39) afirma que “As iniciativas governamentais ainda não se dignaram 

a dar uma resposta à altura [...]”aos problemas relatados, bem como têm feito muito pouco 

para que isso ocorra. Nesse sentido, há um comprometimento das políticas públicas de 

incentivo à leitura, dos recursos empregados pelas instâncias governamentais e dos esforços, 

ainda que tímidos, dos gestores escolares e de professores. Estes últimos, em geral, são os que 

“[...] teimam em acreditar e fazer acontecer uma escola que garante uma aprendizagem de 

qualidade a todos os alunos”. (PSZCZOL, 2008, p. 24). Atitude imprescindível para burlar as 

dificuldades que acometem a educação escolar. 

Portanto, é possível ratificar a relevância do PNBE e das demais iniciativas públicas 

mencionadas, uma vez que eles são marcos reconhecedores dos problemas presentes na 

sociedade educacional brasileira e desencadeadores de reflexão sobre o longo caminho a ser 

trilhado para mudanças expressivas no panorama nacional ou local. Contudo, é fundamental, 

segundo Schlamp (2011), pensar na BE sempre a partir da própria escola, respeitando as 

necessidades dos educandos, dos professores e dos bibliotecários escolares. Profissionais de 

biblioteconomia, no entanto, estão ausentes na maioria das escolas brasileiras, como já foi 

destacado, apesar de sua importância. 

Sendo assim, de que adianta a existência de um acervo como o do CEAV, se ele não 

passa por nenhum tratamento específico e qualificado? Ou, ainda, se o espaço em que ele está 

localizado não for devidamente preparado para acomodá-lo? É pertinente também questionar: 

O PNBE tem alcançado seus objetivos no que tange à formação de leitores e difusão de 

práticas leitoras entre professores e educandos? 

Nessa perspectiva, reitero as críticas voltadas para essas iniciativas governamentais de 

incentivo à leitura, principalmente para o PNBE, pois sua efetividade ainda deixa a desejar, 

porque apresenta lacunas que se manifestam no dia-a-dia da comunidade escolar e que 

repercutem no desenvolvimento socioeducacional de cada indivíduo que a compõe. Além 

disso, as condições ideológicas e estruturais da referida medida representam uma situação de 

descaso com as práticas de letramento, dentro e fora da escola, e impedem que a BE tenha seu 

valor respeitado. 
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4 ESPAÇOS DE LEITURA NA ESCOLA: UMA ARTICULAÇÃO ENTRE A SALA 

DE AULA E A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 

Se as bibliotecas escolares ficam trancadas deixando seus livros às traças, se a escola 
manifesta temores em relação à circulação de seus livros entre os alunos, se os 
professores, pais e demais adultos que convivem com as crianças não se mostram a 
elas como leitores, de que maneira podemos pretender incutir-lhes a ideia de que a 
leitura é um “valor” que merece ser cultivado? (KLEBIS, 2008). 

 

 

Nesta parte do trabalho, reitero algumas considerações já desenvolvidas nas seções 

anteriores, nas quais me apoio para dar continuidade ao processo de reflexão acadêmico e 

profissional, tão importante e fundamental nessa trajetória de pesquisa, escrita e reescrita, 

entrelaçadas por constantes interpretações e ressignificações. 

O momento em que se delineia o percurso de interação com os atores deste estudo, de 

forma objetiva e aprofundada, é ainda mais significativo, porque foi preciso descrevê-los sem 

criar nenhuma caricatura, nem estigmatizá-los, e respeitar suas ideias mesmo quando elas iam 

de encontro aos pressupostos teóricos e saberes que fundamentaram minha prática docente e 

de pesquisadora. 

Os dados coletados por intermédio de questionários, entrevistas, análise documental, 

observações, conversas informais e registros no diário de campo serão, finalmente, 

explicitados. Em sintonia com as características deste trabalho, que consiste em um estudo 

etnográfico no contexto educacional, apresenta-se uma visão panorâmica de tudo que foi 

pesquisado, mediante a triangulação de todo o material informacional obtido. Destarte, para 

perceber as interfaces construídas na investigação e refletir sobre as questões que lhe 

subjazem, acrescento à base teórica referenciada as vozes dos alunos (turma 9M1), da 

professora de português, doravante P, e da diretora, a quem chamarei de D, bem como a rede 

de significados emanados da unidade de ensino selecionada. 
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4.1 A INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

 

4.1.1 Documentos escolares 

 

 

Os ambientes educativos também são constituídos por documentos, que interferem na 

dinâmica do universo escolar e da sala de aula, além de atos normativos e diretrizes político-

pedagógicas, como os descritos na subseção 3.2. No cenário analisado, refiro-me, em 

especial, ao Projeto Político-Pedagógico (PPP), ao Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE) e ao Planejamento Anual do Professor de LP, doravante PA. 

O PPP representa o registro de identidade das instituições de ensino, porque determina 

os princípios teórico-metodológicos e as diretrizes da gestão escolar, contemplando as 

diversas dimensões (social, cultural, econômica etc.) constituintes do espaço educativo. Nele 

deve estar explícito o presente da comunidade escolar e a prospecção de futuro para os 

indivíduos atendidos, mediante os objetivos a serem alcançados. 

O CEAV o define como: 

 

[...] um instrumento norteador das ações educativas da escola, a serem discutidas 

e avaliadas anualmente na Semana Pedagógica, por todo corpo técnico 

pedagógico. (Recorte do PPP). 

 

Esse excerto, contrastado com as observações feitas, já aponta que o PPP não recebe a 

devida atenção, nem é valorizado, como recomendam a LDB e outros textos-fonte da 

educação. A referida lei, no artigo 14, determina que os estabelecimentos de ensino construam 

seu PPP em conformidade com suas peculiaridades e com a participação dos profissionais da 

educação (professores, gestores e corpo técnico) e demais integrantes do colegiado escolar. 

Já que as características dos ambientes escolares se modificam, há a necessidade de 

revisão dos seus documentos para que, de fato, eles possam nortear as atividades pedagógicas 

e administrativas nas fases de elaboração e execução. Na prática, no entanto, isso não é feito, 

visto que a última versão do PPP da unidade escolar pesquisada refere-se ao período de 2003 

a 2006, com várias anotações a lápis e à caneta, indicativas dos anos 2004 e 2005 – período 

muito anterior à posse da atual diretora, que assumiu o mandato em 2008. Esse documento 

delineia características da infraestrutura física, pedagógica e administrativa do CEAV, 
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evidenciando a defasagem entre o planejado e o realizado, bem como entre o discurso e a 

prática, pois o mesmo está desatualizado, assim como o Regimento Escolar (RE). Este último, 

conforme determina o capítulo Inquérito Administrativo do PPP: 

 

[...] deve estar em local de fácil acesso e cabe à diretora promover meios para 

sua leitura e análise. (Recorte do PPP). 

 

Quanto à matriz curricular – outro importante item de caráter normativo –, somente se 

pode dizer que não foi encontrada, apesar da indicação de que ela estava anexada ao 

documento supracitado. Em 2010, conforme disposto na Portaria nº 1.128, a SEC atualizou a 

matriz curricular dos ensinos fundamental e médio, determinando, por exemplo, a redução da 

carga horária de LP, ampliação da carga horária de Geografia e História, extinção do 

componente Religião e outras mudanças. Estas, entretanto, não alteraram profundamente o 

currículo escolar, o qual continua obsoleto frente às demandas das comunidades educativas e 

da sociedade. 

Assim, a acessibilidade à documentação escolar não é simples, porque os materiais 

bibliográficos oficiais também estão ordenados inadequadamente, sendo sua organização uma 

das metas registradas no PPP. Em virtude dessa condição, D hesitou em ceder o PPP para que 

eu o analisasse, afirmando que ele ainda seria revisado. Para cumprir essa tarefa, a gestora 

solicitou, em reunião, que cada professor apresentasse um texto sobre alguns elementos 

específicos da escola, em especial, sua missão e visão. Essa convocatória, porém, foi 

ignorada, e apenas uma docente a atendeu, segundo informações da gestão. 

O acesso ao PPP, apesar do receio da dirigente educacional, não me foi impedido 

desde que fosse manuseado apenas no recinto e cuidadosamente. Por isso, após analisá-lo 

durante alguns dias na sala dos professores, fazendo anotações no Diário de Campo (DC), 

apenas solicitei cópia de partes menos comprometedoras no que tange ao quadro desenhado. 

A descrição do CEAV registrada pelo PPP ainda corresponde, em muitos aspectos, ao 

panorama encontrado durante o estudo. Esse documento apresenta como seus mentores o 

educador Paulo Freire e o escritor Paulo Coelho, já que ambos ponderam sobre sonhos. Estes, 

na perspectiva freireana, são possíveis e têm como público-alvo os educadores, enquanto, na 

perspectiva “coelheana”, estão atrelados ao poder e enaltecem as pessoas que têm coragem de 

sonhar, uma vez que tal atitude é arriscada. E expõe: 
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Missão: nossa escola tem a missão de formar cidadãos conscientes, 

transformadores da sua realidade, assegurando-lhe um ensino de qualidade, 

relacionado com seu cotidiano. 

Visão de futuro: seremos referencial de competência pela qualidade do ensino 

ministrado, pelo compromisso da nossa equipe e pelo respeito aos nossos 

clientes. 

Valores: crença na democracia; ética e consciência crítica como meios para 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem; clima escolar harmonioso; gestão 

participativa. 

Meta: encontrar soluções para problemas que interferem na prática pedagógica 

com conseqüências no processo de ensino-aprendizagem. 

(Recorte do PPP). 

 

Além disso, apresenta informações concernentes à justificativa, ações, avaliação 

escolar, interação escola – família – escola, dentre outros aspectos, embora não tenham sido 

encontradas todas as partes indicadas no sumário. Quanto às condições indispensáveis para 

bom o funcionamento da escola, o PPP sinaliza que as áreas alternativas (sala de informática e 

vídeo, laboratório de ciências e de matemática e biblioteca): 

 

[...] estão desativadas por falta de material humano e específico, exceto as 

recreativas (interna e externa). (Recorte do PPP). 

 

A referida área interna localiza-se em frente à cozinha e possui cobertura; enquanto a 

externa fica em torno do CEAV. Com base no PPP, outras justificativas e características para 

a situação dos espaços mencionados e de outros são indicadas a seguir: 

 

• quadra de esportes – (precária) invasão de vândalos; 

• biblioteca – falta funcionário para ativá-la; 

• sala de vídeo – desativada e transformada em sala de aula comum; 

• laboratórios – falta de equipamentos; e 

• recinto externo – não oferece segurança. A poeira intensa dificulta sua utilização. 
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Quanto à ambiência da escola, mediante uma rasura à lápis (acréscimo de 2005), 

afirma-se que: 

 

[O CEAV é uma unidade de] bom potencial, porque possui estrutura boa, visual 

agradável, boa localização e área externa a ser explorada. A instituição, contudo, 

necessita de obras e campanhas contra a depredação, a precariedade do 

transporte, a falta de água e o aquecimento solar nas salas; tem número de 

funcionários insuficiente; convive em estado de insegurança; e [as] atividades 

lúdicas e alternativas [são] poucas e as que são realizadas precariamente deve-se 

à competência e boa vontade dos professores e coordenadores. (Recorte do 

PPP). 

 

É perceptível, a partir do exposto, que vários problemas acometem o CEAV e somam-

se aos descritos como a ausência de coordenador(a) pedagógico(a), profissional responsável 

por intermediar as relações entre os educadores das diversas áreas curriculares, o que, 

segundo o PPP, provoca pouca produtividade das atividades complementares (AC) e dificulta 

a revisão de elementos imprescindíveis para o ambiente escolar. 

Em sua seção 5, o PPP esboça quais estratégias a escola deve executar para obter 

êxito, reconhecendo que uma delas é a construção do PPP e o planejamento de suas ações. 

Assim, apresenta nove planos de atividades com a seguinte estrutura: 

 

PLANO DE ATIVIDADE 

• Problema 

• Meta 

• Objetivos 

• Estratégias 

 

E na seção 7 (Acompanhamento e Avaliação das ações de 2003), o PPP aprofunda as 

questões pedagógicas, retratando os empecilhos encontrados pelos profissionais da educação 

atuantes na entidade quanto à qualidade da merenda, à interação entre os atores da 

comunidade escolar, ao rendimento dos alunos, ao índice de evasão, aos tipos de avaliação, à 

baixa produtividade dos professores etc. 

Nº Ação Responsável Quando Onde Como Para que Resultados 
esperados 

Indicadores 
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O PPP analisado exprime o quanto é desafiante o trabalho pedagógico e dá margem 

para o questionamento: Por que perdura a defasagem entre o princípio da 

sociocontextualização das práticas pedagógicas e a realidade das escolas? O reconhecimento 

de que a atualização dos documentos institucionais, inclusive dos currículos dos diferentes 

níveis de ensino, é relevante consiste em um passo importante, como fizeram os autores do 

projeto político-pedagógico do CEAV, porém é preciso mais do que isso. Faz-se necessário 

romper com a morosidade e resistir às dificuldades que parecem ser inerentes ao contexto 

educacional, envolvendo todos os partícipes da escola. Muitos deles, à medida que se veem 

em situações de estímulo e de interação, tendem a abraçar ideias e iniciativas cuja 

implantação pode produzir melhorias individuais e coletivas. Nesse sentido, os educadores 

têm possibilidades reais de contribuir com a mudança do cenário escolar. 

Outro documento que também interfere na dinâmica pedagógica é o Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), aludido no item 3.2. Responsáveis diretos pela sua 

elaboração, os gestores das unidades de ensino devem pormenorizar as necessidades da 

escola, indicando quais objetos e serviços deverão ser adquiridos, a estimativa de gastos e as 

finalidades de cada ação descrita. Esse projeto é avaliado pelo FNDE, ao qual cabe a 

aprovação e a liberação dos recursos financeiros solicitados. 

Ao tratarmos de aspectos relacionados à biblioteca, D me falou do PDE a ser 

executado durante o ano letivo de 2011. Ela mostrou apenas os itens referentes à BE, não 

permitindo que eu o visse integralmente, nem sob sua supervisão. Por isso, atenho-me a fazer 

considerações sobre esse plano a partir das nossas conversas informais, das informações 

coletadas no questionário da gestão escolar e das observações feitas na trajetória de pesquisa. 

Pode-se afirmar que estava previsto no PDE apenas a aquisição de materiais 

bibliográficos (livros e revistas) e de equipamentos – almofadas, cortinas, estantes, tapetes e 

outros. Essa iniciativa, entretanto, foi programada sem considerar devidamente as condições 

físicas da BE e suas funções, além de ter sido planejada sem o acompanhamento de um 

bibliotecário. Com verbas advindas do PDDE73, por meio do qual a direção, juntamente com 

o corpo docente, pode decidir sobre sua aplicação, previa-se também a obtenção de cadeiras e 

mesas plásticas para a biblioteca da escola. 

Quanto à administração dos recursos financeiros, o grupo gestor apresenta sua 

propostas de ações para docentes e funcionários da administração, e todos discutem, inclusive, 

outras sugestões, definindo o que deverá ser feito com o orçamento disponível. Algumas 

                                                           
73 O FNDE especifica os valores destinados aos níveis de ensino ofertados pelas unidades escolares, bem como a 
quantia destinada às ações de custeio (materiais não-permanentes) e capital (materiais permanentes). 
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medidas, no entanto, são apenas informadas aos professores, pois consistem em projetos da 

direção, como, por exemplo, modificações na BE. Além disso, o acordado em reunião nem 

sempre é cumprido. 

Já o Planejamento Anual do Professor de LP, diferentemente dos demais, intervém 

diretamente no âmbito da sala de aula. Ele é produzido pelos docentes, levando-se em 

consideração a disciplina a ser ministrada e o público-alvo específico dessa ação. Para 

Matencio (1994, p. 99): 

 

A elaboração do plano de trabalho de um ano letivo envolve tanto as exigências do 
currículo do curso e da série como sua interpretação pela instituição escolar em 
questão. Portanto, esse planejamento deve atender, por um lado, à demanda dos 
elementos que são externos à escola e, por outro, às características das pessoas 
envolvidas na instituição em particular. 

 

Em 2011, a SEC propôs o modelo de referência para elaboração do plano anual de 

curso, o que causou nos professores do CEAV algumas dúvidas quanto ao seu preenchimento, 

sobretudo, no que tange aos elementos Habilidades e Interfaces. O primeiro se refere à 

aquisição e ao desenvolvimento de práticas e hábitos que os alunos devem aprender e 

exercitar a partir do convívio com os conteúdos programados para cada bimestre; já o 

segundo, às comunicações que os conteúdos de cada componente curricular estabelecem com 

outras áreas, em especial, a parte diversificada do currículo escolar. A situação demonstra que 

esses profissionais carecem de orientações para lidarem com as particularidades do ambiente 

escolar, contemplando as diferentes fases de planejamento e realização de atividades 

contextualizadas e significativas para os envolvidos. Além disso, evidencia que as normas 

ditadas pelos organismos governamentais sem debates com a classe docente e ações efetivas 

para (in)formá-la provocam descompassos entre teoria e prática. (ALMEIDA, 2009). 

O preenchimento e o cumprimento do programa ficam a critério de cada educador. 

Embora não haja um controle efetivo do que se planeja e se cumpre, o PA e o registro nos 

diários de aula podem ser utilizados para isso. Assim, os professores podem e têm que burlar 

a lista de conteúdos, contextualizando-os às características dos educandos, pois tão importante 

quanto a seleção dos objetos de estudo (o que ensinar) é o modo de ensinar. A maneira de 

conduzir as aulas, de explanar os conteúdos e de interagir com os alunos são determinantes no 

processo de ensino-aprendizagem. A própria interação dos docentes entre si e com a direção 

da escola é fundamental para que as atividades pedagógicas dentro e fora da sala de aula 

sejam bem desenvolvidas. 

Quanto à confecção e execução do Plano Anual de Português (ver Anexo B), P afirma: 
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Sempre me baseio nos acontecimentos recentes para discutir em sala de aula e a 

partir daí explicar os assuntos. (EP/questão 2). 

 

Em geral, os eventos a que a professora se refere são as mudanças no calendário 

escolar, ocasionadas por fatores internos e externos ao CEAV. A programação letiva, 

constantemente, tem que ser modificada, exigindo dos docentes habilidades em adequar seu 

planejamento ao tempo disponibilizado para as aulas. Apesar desse contratempo, observou-se 

que, quanto aos conteúdos, havia primazia pela efetivação do planejamento74. 

Segundo Matencio (1994, p. 99): 

 

Entre a elaboração do planejamento anual para uma série específica e as tentativas 
de levá-lo adiante há uma série de variáveis, que vão da seleção e uso do material 
didático disponível até as condições físicas da sala de aula. A prática de ensino e 
aprendizagem reflete essa tensão entre o plano proposto para o ano letivo e as 
condições para sua implementação, que são decorrentes do cotidiano da sala da aula. 

 

O PA da colega privilegia aspectos textuais e gramaticais da língua, os quais estão 

listados intercaladamente, conforme pode ser conferido nas colunas Conteúdos e Habilidades. 

Um plano de trabalho com essas características tende a abarcar diferentes competências 

linguísticas e é um indício de que práticas de letramento, como a leitura e a escrita, se fazem 

presentes na sala de aula analisada. 

O observado, entretanto, foi que o foco esteve na metalinguagem e no ensino 

tradicional de gramática, norteando as aulas ministradas. Esse modelo de atuação docente tem 

sido exaustivamente discutido por diversos linguistas e linguistas aplicados, citados 

anteriormente, sobretudo, no tópico 2.1.2, e nos PCNLP (BRASIL, 2001), que censuram o 

trabalho exclusivo com a gramática, porque ele reproduz concepções educacionais 

equivocadas e descontextualizadas. 

Na visão de Matencio (1994, p. 90-91): 

 

[...] uma orientação gramatical tradicional reduz o papel do professor, do aluno e do 
objeto de estudo: professores e alunos têm a função de reprodutores do 
conhecimento considerado relevante institucionalmente. Por outro lado, [...] que 
uma orientação fundamentada nos estudos da linguagem amplia esses papéis: a 
função de professores e alunos é (re)construir o objeto de estudo e, portanto, 
privilegiar aqueles conhecimentos que lhes possibilitem tal reconstrução. 

 
                                                           
74 O assunto da aula observada em 29 de agosto de 2011 foi “Orações Subordinadas Substantivas”. A professora 
deu continuidade ao conteúdo iniciado há duas semanas, quando, por ocasião do simulado da Prova Brasil, não 
houve aulas de Língua Portuguesa. Estas ocorreram somente às segundas e terças-feiras, sempre de forma 
geminada. O referido objeto de ensino estava previsto para ser estudado na 3.ª unidade letiva, o que ocorreu. 
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A triangulação dos dados gerados explicita que as práticas de leitura e escrita no fazer-

pedagógico de P ocupam posição marginal, o que contribui com a manutenção dos estágios 

crítico e muito crítico de proficiência de estudantes do 9º ano referentes aos atos de ler e 

escrever. 

Desse modo, o revisar e o revisitar dos textos da esfera escolar e das práticas 

pedagógicas são imprescindíveis não apenas como um processo de atualização, mas como 

uma ação avaliativa, que é necessária nesse setor, porque a partir dela pode-se (deve-se) 

colocar em ação outro componente corroborante com o fazer-educação: a reflexão. 

 

 

4.1.2 O que a escola faz... 

 

 

O CEAV se preocupa com as práticas de letramento de seus alunos, sobretudo, quando 

estes são egressos do nível fundamental I. Assim, as gestoras e os professores dão atenção aos 

estudantes do 6º e do 7º anos, por entenderem que para lidar com essas questões é necessário 

um trabalho extenso e continuado. Apesar disso, a ênfase quanto à promoção de atividades 

que deem conta dos problemas do processo de alfabetização herdados pelos aprendentes, a 

fim de solucioná-los ou amenizá-los, recai sobre os professores de LP e de Matemática. Estes 

e os demais responsáveis pelas outras disciplinas, de modo geral, são mantidos como regentes 

desses dois períodos escolares na unidade de ensino pesquisada. 

Os baixos níveis de letramento dos educandos entram na pauta das discussões ainda no 

início do ano letivo, quando na jornada pedagógica corpo docente e gestoras buscam 

estabelecer estratégias para atender a seus objetivos e metas. A direção e os professores 

acompanham os indicadores anualmente produzidos pelo CEAV, a ponto de registrar sobre o 

rendimento dos alunos: 

 

[...] encontramos um grande número de alunos sem condições de acompanhar as 

atividades por causa da precariedade da leitura e da escrita e da interpretação 

de enunciados, principalmente. Desde 2001, oferece-se reforço, projeto de leitura 

e escrita, mas o tempo é curto e a clientela cheia de especificidades [...]. 

(Recorte do PPP). 
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As habilidades linguísticas também são assuntos recorrentes nas conversas entre os 

docentes, principalmente, quando se aproximam as avaliações (testes, trabalhos de pesquisa, 

provas etc.). A desolação dos professores se acentua após os resultados qualitativo e 

quantitativo nas atividades de leitura e escrita, e as queixam se tornam ainda mais comuns, 

mas a preocupação, muitas vezes, não transcende ao aspecto aprovação escolar e à meta de 

aumentar o IDEB da escola, a qual é bastante ressaltada por D. 

Em virtude de 2011 ter sido ano de aplicação da Prova Brasil, o CEAV preparou-se 

para essa edição. A fim de atender a esse escopo, foram reservadas duas semanas: a primeira 

para a realização de atividades com textos diversificados nos moldes da referida avaliação 

governamental, e a seguinte, para o simulado elaborado pelos professores de Português e 

Matemática. Tal prática reforça a artificialidade do ensino institucionalizado a que Geraldi 

(2002) faz referência, o que tem mais um agravante: o próprio INEP, responsável pela Prova 

Brasil e outras avaliações dessa natureza, estimula práticas como a mencionada. Comumente, 

os alunos da educação básica são estimulados a fazer cursos preparatórios para os exames 

avaliativos. 

Quanto a isso Matencio (1994, p. 97) pontua que “[...] como decorrência dessa 

estrutura educacional, as concepções de leitura e escrita da escola reduzem essas atividades ao 

ensino de língua materna: o professor de português deve “treinar” seus alunos nessas 

habilidades”. Assim, as orientações registradas no PPP e aquelas compartilhadas nas reuniões 

de planejamento ao longo do ano letivo são esvaziadas de sentido pelas ações efetivamente 

executadas. Além do reconhecimento das carências dos aprendentes, os próprios professores 

refletem sobre como eles podem lidar com elas. Alguns relatam aspectos do seu trabalho em 

sala de aula e todos requerem da gestão medidas didáticas que sejam exequíveis e eficientes. 

A interdisciplinaridade é indicada pelos professores e gestoras como um aporte para 

mudanças nos resultados, mas ações que a privilegie de fato não ocorrem. De modo geral, as 

atividades centradas nas práticas de leitura e escrita dos alunos se restringem às primeiras 

duas semanas de aula, período em que as atenções estão voltadas para o acolhimento dos 

novos e veteranos integrantes da comunidade escolar. Esse momento, supostamente oportuno 

para que os docentes trabalhem em conjunto, é pouco aproveitado e não produz efeitos 

satisfatórios. 

Nesse sentido, Ezequiel Silva (1998) critica a falta de interação entre professores e o 

fato de o planejamento escolar ser fragmentado e descontextualizado, e Matencio (1994, p. 

100) propõe que haja “[...] coerência entre objetivos, conteúdos sugeridos, sua organização 

em unidades, estratégias para abordá-los e a avaliação do processo de ensino e aprendizagem 
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[...]”, pois “[...] elas podem minorar a tensão que é característica da articulação entre o plano 

anual e o dia-a-dia da sala de aula”. Essas considerações, no entanto, são pouco conhecidas 

pelos educadores em exercício há décadas; muitos dos quais não optam ou não tiveram a 

oportunidade de participar de cursos de formação continuada específicos de suas áreas de 

trabalho curricular ou de natureza interdisciplinar. Os novos profissionais também apresentam 

baixa familiaridade com ideias dos autores mencionados, sobretudo, quando constatam certa 

discrepância entre o planejado e a vivência no universo educativo. 

Diante desse panorama, é preciso entender os ingredientes que corroboram com esse 

cenário. Como já sabemos, o CEAV possui BE e herdou materiais informacionais bastante 

variados75: 

 

livros didáticos; livros paradidáticos; romances; livros literários; dicionários; 

enciclopédias e revistas informativas. (Questionário da gestão escolar/questão 

12). 

 

Além desses e dos descritos na seção anterior, a referida unidade de ensino recebe do 

MEC vídeos, documentários e filmes educativos. Quanto aos LD distribuídos, segundo 

Campello e outros (2010), eles não compõem o acervo da BE, por se tratar de um material de 

apoio às atividades pedagógicas. Apesar de o acesso a eles ser quase irrestrito, isso não 

impede que a BE seja seu almoxarifado. 

É positivo o fato de a biblioteca da escola analisada ter mais de mil exemplares entre 

obras literárias, de gêneros textuais (GT) e formatos diversificados, e títulos teórico-

metodológicos, considerando as áreas de formação universitária dos professores. A BE, 

porém, não é uma das principais rotas indicadas pelos docentes e gestoras para a circulação de 

livros e, consequentemente, a promoção do gosto e do cultivo pela leitura. A respeito disso, 

Ezequiel Silva (1998, p. 28) defende que “[...] a biblioteca deve se transformar num ambiente 

rico em estimulação sociocultural para a leitura, e com significação para professores, alunos e 

comunidade”. Tal perspectiva, entretanto, ainda não é compartilhada por todos os agentes da 

educação, enquanto isso a BE fica a mercê de pequenas iniciativas. 

Em uma das muitas reuniões pedagógicas de que participei, como professora do 

CEAV, D incentivou o corpo docente a utilizar a BE. As condições, entretanto, não eram 

convidativas à realização de atividades no espaço, nem ao uso do seu acervo. A própria 

                                                           
75 O que permite reconhecer a potencialidade desse ambiente educativo dentro da sua realidade. 
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diretora reconhece que os professores somente fazem uso dos materiais disponíveis na BE 

esporadicamente, porque não há uma assistência mínima que possibilite uma utilização 

efetiva. Situação ratificada pelos alunos, que pouco utilizam a BE ou até desconhecem sua 

existência. O quadro 6 demonstra as opiniões desse grupo. 
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Quadro 6 – Usuários e não-usuários da biblioteca escolar do CEAV 
Neste colégio, há biblioteca escolar. Você a utiliza? Por quê? 

Sim 11 34,37% 

Não 21 65,63% 

Sim 

A1 Porque e muito importante  

A9 Quando eu estou com vontade de me distrair um pouco e quando estou triste.  

A11 Porque ler e bom para meditar e divertido as vezes, e é um modo de quando 
crecer se formar trabalhar etc.  

A14 Porquê eu acho legal, ler é muito interessante.  

A15 Por que eu gosto de ler livros e pesquisar também.  

A18 Eu já havia ultilizado quando não havia professor dando o horario na sala de 
aula  

A24 Por quê quero conhecer mais sobre o meu desenvolvimento na leitura, e 
tambem conhecer coisas novas que atraves da leitura garantimos ao nosso 
futuro  coisas boas.  

A27 Porque gosto de ler  

A30 Por quê quando eu quero fazer pesquisa eu vou a biblioteca da minha escola 
para ultilizar os livros.  

A2; 
A13 

Não justificaram suas respostas. 

Não 

A3 Porque não é aberta, so anda fechada e quando abri ninguen consegue ficar com 
a poera  

A4 Por que ela nunca fica aberta e eu gosto de ler antes de dormi e no colégio eu 
faço outras coisas  

A5 Por que eu não gosto muito de ler e tambem não limpam direito  

A6 Por que não tem!  

A7 Por não vê-la aberta. Mais iria gostar muito se ela reabrisse as portas novamente 
para os alunos que realmente tem interesse na leitura.  

A8 Não utilizo por que so anda fechada.  

A10 Porque eles não nos levam la  

A12 Por que ela não abri a biblioteca. Já ouve uma vez na 5ª seríe só essa vez e 
depois nunca mas  

A16 Porque os direitores não arruma a biblioteca para nós usarmos.  

A17 Por que não tem vontade  

A19 Não tem biblioteca  

A20 porque a biblioteca vive fechada.  

A21 Por que ainda nem um professora(a) chamou agente para usarmos  

A22 Porque os direitores não ajeita a biblioteca para agente usar.  

A23 Porque eu acho que não tem e a diretoria nunca avisou que tinha uma biblioteca  

A25 Por quê sempre esta fechado ou responsavel não estar.  

A28 Por que não tenho tempo.  

A29 Por que eu não moro no bairro da escola e tenho orario de pegar o transporte 
coletivo  

A31 Nunca a utilizei pois so fica fexada entrei uma vez que foi pra pega o 
fardamento Só.  

A32 Porque eu não preciso de nenhum livro da biblioteca para fazer trabalhos ou 
atividades escolar.  

A26 Não justificou sua resposta. 

      Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 11. 
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As respostas da maioria dos educandos denunciam uma das contradições mais 

perversas do sistema educacional brasileiro: a falta de condições que estimulem o convívio 

com livros e publicações impressas. A escola, como organismo social, deve desenvolver 

medidas educacionais e culturais que proporcionem à sua comunidade e à sociedade em geral 

a apropriação da leitura e de seus benefícios. (BARRETO, 2006). No entanto, não é isso que 

se tem promovido no âmbito dos seus muros. Quanto aos que disseram sim, suas respostas 

não explicam os motivos pelos quais utilizam a BE, inclusive porque é fato que a biblioteca 

não funciona. Assim, o suposto grupo de usuários da biblioteca se contradiz ao fornecer 

outras informações. Talvez, como veremos adiante, esses alunos imaginaram que responder 

“sim” fosse o desejado e esperado pela pesquisadora. 

As equipes técnico-pedagógica e gestora admitem que a conjuntura atual não é 

favorável para o processo de formação de cidadãos e de ensino-aprendizagem, conforme 

indicação no Marco Referencial do CEAV: 

 

A escola, também, não consegue acompanhar estas mudanças, por falta de uma 

estrutura que permita o acesso a estas informações, para o corpo técnico-

pedagógico, os alunos e a comunidade; inviabilizando uma das importantes 

funções de educar, que é preparar os cidadãos conscientes e inseridos nesta nova 

realidade [...]. (Recorte do PPP). 

 

Nesse sentido, surge o questionamento: O que na escola favorece a formação de 

pessoas leitoras e preparadas para agir competentemente nas relações extraescolares? Para 

compreender essa questão, é necessário olhar o cenário escolar como um espaço onde as 

relações se constroem como fios de uma grande rede da qual fazem parte profissionais com 

papéis relativamente bem definidos, os quais, embora convivam com realidades não 

desejáveis, precisam agir para modificá-las, transcendendo as dificuldades. (MATENCIO, 

1994). A falta de infraestrutura compatível com a educação e as demandas contemporâneas 

referendadas no PNE 2001-2010, explicitadas na seção 3, não pode superar a capacidade de 

articulação dos educadores, sobretudo, porque o CEAV, por exemplo, não é desprovido de 

determinados recursos, o que deve fazer diferença para a comunidade atendida. 

A escola, como uma das principais instituições sociais, tem a responsabilidade de 

assegurar aos seus atores a oportunidade de experimentar situações de aprendizagem 

significativa, principalmente, com as práticas de letramento. Sendo assim, as ações para a sua 
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implantação e implementação dependem da participação de todas as equipes atuantes nesse 

recinto. 

 

 

4.2 O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LEITURA 

 

 

A inter-relação entre escola, enquanto entidade educativa, e pessoas, em especial os 

alunos, instituiu a figura de um mediador: o professor. A classe de educadores é objeto das 

expectativas mais esperançosas da sociedade, pois agrega elementos que a tornam 

representante do sistema educacional. Aos docentes são atribuídas tantas atividades, algumas 

das quais burocratizam seu fazer-pedagógico, descaracterizando-o, como apontado em 2.2.2 

(Formação de professores). Isso, no entanto, não invalida o papel desses profissionais nem o 

poder de intervirem nos contextos socioculturais em que estão inseridos. 

Segundo Matencio (1994, p. 86): 

 

O professor de língua materna ocupa lugar de destaque no processo de ensino e 
aprendizagem institucionalizado, visto seu papel duplo de monitoração da 
construção de conhecimentos especificamente lingüísticos e intermediário entre 
instituição e sujeitos [...]. nesse sentido, cabe ao professor possibilitar um acesso 
amplo e sistemático dos alunos à herança histórica e cultural que a linguagem, em 
suas diferentes modalidades, carrega, a percepção das relações de interação e de 
poder que permeiam os usos da linguagem, bem como o desenvolvimento na 
produção (e não reprodução) lingüística dos educandos em sua língua materna. 

 

Nesse sentido, o presente estudo não estaria completo, considerando apenas as 

variáveis propostas pelos PCNLP (BRASIL, 2001) – o aluno – a língua – o ensino – , porque 

no processo de ensino-aprendizagem o professor é um interlocutor imprescindível para que os 

objetivos e interesses dos partícipes da educação institucionalizada se concretizem. Por isso, 

propus neste trabalho uma relação pentagonal (aluno – língua/leitura – ensino-aprendizagem – 

biblioteca escolar – professor), a qual designa o docente de português como potencializador 

das práticas leitoras junto aos aprendentes. 
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4.2.1 Diálogos com a professora 

 

 

A docente, ao ser convidada para participar da pesquisa, não fez qualquer hesitação, 

antes esboçou interesse. Apresentei-lhe o projeto e dei-lhe cópia de uma versão mais 

compacta dele para que ela pudesse conhecê-lo melhor e, assim, esclarecer possíveis dúvidas, 

antes da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, como integrante do estudo 

em questão. 

A colega é uma pessoa comedida, por isso nossa aproximação se deu em virtude da 

realização da pesquisa; ela possui uma boa relação com o corpo docente e expressa suas ideias 

em situações menos formais, referindo-se à sua postura na sala de aula e ao relacionamento 

estabelecido com os aprendentes. 

Os ex-alunos, de outras séries, e os atuais expressam certa afetividade por P. A turma 

9M1 a respeita, embora na sala de aula converse bastante enquanto realiza as atividades 

escolares. A docente chama os aprendentes pelo nome e faz brincadeiras com alguns a partir 

de seus comportamentos, dando-lhes sermões e apresentando-lhes uma visão de futuro 

negativa como resultado da manutenção do baixo nível de interesse deles com os estudos. 

Quanto às brincadeiras de mau gosto e atitudes agressivas, entre alguns meninos do grupo, ela 

tece comentários sobre atos de violência na escola, citando como exemplo um fato recente, 

amplamente mostrado em telejornais, em que um aluno de 15 anos agrediu fisicamente uma 

coordenadora pedagógica. Afirma que seu papel não é ensinar como os educandos devem se 

comportar e conclui que o agir do grupo é lamentável, comparando-o com o de seres 

selvagens. 
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Recorte do DC – Aula observada em 29 de agosto de 2011: 

 

A professora, ao entrar na sala, solicitou que os alunos entregassem as atividades 

anteriores e os informou de que não haveria aula de língua portuguesa na 

próxima semana, em virtude das paralisações de professores. As aulas de LP 

acontecem às segundas e terças- feiras, nos mesmos horários (das 10h e 20 min 

às 11h e 30 min). Na semana anterior, devido ao simulado da Prova Brasil, 

proposto pela gestão e corpo docente, também não houve aula dessa disciplina. 

Do mesmo modo em que estavam situados na sala de aula antes do início das 

aulas, os alunos se mantiveram, não lhes sendo solicitado silêncio. Eles nem 

mesmo foram advertidos pelo barulho que faziam, proveniente das conversas 

paralelas nos diversos grupos. Alguns educandos entravam e saíam da sala 

constantemente. Alguns destes perguntaram sobre minha presença naquele local. 

Para eles, justifiquei afirmando que estava apenas observando a aula. 

A falta de atenção constante, associada ao barulho externo, fez com a professora 

escrevesse no quadro a informação de que não haveria aula na semana seguinte. 

Ela destacou em muitos momentos o quanto os alunos eram desligados, 

chamando assim o nome de alguns por estarem conversando. O que a maioria 

estava fazendo. 

A docente apresentou o calendário escolar no qual estava programada a 

realização do Projeto Sexualidade76 e da Semana de Provas77. Comentou sobre 

uma reportagem exibida pelo Fantástico, no dia anterior, cujo foco foi a agressão 

física sofrida por uma professora. O autor da violência: um aluno. Ela comenta 

sobre a educação dos alunos e expõe que a escola não ensina comportamento a 

ninguém. 

Um aluno se queixa de outro por ter tomado sua borracha, por isso a professora 

faz comentários sobre o comportamento infantil da turma. Os alunos que 

conversam enquanto copiam pedem para não apagar o quadro. A maioria anota 

o exercício enquanto conversa. 

                                                           
76 Esse é um dos projetos pedagógicos do CEAV. Ocasião em que a gestão e os professores produzem atividades 
que envolvam todos os alunos, nas quais sejam discutidos temas relacionados à sexualidade. Os assuntos são 
distribuídos para as diferentes séries, levando-se em consideração a faixa etária dos meninos e meninas. A 
participação nesse evento e o cumprimento das atividades são critérios para a atribuição de nota. O referido 
projeto integra uma das avaliações da unidade letiva que estiver em andamento. 
77 O CEAV agenda durante os quatro bimestres um período para a realização das provas, durante o qual não há 
aulas. 
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O exemplo anterior retrata que o andamento das aulas é comprometido pela 

desvalorização da escola e do educador. Esse profissional precisa construir normas de 

funcionamento da sala, objetivando garantir que as aulas sejam ministradas e que os alunos, 

inclusive os resistentes, participem das atividades didáticas programadas.  

P trata os educandos da turma 9M1 de modo amável, apesar de demonstrar certa 

rigorosidade. Não era exigente quanto à disposição dos aprendentes no espaço da sala de aula, 

nem requeria enfaticamente deles organização e silêncio. Não alterava seu tom de voz, mesmo 

em meio ao barulho na sala de aula e fora dela. 

A interação nessa sala de aula, portanto, fica bastante prejudicada pela ausência de 

uma postura enérgica de sua regente no controle à indisciplina dos alunos; P já tem fatores 

desfavoráveis à promoção de um ensino interativo, como número elevado de alunos por sala, 

acústica desse ambiente e outros. A infraestrutura físico-pedagógica das escolas dificulta o 

trabalho docente e o funcionamento dessa agência de letramento. Isso, porém, não impede que 

as unidades de ensino construam códigos de conduta para a sua comunidade e os mantenham 

em vigência durante o ano letivo, a fim de possibilitar condições de diálogo entre seus 

partícipes. 

 

 

4.2.2 Da escola para a universidade: a leitura na trajetória estudantil 

 

 

A professora cursou a maior parte da educação básica em instituições de ensino 

público e nunca repetiu alguma série, tendo concluído esse processo de nível básico aos 18 

anos. Seu primeiro contato com a leitura ocorreu ainda na infância, por iniciativa própria e de 

seus pais; estes lhe contavam histórias. O cultivo do hábito de ler nessa fase se deu porque a 

leitura a fazia sonhar e imaginar lugares onde nunca esteve, por isso lia com frequência. Os 

GT, direcionados para o público infantil, que mais subsidiaram esse exercício foram: 

mito/lenda, romance, conto, fábula, letra de música, revista em quadrinhos, crônica, 

enciclopédia e receita culinária. Na adolescência, a colega manteve seu gosto pela leitura e a 

sua relação com essa prática continuou, a ponto de ler no ônibus, ao voltar para casa, o que 

era feito também em casa e na escola durante os intervalos de aula. Ela justifica que agia 

assim pelo seguinte motivo: 
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[...] eu queria conhecer mais do mundo através dos livros e aprender a falar e 

escrever corretamente. (Questionário da professora/questão 23). 

 

Assim, ela lia cerca de três livros por ano nesse estágio da vida. 

O seu acesso a materiais de leitura comumente se dava através de diferentes meios: 

empréstimo em bibliotecas públicas e compra de revistas, romances, gibis e palavras 

cruzadas, além do manuseio de livros didáticos e paradidáticos, presentes em sua casa. A 

leitura desse acervo era compartilhada com amigos e colegas da escola que tivessem os 

mesmos gostos e preferências. Essa ação é muito importante para o desenvolvimento de 

práticas leitoras e o fomento desse hábito. Sendo assim, é imprescindível que pais e 

professores promovam atividades, cuja finalidade seja o estreitamento das relações pessoais e 

pedagógicas dos filhos/educandos com os diversos letramentos. Quanto aos gêneros textuais, 

cuja leitura a escola promoveu em sua trajetória estudantil, P aponta os seguintes: jornal, 

reportagem, romance, conto, dicionário, letra de música, propaganda, revista em quadrinhos, 

crônica e LD78. 

Como este estudo discute o uso da biblioteca escolar, busquei conhecer se e como esse 

espaço interveio na formação leitora da docente. Então, ao questionar se seus professores 

utilizavam de algum modo a BE, a resposta foi não e o(s) porquê(s) de tal prática 

desconhecido(s), mesmo havendo o referido ambiente pedagógico em duas das unidades de 

ensino onde a professora estudou. 

Essa postura, infelizmente, é bastante comum há décadas, o que reverbera a 

deficiência tanto na oferta de materiais de leitura e no acesso a eles no contexto da escola, 

quanto na formação de professores e, como já se discute na contemporaneidade, na formação 

de bibliotecários para atuar no cenário educativo. Ambos os profissionais são agentes 

fundamentais na promoção de atividades leitoras no que tange à disseminação e ao 

gerenciamento da informação, ao ensino-aprendizagem de práticas de letramento, bem como à 

aquisição e ao desenvolvimento de competências relacionadas a essas ações, sobretudo, por 

parte dos educandos. 

A minha experiência de estudante da educação básica se assemelha à de P, pois 

durante os sete anos como aluna de uma escola pública (quatro no ensino fundamental II e 

três no ensino médio), situada no Centro Histórico de Salvador, nunca eu e meus colegas 

                                                           
78 O livro didático, material de apoio às atividades pedagógicas, quando não se constitui o único adotado em sala 
de aula, é utilizado, muitas vezes, de forma inadequada. Para Geraldi (2002), o LD simula a leitura, propondo 
textos para que os alunos respondam a exercícios de interpretação textual. 
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fomos incentivados, ou até mesmo obrigados, a adentrar o espaço chamado de biblioteca da 

escola – uma sala onde eram guardados livros, em sua maioria, didáticos. Nesse recinto, 

tínhamos aulas, já que o prédio da unidade de ensino era pequeno e precisava comportar pelo 

menos uma série de cada nível. 

Diversos elementos educacionais – panorama da educação linguística no Brasil, 

índices de leitura, programas de fomento à prática de ler, dentre outros –, associados a 

histórias como as compartilhadas, reclamam por mudanças na formação universitária, no 

trabalho docente e na gestão dos recursos e dos currículos dos níveis básico e superior. Vê-se, 

assim, a necessidade da ruptura com os velhos ou desgastados paradigmas no interior dos 

espaços escolares e também com as estruturas que os mantêm. 

P informa que a sua família e a escola contribuíram para que ela se tornasse uma 

leitora, ao responder: 

 

Sempre tive acesso a livros em minha casa, pois meus irmãos mais velhos também 

gostam de ler e as atividades escolares me ajudaram a manter o hábito de ler. 

(Questionário da professora/questão 41). 

 

Contudo, as demais respostas dadas ainda no questionário e na entrevista, contrastadas 

com sua atuação profissional, não ratificam sua fala. Para a docente, ambas as entidades se 

complementam na formação de leitores, entretanto, se a família fracassar nessa área, a escola 

pouco ou nada pode fazer para reverter os impactos da educação leitora. P não demonstra ter 

uma relação tão intrínseca com a leitura; ela, geralmente, em momentos informais, falava 

muito pouco de obras lidas e não fazia menção a livros que já tinha trabalhado em sala de aula 

ou pretendia usar. Sua paixão por filmes, no entanto, era bastante enfatizada. 

Quanto ao ingresso na universidade, sua escolha profissional se deu por dois motivos: 

o gosto pela leitura e o conviver com outras pessoas. Referente ao primeiro, já se considerava 

uma leitora antes do início da graduação, pois a relação com diferentes textos já fazia parte do 

seu dia-a-dia. Em uma fase atual, ela lê frequentemente com a finalidade de aprender coisas 

novas e ampliar seus conhecimentos, e para tal manuseia: 

 

biografias, romances, revistas, qualquer texto que [...] considere interessante [...] 

por obrigação ou diversão. (Questionário da professora/ questão 36 e 38). 
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Considera-se, portanto, uma leitora crítica; criticidade que não aparece em seu 

percurso profissional, haja vista que sua postura reforça o status de “não-leitores” dos alunos. 

Isso porque P não se dispõe a oferecer um processo de escolaridade que se caracterize pela 

imersão dos aprendentes na cultura letrada. O senso crítico da colega aparece nas 

recriminações a que submete os educandos e às críticas que faz ao sistema educacional 

brasileiro. 

Diante do exposto, é perceptível que a leitura perpassa diferentes momentos do 

percurso formativo de P, conforme o seu discurso, o que é positivo e intrigante, 

simultaneamente. A primeira característica corrobora que a inserção no universo das práticas 

de letramento pode repercutir na escolarização dos indivíduos, como aconteceu com a docente 

participante. A segunda, porque, embora P tenha escolhido ser uma profissional da educação 

linguística, não adota na sua atual fase pedagógica uma postura que favoreça a constituição de 

leitores. Por quais razões a colega, que exerce a docência a pouco mais de 10 anos, não aflora 

a sua trajetória de leitora e acadêmica? Que fatores concorreram para que as dificuldades 

comumente encontradas no contexto educacional sufocassem a possibilidade ou o desejo de P 

intervir pedagogicamente? Será que o que ela diz corresponde à realidade? 

É importante que os educadores não se deixem abater perante os obstáculos frequentes 

e comuns, de cunho socioeducativo, antes se indignem com o panorama da educação no 

Brasil e ajam em suas salas de aula, tornando-as pretexto para fomentar práticas leitoras e 

escritoras em diferentes espaços da escola. 

 

 

4.2.3 A sala de aula de língua portuguesa 

 

 

Como discutido nas seções anteriores, a sala de aula é um espaço de diálogos e trocas 

de experiências e ideias entre aprendizes e educadores, além de ser o principal ambiente para 

a realização de práticas escolares. A sala de português, por exemplo, se caracteriza pelas 

especificidades pertencentes à nossa LM, ao uso que nós falantes/usuários fazemos dos 

diferentes eixos de ensino (análise linguística, escrita, leitura e oralidade) e também pelo 

modo como eles são ensinados. 

Caracterizo as aulas de LP no cenário estudado a partir de diferentes percepções 

coletadas com o auxílio dos instrumentos desta pesquisa, compartilhando as vozes de seus 

interagentes. A turma 9M1 é numerosa, dispersa e barulhenta, conforme pôde ser observado 
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em momentos distintos – aplicação de questionário, observação de aula, visita à BE e 

realização da atividade didática sugerida. Por esta razão, P responde, ao lhe ser perguntado: 

 

Como você caracteriza suas aulas de Língua Portuguesa? E a turma do 9º ano? 

Quando consigo prender a atenção da turma as aulas são boas, produtivas; 

quando não consigo, as aulas são um pouco monótonas. (EP/questão 3). 

 

A resposta acima não aponta para o planejamento do trabalho em sala, apesar do 

questionamento anterior remeter a esse assunto. Isso revela que a ação pedagógica tem 

ocupado lugar secundário, tendo como fatores que interferem diretamente nessa realidade a 

falta de dinamicidade das aulas, o que engloba a distribuição dos alunos no espaço da sala, 

sua organização e seu comportamento, a postura e disposição da professora em agir de modo 

a promover mudanças nessa realidade, além de outros fatores. 

Para a colega, os educandos estão divididos em dois grupos: 

 

Recorte do DC: 

 

[...] de um lado os que não têm interesse nos estudos e do outro os interessados. 

 

O último, segundo ela, é composto por pouquíssimos aprendentes. Assim, a primeira 

parte da resposta acima indica o perfil da turma 9M1, cujas características são ressaltadas 

pelos demais professores do CEAV devido à indisciplina em sala de aula. 
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Recorte do DC – Aula observada em 29 de agosto de 2011: 

 

O nível de atenção do grupo era muito baixo. A turma apresentava certa 

indiferença ao que acontecia nas aulas; a maioria anotava o que era escrito no 

quadro branco, enquanto conversava e ria em seus grupos. Dúvidas sobre os 

assuntos não eram expostas, não obstante a professora se colocasse à disposição 

para saná-las, até mesmo individualmente. Os comentários tecidos por outros 

docentes sobre o 9º ano se aplicavam às demais séries, embora essa fosse uma 

das menos exemplificadas como mal comportada. Segundo a professora de 

Língua Portuguesa, a frequência do grupo é boa, mas somente a metade 

apresenta algum grau de interesse e realiza as atividades, tendo um aprendizado 

razoável. Já a outra parte deixa a desejar no desempenho em sala. Ela 

caracteriza a turma como não violenta, em comparação com a postura de outras 

do mesmo período escolar nos anos anteriores. 

 

A respeito do que acontece na escola, Rojo (2009, p. 8) sintetiza bem essa situação, 

que é agravada pela configuração das práticas educativas, as quais são ineficazes, devido ao 

“[...] desinteresse, desânimo e resistência dos alunos das camadas populares diante das 

propostas de ensino e letramento oferecidas pelas práticas escolares [...]”. As causas e as 

consequências do sucateamento da educação já fazem parte de um processo cíclico, o que 

dificulta reconhecer cada uma delas, o que as provoca e como interromper essa continuidade. 

Embora isso aconteça, a elaboração de medidas contextualizadas e, por isso, exequíveis, é 

possível; estas precisam ser realizadas, principalmente, em respeito aos mais prejudicados 

com a atual conjuntura educacional. 

A preocupação do corpo docente e gestor do CEAV com a leitura se manifesta durante 

todo o ano letivo e aparece nas suas falas, mas ações efetivas para que seja oferecido aos 

educandos um processo de escolarização significativo não são proporcionais aos desejos 

apregoados, inclusive nos documentos institucionais. 

P conceitua leitura como: 

 

[...] ter o hábito de ler, procurando compreender a intenção do autor em cada 

palavra, buscando a cada leitura enriquecer a minha vida através do aprendizado 

adquirido através do que leio. (Questionário da professora/questão 40). 
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A professora concebe a leitura como decodificação dos sinais gráficos e apreensão das 

ideias de quem escreve os textos circulantes na sala de aula. Entendimento que se contrapõe 

com a leitora crítica, que assume ser, e reforça a sua atuação docente. Os alunos da turma 

9M1 partilham da mesma concepção de leitura de P. Esses indivíduos, quanto à influência das 

aulas de LP no exercício das práticas de leitura, dizem que essa disciplina tem uma 

intervenção positiva, embora suas respostas exprimam que a língua é um mero sistema, uma 

estrutura, ou, simplesmente, gramática. Então, pode-se dizer que a opinião do que seja tal 

prática social nas palavras da docente já foi incorporada pelos educandos, os quais 

reproduzem a ideia supracitada, que já faz parte do senso comum. 

As limitações quanto ao que é o ato de ler e ser leitor, na escola, são reforçadas, 

sobretudo, porque oportunidades cultivadoras entre o estudante e os livros são escassas e 

reduzem as práticas de leitura a textos curtíssimos, seguidos de exercícios de interpretação. As 

respostas dos educandos a seguir ratificam isso: 
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As aulas de Língua Portuguesa influenciam no seu hábito de leitura? De que 

maneiras elas influenciam? 

A1: Ensinando frases derivações etc. 

 

A2: Por que nas Aulas de português sempre há historia para os Alunos ler  

 

A9: Influenciam em alguas palavras em alguas coisas que eu leio e não entendo 

isso e muito bom! 

 

A11: Derivações, prefixal, sufixal ensinando frases como endentificalas etc. 

 

A12: A professora Meire79 fala muitas coisas que cada vez mais me influência a 

leitura 

 

A15: Lendo Dicionario e nas provas com alguns textos. 

 

A16: Ela passa textos e assuntos que influencia a gente ler em casa para 

treinarmos o que nós entendemos. 

 

A19: Influenciam no habito de ler 

 

A20: De fazer exercicios, ler histórias 

 

A21: Que ela passa uns deve de ler muito 

 

A23: E motiva a querer falar um português cada vez melhor 

 

A26: Na maneira de entender a pronunciação das palavras que leio 

(Questionário dos alunos/questão 36). 

 

A partir do exemplo e dos demais dados gerados, pode-se afirmar que embora a 

linguagem na sala de aula observada seja trabalhada mediante o uso de textos, os conteúdos 

                                                           
79 Para preservar a identidade da professora, seu nome foi omitido. 
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de gramática são o foco. Eles, apesar da ênfase, não têm se refletido na escrita dos alunos, que 

apresenta quase o espelhamento da fala. No plano da disciplina, o convívio entre os aspectos 

textuais e gramaticais é profícuo, mas como pôde ser notado nas aulas observadas, a 

exposição gramatical é predominante. 

 

Recorte do DC – Aula observada em 29 de agosto de 2011: 

 

O plano de aula previa a continuidade do assunto “orações subordinadas 

substantivas”. A professora listou os tipos já explanados e acrescentou as 

subjetiva e apositiva. Foram apresentados os conceitos e exemplos. Enquanto 

isso, ela chamava pelo nome alguns alunos localizados mais à frente da sala, os 

quais não estavam conversando como os demais. Pediu a dois alunos que dessem 

exemplos de orações subordinadas substantivas. Ninguém respondeu. 

Falou com Aristóteles80 porque ele não soube responder qual era a oração 

subordinada no exemplo escrito no quadro. Diz que o aluno não sabe nada sobre 

o assunto, mas quanto à vida dos outros é diferente. 

Outro aluno pergunta sobre a nota do simulado da Prova Brasil. Ela comenta que 

a turma foi péssima e diz que Joadson81 zerou o de português. 

 

Matencio (1994, p. 77), a esse respeito destaca que: 

 

No trabalho realizado com a linguagem em sala de aula [...] parte-se da premissa de 
que a aprendizagem de língua materna deve ser realizada linear e prescritivamente, 
visto que acredita-se na existência de um conteúdo ser “transmitido” pelo professor, 
não em um objeto de estudo a ser (re)construído por meio da interação professor-
aluno. 

 

Quanto à xerocopiação de textos (SILVA, 1998; RIBEIRO, 2007), ela é uma 

estratégia bastante utilizada pelos educadores para suprimir a carência de materiais 

pedagógicos, da qual a professora participante se apropria. 

 

A ausência do livro é compensada pelas máquinas de xérox, pelos mimeógrafos, 
pelas apostilas e pelos livros didáticos. Produtos de consumo rápido, disponíveis, 
descartáveis; nunca o livro por inteiro porque seria trabalhoso estudá-lo para extrair 
dele o que se busca: não há busca, engolem-se informações pré-fixadas como 
conteúdos; não se degustam conquistas, as sopas pré-fabricadas das respostas a 

                                                           
80 Trata-se de A5. 
81 Trata-se de A21. 
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repetir não exigem o trabalho de cortar, mastigar, degustar – a papa está pronta. 
(GERALDI, 1998). 

 

Durante o ano letivo, não foram distribuídos para a turma selecionada LD, porque a 

quantidade disponível não atendia ao número de alunos cursantes do 9º ano, que totalizava 70 

estudantes nos dois turnos. Segundo a professora, seus alunos ficaram prejudicados, pois a 

docente do vespertino fez a entrega do material ao seu grupo ao invés de deixá-lo na BE ou 

sala dos professores para que ambas as turmas pudessem fazer uso. 

A manutenção da leitura somente de fragmentos textuais de livros didáticos e de textos 

xerocopiados é prejudicial no trabalho com a linguagem, porque representa uma 

artificialidade e não promove uma parceria entre o ato de ler e o manuseio de livros. O 

ensino-aprendizagem de leitura deve incentivar o acesso a uma variedade de materiais 

impressos (GERALDI, 2002) como os que constituem o acervo da biblioteca do CEAV. 

Assim, restringir-se a fazer cópias de textos, principalmente, curtos, não é uma justificativa 

plausível diante possibilidade de uso de obras literárias e periódicos disponíveis na BE. 

Ezequiel Silva (1998) e Geraldi (2002) propõem algumas ações para que um programa 

de leitura na sala de aula seja efetivado quanto ao acesso à diversidade de livros: aquisição 

com pais e responsáveis dos educandos, pedido a editoras, uso de bibliotecas públicas, 

constituição de biblioteca com auxílio de associações de bairro, clubes etc. e, claro, 

bibliotecas escolares. Coaduno com a ideia desses autores de que não há leitura qualitativa em 

apenas um livro durante uma trajetória escolar extensa. 

Já os alunos, ao opinarem sobre as aulas de português, falam como a leitura se faz 

presente. 
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Recorte da EA: 

 

A5: Eu acho as aulas muito boa mais ela tinha que focar mais aqui na biblioteca, 

pra gente levar mais livro pra ler várias coisas. Então, passar mais textos. Acho 

que é isso. 

 

A9: Eu acho interessante só que pu... portu... pa... pu... português ela não foca 

muito na leitura não, na aula, porque ela também é professora de cultura 

africana. Eu acho que... ela passa mais texto, às vezes a gente lê um mito, um 

bocado de coisa assim de português também (Inaud.) mas ela tem que fazer isso 

na parte de português. Também porque ela só passa, não passa muito texto não. 

 

A12: Eu acho que as aula de português ensinava nós a aprender falar direito. Só 

isso. 

 

A24: São boas as aulas. As aulas nos ensina muito sobre a leitura bastante, 

porque sempre nas aulas dela ela entrega texto pra nós ler, refletir, resumir e isso 

nos interessa muito na leitura e nos traz mais benefício. 

 

A28: Eu acho que... (ts...). Eu acho a aula de português interessante, mais só que 

eu acho que a professora devia focar mais na leitura, porque eu acho que ela 

num... num exige muito da gente. Dar mais texto tipo atividade pra gente ler 

muito, a gente mal ler (Inc.). 

 

A30: Eu gosto lá da aula de português, mais só que... ela não passa muito texto 

pra gente interpretar. Não. Passa, aliás, mas ela não dá um livro pra gente ler, 

ela dá um texto dela lá pra gente resumir. 

 

O texto como instrumento de ensino-aprendizagem na escola, inclusive em outros 

componentes curriculares, mal circula nas aulas de LP, como destacam os aprendentes. O uso 

desse recurso linguístico em geral não objetiva aspectos da leitura – estratégias, competências, 

interface com a escrita etc. –, antes é pretexto para a realização de atividades escolares, das 

quais exercícios de interpretação de textos, no estilo copia e cola, são os mais comuns. 

Situação que foi observada durante a investigação e que se contrapõe ao papel do professor: 
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mediar a relação entre educandos e práticas leitoras. Segundo Fonseca e Geraldi (2002), é 

muito importante que os professores selecionem gêneros textuais e os explorem, primando 

pela diversidade, qualidade e pelo modo de trabalhar com eles. 

Portanto, faz-se necessário um projeto de leitura individual e coletivo cuja ação 

contribua não somente com a aquisição e o desenvolvimento de competências, como as 

preconizadas pelas matrizes da Prova Brasil (subseção 2.3.3), mas também com outras 

relacionadas às diversas práticas de letramento e no quantitativo de obras lidas pelos alunos e 

em seus níveis de leitura. (SILVA, 2002). 

 

 

4.2.4 E a “teoria”, na “prática” é verdadeira?82 

 

 

O que se fala e está escrito sobre a escola em seu próprio espaço físico é pouco 

valorizado. Os documentos mais gerais e específicos que a configuram são marginalizados 

pelos diferentes profissionais da educação, que, muitas vezes, não tomam conhecimento de 

suas orientações e normas. Problemas dessa natureza afetam a dinâmica escolar tanto nas 

relações entre seus agentes quanto nas ações realizadas por eles. Essa situação, enriquecida 

pelos aspectos já apresentados, sobretudo, em Leitores em formação: fatores educacionais 

correlacionados (seção 2), dificulta perceber uma certa coerência entre o que se diz e o que se 

faz. 

As informações concedidas por P mostram que o seu agir pedagógico está relacionado 

às suas concepções, crenças e aos seus valores, os quais também são resultantes de sua 

formação universitária e continuada83. Múltiplos são os fatores correlacionados que implicam 

na postura profissional adotada, entretanto, a escusa de P em ser meio favorecedor para uma 

educação linguística significativa se torna um problema. Aquilo que a docente informa 

explicitamente diverge muito pouco de suas atitudes educativas, evidenciando que o seu 

discurso sobre um sistema de ensino falido e com poucas perspectivas de mudança coaduna 

com o seu desempenho didático. 

As contradições de P se mostram, sobretudo, no fato de ser professora de português e 

atuar do modo já descrito. Elas também foram explícitas ao serem confrontadas, 

                                                           
82 Subtítulo de um capítulo do livro Leitura, produção de textos e a escola: reflexões sobre o processo de 
letramento, de Matencio, publicado em 1994. 
83 A professora informa que nunca participou de cursos de formação continuada patrocinado pela SEC. 
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principalmente, com o aceite ao convite para participar da pesquisa, adjetivando-a como 

interessante, e a avaliação da proposta didática; as respostas às perguntas do questionário 

específico para a docente; a visita à BE e a culminância da atividade de leitura. 

P informou, quando lhe foi perguntado se e como ela fazia uso da BE analisada, que 

sim, mas ao justificar fugiu parcialmente de sua real prática pedagógica. 

 

Há bons livros paradidáticos com diferentes tipos de textos. (Questionário da 

professora/questão 53). 

Os alunos sempre buscam material para pesquisas ou leitura em sala de aula. 

(Questionário da professora/questão 54). 

 

A certeza de que a colega não usava a BE se deu em momento singular para os 

educandos da turma 9M1: visita a esse ambiente pedagógico. 

 

Recorte do DC – Visita à biblioteca escolar no dia 18 de outubro de 2011: 

 

Ela disse que não ia lá porque tinha renite, visto que a poeira era um integrante 

assíduo da biblioteca. 

 

As condições de higiene mencionada pela colega também foram ratificadas pelos 

alunos (A3, A5, A10, A16 e A21), conforme mostrado no quadro 6, e também por A8 e A30 

na entrevista. Em relação à aproximação entre os aprendentes e o acervo da BE, eles admitem 

o fosso entre a “teoria” e a prática. 

Quanto à atividade realizada na BE, os educandos a avaliaram da seguinte maneira, 

como mostra o excerto a seguir. 
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Recorte da EA: 

 

A8: [...] Como a professora fez mesmo essa aula aqui que ela pede pra gente 

pegar o livro aqui, responder as perguntas que tem no bagulho, ela nunca fez 

uma aula assim, acho diferente interessante que além da gente buscar o 

conhecimento da leitura, a gente aprender mais sobre a língua portuguesa. 

 

A30: [...] ela não dá um livro pra gente ler, ela dá um texto dela lá pra gente 

resumir. Essas coisas assim, mas podia trazer a gente mais pra biblioteca, pra 

sempre escolher livro, pra fazer comentário de livro na sala. Ah! Sei lá acho que 

ficaria legal a aula. Não pra ficar aquela rotina passar texto, ler texto, copiar... 

Umas coisas assim... Sei lá. (Inc.) ah se ela fizesse assim trouxesse a gente pra 

biblioteca seria melhor. A aula ia se diferenciar, entendeu? 

 

Considerando as falas destacadas acima e a de P, depreende-se que a aproximação 

entre o grupo 9M1 e a BE ocorria apenas para a consulta de livros didáticos, cuja finalidade 

era a pesquisa para trabalhos extraclasse – momentos em que esse espaço era citado também 

por outros professores, principalmente, de História. Ou, ainda, por iniciativa própria, como 

aponta A1, A9, A11, A14, A15, A18, A24, A27 e A30 (vide quadro 6), o que era bastante 

difícil, pois como não havia um responsável pela biblioteca o acesso era muito restrito. Em 

geral, os alunos do CEAV, inclusive, os veteranos, desconheciam a existência de outras 

publicações e ficavam admirados quando viam as estantes repletas de obras para leitura. 

A BE é, da mesma maneira que a sala de aula, um ambiente de ensino-aprendizagem 

de leitura e enfrenta dificuldades para cumprir suas funções (ver item 3.1.2), inclusive as 

indicadas por D: 

 

Promover a pesquisa escolar fomentando o conhecimento, além de estabelecer o 

gosto pela leitura no aluno (Questionário da gestão escolar/questão 18). 

 

Devido a um conjunto de acontecimentos, dentre eles pouquíssimos professores vão à 

BE, e, quando o fazem, geralmente, estão em busca de algum LD. No início do ano letivo, a 

direção convida o corpo docente a verificar quais livros didáticos estão disponíveis e se sua 

quantidade atende às séries regidas por cada educador. Ainda, assim, há aqueles que não 
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atendem a convocatória. Todos, no entanto, indicam que atitudes poderiam modificar as 

condições constituintes do cenário escolar. A respeito disso, P afirma: 

 

Os prof.os sugeririam títulos de livros a serem emprestados ao aluno; consultas a 

trechos de obras para fazerem trabalhos; algum encarregado observaria e 

ajudaria o alunado a escolher um bom texto a ser lido nas aulas vagas, 

etc.(Questionário da professora/questão 55). 

 

Essa ideia de uso da BE pode contribuir para que os educandos desenvolvam práticas 

leitoras além daquelas que já fazem parte de seu universo, mas o acompanhamento de seus 

professores e como esses profissionais trabalham nas atividades cotidianas na sala de aula são 

elementos favorecedores para a promoção de um processo de ensino-aprendizagem 

significativo. Este implicará na formação de leitores competentes, assíduos, críticos etc. 

O parecer de P indica que os educadores e os dirigentes escolares têm um papel 

importante na proposição de medidas educativas, as quais podem ser simples e gerar bons 

resultados. Quanto à sugestão de leitura para os educandos, Lilian Silva (2002) considera que 

os professores, a partir de seu conhecimento técnico-pedagógico e das suas histórias como 

leitores antes da formação universitária, devem assumir essa função, indicando livros que os 

entusiasmaram a fim de que os aprendentes gostem das obras. Entretanto, o que se vê é a 

autoisenção dessa responsabilidade, pois parece que a colega fala de terceiros e não de si 

mesma. Ela faz alusão a outros aspectos bastante criticados por alguns autores referenciados 

neste trabalho (SILVA, 1998; GERALDI, 2002; SOARES, 2010): a leitura como/para a 

avaliação e leitura fragmentada/recortada. Outro ponto sinalizado na resposta da questão 55 é 

a importância de um funcionário na BE. Este não é necessário como substituto de um 

bibliotecário, como um auxiliar desse profissional e articulador entre docentes e educandos 

em torno da leitura na BE. 

Apesar da postura de P não ser colaborativa para enfrentar as adversidades do fazer-

pedagógico, são muitos os problemas que acometem o CEAV, os quais contribuem 

desfavoravelmente com uma prática docente estimuladora.  
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4.3 EXPERIÊNCIAS DE LEITORES EM FORMAÇÃO 

 

 

Acredito, como Matos Oliveira (2010), na possibilidade de se promover “uma reflexão 

crítica sobre as relações de aprendizagem” a partir das experiências de leitores. Como bem 

postularam vários autores mencionados nas seções anteriores (KLEIMAN, 1995; BARRETO, 

2006; MUNIZ; RIOS, 2007), a relação do indivíduo com as práticas de letramento se dá na 

mais tenra idade, muito antes de ele ingressar na escola. O porquê disso e como isso acontece 

são múltiplos, haja vista que existem variados aparelhos de formação de leitores e agências de 

letramento, os quais convivem de modo transdisciplinar, interferindo, direta ou indiretamente, 

nas experiências de leitura de crianças, adolescentes e pessoas de outras idades. 

Nesse sentido, é fundamental para discutir a formação de leitores conhecer como eles 

experimentaram as práticas de leitura na escola e também no contexto familiar, pois isso 

influencia o processo de ensino-aprendizagem desse eixo da língua e das demais áreas 

curriculares. 

 

 

4.3.1 A leitura na família 

 

 

É importante reafirmar que a leitura como prática social tem seu primeiro registro na 

vida do ser humano ainda na infância, tendo como ação favorecedora para a promoção do 

hábito de ler, por exemplo, a contação de histórias. Embora este ato não garanta que meninas 

e meninos se tornarão leitores assíduos e competentes como espera a sociedade, ele é 

fundamental para introduzi-los no universo das práticas escritoras e leitoras. (KLEIMAN, 

1995; SILVA, 1998). 

Matencio (1994) destaca o continuum entre fala e escrita, exemplificando diferentes 

práticas de letramento que repercutem no desenvolvimento social dos indivíduos pertencentes 

às culturas descritas na obra em questão. Nos contextos sociais citados pela autora, as relações 

entre leitura e escrita são valorizadas com maior ou menor ênfase em eventos orais. Kleiman 

(1995), ao tratar da não dicotomização da oralidade e da escrita, sob a concepção dialógica da 

linguagem, ressalta a importância que a oralidade assume no processo de aquisição da escrita, 

destacando que o letramento é anterior à alfabetização. E enfatiza o suporte do adulto nas 
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situações de letramento e a presença do livro e da escrita, considerando-o como essenciais, 

tanto para o processo de aquisição da oralidade quanto para as interações sociais. 

Os alunos participantes deste estudo informam que o primeiro contato com a leitura 

aconteceu ainda na infância, promovido, principalmente, por seus pais e professores, os quais 

foram responsáveis pela contação e leitura de histórias. Nessa fase, é possível que essas 

práticas leitoras tenham constituído a vida dos aprendentes, mas o que isso significou para 

cada um desses indivíduos não pode ser dimensionado aqui, assim como as estratégias usadas 

por familiares e educadores do nível infantil para que a turma 9M1 apregoe uma imbricação 

intrínseca com a leitura. Contudo, os dados gerados pelos educandos dão pistas de que o 

convívio com os livros no universo doméstico não foi abundante, nem suficientemente 

expressivo para a constituição de leitores qualificados. Talvez, os aprendentes tenham 

respondido que cresceram envolvidos com práticas leitoras por acreditar que isso poderia lhes 

beneficiar ou satisfazer a minha curiosidade de professora. 

Nas fases iniciais da vida, o estímulo à leitura deve ter como objetivo primário a 

fruição do texto, como denomina Geraldi (2002), ou seja, ler por ler, por prazer. Sendo, assim, 

não é necessário incutir nas crianças a importância de saber ler e o gostar desse ato nos seus 

primeiros anos. Faz-se necessário, no entanto, que a família introduza logo os pequeninos na 

cultura letrada e à medida que eles forem crescendo, não abandone as ações que estimulem a 

relação prazerosa com essa prática social nem atribua exclusivamente à escola essa função. 

As informações cedidas pela turma 9M1, referente ao contexto de casa, indicam que 

tanto na infância quanto na adolescência – período em que a maioria se encontra – suas 

famílias pouco intervieram em seu processo de letramento. Isso foi percebido, sobretudo, 

através das observações de aula e da escrita (quase fonética) do grupo, já que quanto ao 

conteúdo das respostas ao questionário, os alunos tentaram retratar que são leitores assíduos. 

Barreto (2006, p. 154-155) destaca o poder da família na formação de leitores e como 

esta instituição pode exercer esse papel. Ela afirma que: 

 

Na família, a simples prática de deixar livros, jornais e revistas ao lado de outros 
objetos pertencentes à casa pode influir na formação do leitor, porém, só quando a 
criança vê ou sente que a leitura é significativa nas relações familiares é que começa 
o seu processo de leitura. Há fatores importantes que fomentam a leitura e que estão 
relacionados ao papel da família: o despertar da curiosidade e o exemplo. Na 
infância, a curiosidade pelo livro pode ser despertada pelo estreitamento do afeto 
pela leitura por meio das ações de pais que se dispõem a folhear livros e a contar 
histórias para seus filhos, ou a participar com eles de eventos culturais [...], o que vai 
promover o aumento do repertório lingüístico da criança, aclimatado pelo 
sentimento de carinho recebido. 
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Assim, é consensual entre os estudiosos e profissionais da educação a relevância social 

das interações familiares para que tenhamos uma população de leitores assíduos, competentes 

e críticos. Além disso, eles reconhecem o compromisso que outras agências de letramento 

devem assumir para que isso seja real, dentre as quais a escola se sobrepõe, como discutido na 

seção 2. Deste modo, não é possível desvincular família e escola, pois estas instituições se 

entrecruzam no que tange às práticas de leitura na vida das pessoas. E essa associação, 

focalizada no questionário, por meio do qual foi possível conhecer como os alunos 

experimentaram a leitura em contextos intra e extraescolar, permite-me concluir que as 

respostas da turma 9M1 são antagônicas à realidade. 

 

 

4.3.2 A leitura na escola 

 

 

Segundo os referidos educandos, o contato com materiais de leitura84, principalmente, 

conto infantil, revista em quadrinhos, poema e fábula, foi proporcionado ainda na infância 

também por intermédio da escola. O ingresso em unidades de ensino deve colaborar para que 

haja o aumento do repertório de GT com os quais os alunos lidam ao longo dos anos, pois no 

ambiente da sala de aula deve-se trabalhar com uma diversidade de textos. (BRASIL, 1998; 

FONSECA; GERALDI, 2002; MARCUSCHI, 2008). Apesar de a turma 9M1 dá sinais de 

que houve exposição a uma gama extensa de textos, o que a constituição da questão 17 (lista) 

pode ter induzido esse resultado, é evidente que o trabalho com a linguagem na escola não 

proporcionou que esses aprendentes se apropriassem das características estruturais, 

linguísticas, discursivas etc. dos gêneros textuais mencionados no gráfico 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 No questionário dos alunos (questão 17), fez-se a seguinte pergunta O que você lia na infância? Para 
responder a essa questão, bastava que os educandos marcassem quantos itens considerassem necessários para 
atender ao questionamento. 
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Gráfico 1 – Textos lidos na escola 

 
     Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 12. 

 

Na visão dos alunos – cursantes, em sua maioria, do ensino fundamental em 

instituição pública – a escola durante a educação básica promoveu recorrentemente a leitura 

de dicionários, livros didáticos e poemas85. Sendo esses materiais os mais assinalados pelos 

aprendentes, ressalto que, por meio do frequente manuseio de tais GT, não se desenvolve 

competências leitoras, como as preconizadas pela Prova Brasil, sobretudo, porque LD e 

dicionário são instrumentos de apoio a atividades pedagógicas. 

Muitos dos GT listados no gráfico anterior são desconhecidos dos alunos, visto que 

eles não os mencionam em outras respostas, nem fazem parte do plano de português. Fato que 

ratifica as incoerências encontradas no discurso dos aprendentes. 

No âmbito escolar, o convívio com textos, a partir do amplo leque existente, se torna 

ainda mais comum, ou, pelo menos, deve ser dessa maneira, quando se apresenta aos alunos, 

de modo mais acentuado, o valor da escola, a necessidade de obtenção dos diferentes níveis 

de escolaridade e do processo de ensino-aprendizagem, inclusive de aquisição e 

desenvolvimento de competências em torno de práticas sociais e discursivas como a leitura e 

a escrita. A escola, nesse sentido, tem uma responsabilidade singular e o desafio de vencer os 

obstáculos que permeiam o universo dos indivíduos antes da entrada nessa entidade e durante 

toda a trajetória estudantil nela, e, quiçá, nos desdobramentos futuros. 

                                                           
85 Os informantes podiam marcar mais de um dos 30 itens que compuseram a questão A escola promove a 
leitura de, a qual consta no questionário dos alunos. Além dos materiais de leitura destacados no gráfico 1. 
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Ezequiel Silva (1998, p. 57), ao discutir a relação entre linguagens audiovisuais e 

leitura, sinaliza questões concernentes à educação escolar, reconhecendo suas dificuldades, 

haja vista que “A escola é o último reduto do aprender a ler e escrever”, tendo que lidar com o 

legado cultural diversificado dos agentes que a constituem, como já fora discutido nos itens 

2.2 e 2.3. Entretanto, o espaço educativo surge com esse e outros objetivos de cunho 

sociopedagógico, não podendo ignorar as demandas dos seus protagonistas nem desrespeitar a 

constituição histórica, cognitiva e de outras naturezas de cada um deles. Enquanto a internet, 

na fala dos aprendentes, aparece como dispositivo de busca de informações, espaço de troca 

de ideias e produção de sentidos pela leitura e escrita, sendo eles usuários assíduos, P não 

gosta muito e só recorre a ela para pesquisas. 

A valorização da leitura não tem como ser abordada sem que se considere a formação 

de leitores na escola, pois esta deve cumprir sua missão através de uma variedade de medidas 

educacionais, e uma delas é garantir à sua comunidade o acesso a livros e múltiplos materiais 

informacionais. Estes existem no CEAV, todavia não fazem parte do cotidiano da turma 9M1, 

embora ela liste muitos GT, o que, possivelmente, foi induzido pelo questionário e pela ideia 

de que suas respostas poderiam me agradar, ou seja, fosse o que eu gostaria de ouvir. 

 

 

4.3.3 Materiais de leitura 

 

 

A circulação de textos é uma das principais peculiaridades da sociedade 

contemporânea, constituída por eventos de letramento nos quais a língua escrita, que permite 

a leitura de textos produzidos em diversas épocas e locais, se manifesta de forma 

preponderante. (MAGALHÃES, 1995). Essa característica, no entanto, não pode ser atribuída 

ao CEAV, onde há falta de acessibilidade aos recursos de leitura. 

Cabe ressaltar que o acesso a materiais de leitura que os discentes disseram ter em 

suas casas e na de familiares ainda na infância é problemático, porque as condições para seu 

desenvolvimento na cultura letrada foram desfavoráveis. Considerando as experiências dos 

leitores selecionados em um intervalo de tempo mais recente, 25% dos alunos afirmaram não 

ter acesso a recursos de leitura; já aqueles que disseram sim à pergunta Você tem acesso a 

livros e/ou outros materiais/recursos de leitura? Onde? (Questionário dos 

alunos/questão 18), indicaram em quais locais têm esse direito assegurado. Desse grupo, 

70% citaram suas residências e de parentes e apenas 25% mencionaram a escola. A biblioteca, 
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enquanto instituição de leitura, apareceu em apenas duas respostas, do mesmo modo a igreja. 

Os estudantes também fizeram alusão à internet, enfatizando que ela está inacessível no 

contexto escolar. Essa situação revela a carência de infraestrutura física e pedagógica 

adequadas, característica comum a outras unidades de ensino. (Ver subseção 1.5). 

Os alunos apresentam profundas contradições em suas respostas, sobretudo, quando 

comparadas com seu perfil estudantil. Eles afirmam que fazem empréstimo de livros em 

biblioteca pública (25%); têm acesso a materiais de leitura ganhando (53,12%) ou comprando 

(37,5%) e adquirem revistas, principalmente em quadrinhos, e romances, compartilhando-os 

com amigos, colegas da escola e pessoas da família, de quem também emprestam e tomam 

emprestado. Assim, o acervo doméstico dos educandos é constituído por livros didáticos de 

diversas disciplinas, religiosos, como a Bíblia, livros de culinária e de poemas, jornais, 

dicionários, enciclopédias e outros. Mas, questiono se existe esse acervo doméstico e se há 

uma relação de assiduidade desses sujeitos com os referidos materiais informacionais, os 

quais pouco colaboram para o desenvolvimento de competências linguísticas, principalmente, 

sem um trabalho com/através da linguagem significativo. 

Os estudantes manipularam suas respostas, declarando que leem com frequência (75% 

contra os 25% que dizem fazer isso raramente), ao descreverem seu percurso formativo intra e 

extraescolar, o qual não corresponde com muitas de suas respostas, conforme expõe o gráfico 

2. Considero que os alunos falsearam algumas informações, visando, por exemplo, à obtenção 

de possíveis benefícios, ou, o mais provável ainda, respondendo ao que imaginaram ser o 

esperado. A rapidez com que os aprendentes responderam ao questionário, sobretudo, os 

meninos, e seu comportamento durante a coleta desses dados, são sintomas do que a análise 

dos dados revela. O perfil descrito no gráfico 2, por exemplo, não corresponde ao que foi 

observado na visita à BE e culminância da atividade de leitura, momentos em que eles, 

respectivamente, escolheram livros infanto-juvenis e demonstraram pouco empenho na 

realização do que fora proposto. 
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Gráfico 2 – Média anual de livros lidos pelos alunos da turma 9M1 

      
     Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 24. 

 

A média de livros supostamente lidos pelos aprendentes é bastante elevada e poderia 

ser comemorada se ela refletisse uma realidade. As características da escrita dos alunos, a 

dificuldade apresentada para responder às perguntas mais simples do questionário e o 

comportamento em sala e na atividade da biblioteca exemplificam que não há assiduidade de 

práticas leitoras na vida dos educandos. 

Quanto à inserção na sociedade da informação, os aprendentes baixam outros 

materiais da internet, embora considerem que não seja para leitura. É o que afirma 78,3% da 

turma (25 alunos), possivelmente porque compreendem que o ato de ler se realiza a partir de 

palavras escritas, em especial, em “textos consagrados”. Nesse sentido, há a necessidade de se 

relacionar mais no contexto escolar a linguagem não-verbal à verbal, pedagogica e 

criticamente, a fim de que os leitores da geração da cibercultura possam ler diferentes gêneros 

textuais em meios e suportes diversos. A acessibilidade à rede de computadores é restrita 

tanto em seus lares quanto na escola. 

Quanto à ideia de descontinuidade estabelecida entre os alunos e a leitura, Orlandi 

(1993) aponta que a escola foca enfaticamente a linguagem verbal e desconsidera a relação 

desses indivíduos com outras linguagens e sua prática de leitura não-escolar. É preciso, 

portanto, problematizar as condições de acesso a bens culturais, pois a realidade na qual a 

comunidade escolar está inserida, muitas vezes, não lhe favorece um processo de ensino-

aprendizagem significativo. 
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Destarte, é possível reafirmar que vivemos entre textos, e questionar: Onde estão os 

livros e as publicações em geral que são encaminhados às escolas, principalmente 

provenientes do PNBE, conforme vimos no item 3.2? Ou melhor: como tem sido tratado o 

acervo herdado pelo CEAV? Sua comunidade escolar tem acesso a ele? De que modo? 

O quadro 7 a seguir apresenta novamente dois grupos de estudantes: usuários e não-

usuários de biblioteca86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
86 Refiro-me a qualquer tipo de biblioteca. 
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Quadro 7 – Usuários e não-usuários de biblioteca  
Você frequenta biblioteca? Por quê? 

Sim 13 40,62% 

Não 19 59,38% 

Sim 

A1 Porque tenhe muitas coisas boas 

A9 Por que eu adoro ler 

A11 Por quê sempre tem livros novos enteresantes 

A12 Por que lá tem muitos livros bom 

A14 Para mim informar melhor 

A19 Porque gosto de ver livros novos 

A24 Por que lá é onde tem o que eu procuro para o meu enteresse que 
é a leitura 

A29 De vez em quado, para mim distrair um pouco  

Não 

A2 Por quê eu não consigo ler na escolar So em casa 

A3 Por que procurar na internet e mas fácil de achar 

A4 Por que ela só anda fechada 

A5 Porque no colegio que eu iistudo não tem livro que preste 

A7 Porque a biblioteca da escola ñ abre mais durante o turno que 
estuda. 

A8 Por que não acho uma perto de mim e a daqui da escola anda 
fechada 

A20 Porque a dá escola vive fechada 

A21 Por que a unica que eu vim foi no colegio mais não abri mais 

A22 Porquê eu não tenho aceço 

A23 Porque não tem 

A25 Eu gosto mais estes dias eu não to por que e muito longe a 
Biblioteca 

A28 Eu não tenho oportunidade. Na escola ler não posso, por que o 
tempo que eu estou lá, estou assistino as aulas. 

A32 Não gosto de ler fora de casa más nesse caso de vez em quando 

A10, A15, 
A16, A17, 
A27, A31 

Não justificaram 

     Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 29. 
 

As respostas dos alunos às questões 11 e 29, mostradas nos quadros 6 e 7, 

respectivamente, se contradizem. A maioria dos aprendentes dá respostas incoerentes com o 

que disseram anteriormente ou com as perguntas feitas. Um exemplo dessa incongruência está 

no número de usuários de biblioteca, que é muito inferior à quantidade de alunos que se 

consideram leitores. 

Nos quadros citados, as vozes dos alunos denunciam a situação de descaso com a 

educação, pois a coleção de livros da BE dificilmente circula entre esse público. A falta de 

contato com os materiais, conforme mostram os próprios aprendentes, deve-se também ao 

fato de a BE estar fechada e não ser higienizada. A consequência ou causa disso é que não há 
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uma pessoa (professor, funcionário ou voluntário) responsável pelo espaço, com a função de 

oferecer à comunidade escolar serviços bibliotecários. Apesar disso, D informa que a BE está 

ativa porque há: 

 

Empréstimo de livros; o projeto Mais Educação de Tempo Integral utiliza o 

espaço para videoteca, sala de leitura e pesquisa. (Questionário da gestão 

escolar/questão 19). 

 

O primeiro “serviço” depende da iniciativa daqueles alunos que conhecem a BE, 

gostam de ler livros literários e buscam ter acesso a eles. Para isso, eles se dirigem a algum 

funcionário da secretaria, o qual apenas acompanha o estudante para a abertura e fechamento 

da biblioteca, monitorando a escolha. Esse empréstimo também não é tão simples assim, já 

que se leva em conta o perfil dos estudantes e se houve recomendação de algum educador. 

Durante a realização da pesquisa, não tomei conhecimento se algum docente, além de mim, 

fez uso do ambiente como projeto individual de ensino-aprendizagem do componente 

curricular que leciona. D, porém, informa que, de vez em quando, os professores realizam 

atividades na biblioteca, fazendo uso dos materiais disponíveis. Veja a questão a seguir: 

 

Os alunos podem levar livros para casa? Por quê?  

Sim. Porque é necessário incentivar a leitura fora do ambiente escolar para que 

os alunos possam ampliar a cultura (hábito) da leitura para familiares e amigos. 

Outro motivo é que o tempo pedagógico dentro da escola não é suficiente para 

leitura e pesquisa. (Questionário da gestão escolar/questão 25). 

 

O corpo docente também pode fazer empréstimo de livros e revistas, as quais, 

geralmente, ficam guardadas na sala da direção, que as disponibiliza e faz o controle. Quanto 

ao Projeto Mais Educação, cabe destacar que, por não haver salas de aula disponíveis, 

especialmente, no turno matutino, para a realização de oficinas – modelo pedagógico 

privilegiado pelo referido projeto governamental – o território da BE passou a acolher o 

público, sobretudo, das oficinas de capoeira. Assim, mais uma vez, a biblioteca deixou de 

espaço de leitura. 
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4.3.4 A leitura como produção de sentidos 

 

 

A turma 9M1 revela diversos significados que a leitura produz em suas vidas. Quanto 

ao gosto pela leitura, 90,62% responderam sim, quando perguntado: Você gosta de ler? 

(Questionário dos alunos/questão 20) As justificativas contemplam ideias ligadas à diversão 

(A9, A13, A15), ao mercado de trabalho (A7), aprendizado religioso (A26), desenvolvimento 

e relaxamento da mente (A14, A19, A23, A24, A25) dentre outras. O quadro 8 expõe essas 

ideias. 
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Quadro 8 – Os porquês do gosto pela leitura 
Você gosta de ler? Por quê? 

Sim 29 90,62% 

Não - - 

Sim 

A1 Sim porque e bom 

A4 Por que é bom para passa o tempo e as vezes aprendi alguma coisa nova 

A6 Por que é muito bom 

A7 Acho interessante, pelo fato de com o tempo poder falar bem na frente de 
colegas de trabalha, amigos, patrões, etc. 

A8 Por que atraves da leitura fico sabendo de muitas coisas que acontecem que 
agente nunca imaginava que enha aconteçer ou coisas que vai aconteçer. 

A9 Por que eu me distrair para passar o tempo e por que e muito importante.  

A10 Porque eu acho muito interesante 

A12 Por que eu quero muito mais ou seja ler coisas sem gaguejar não que eu 
gagueje mais tem vez que eu me embolo 

A13 Eu lendo sei muito coisas com o leitura e gosto de ler apreder. Min divirto 
lendo historia. 

A14 Porquê, relaxa a nossa mente e acalma, é bom tambem para a gente se 
informar. 

A15 Por que mim distrai parece e eu entro em vários contos de fadas tipo nas 
histórias  

A17 Por que tem vontade de (Ilegível) 

A18 Porquê a leitura faz partes de nossa vida além , disso ajuda á ter uma 
imaginação complexa para tudo 

A19 Ler faz bem pra memória e faz a pessoa esquecer os pobremas. 

A20 Não sei, apenas sei que sou apaixonada por livros 

A21 Por que eu acho muito bom ler tambem agente aprende muitas coisas boa 

A22 Porque eu acho muito bom ler leio quando estou na escola 

A23 Faz bem e e um exercicio para a mente e você fica menos ancioso  

A24 Porque eu acho bom alem de ser bom nes tras um grande desenvolvimento a 
nossa mente. em quanto lemos, entendemos. Aprendemos e descobrimos 
novas palavras que muitas das vezes ñ encontramos no nosso vocabulario.  

A25 Por quê faz bem para amente para nós mens mo 

A26 Por que mim ajuda entender melhor os princípios biblicos e o sentido da 
vida. E mim faz ter mais capacidade de aprender  E em vez em quando leio 
livros didáticos. 

A28 Por que e bom. mais gosto enteresam! 

A29 Por que a leitura é uma forma de você ficar tranquilo, relaxado 

A30 Por quê eu irei adquirir conhecimento lendo 

A31 Porque é lendo que se aprende 

A32 Por que quando eu estou lendo, estou aprendendo e o tempo passa rápido. 

A3, A5, A27 Não responderam ou anularam 

     Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 20. 
 

A compreensão dos alunos evidencia que a relação com a leitura é pautada na 

decodificação dos sinais gráficos (A7 e A12), concepção subjacente à prática da professora do 

grupo. A respeito da escrita dos educandos, a qual foi conservada neste trabalho, ressalto que 

a mesma está em um nível bastante incipiente para concluintes do ensino fundamental II, 
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indicando que o processo de alfabetização ainda não foi concluído e os demais estágios da 

escolarização não têm alterado o percurso formativo desses indivíduos. 

Apesar de a maioria dos alunos expressar gosto pela leitura, eles têm dificuldades em 

se autodenominarem leitores, o que assevera que, de fato, as práticas leitoras não fazem parte 

de suas rotinas, como elementos essenciais na vida em sociedade. Assim, a noção de não-

leitor se estabelece e ganha força nos contextos socioeducacionais em que estamos inseridos. 

Dizer que “gosta de ler” é o esperado, porque gera status, a final parece vergonhoso declarar 

aversão ao gosto pela leitura. Tanto a categoria de leitores quanto a de “não-leitores” são de 

difícil conceituação, porque envolve elementos subjetivos e as razões pelas quais os 

estudantes optaram por uma delas são diversificadas, conforme descreve o quadro 9 a seguir: 
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Quadro 9 – Diferentes leitores e “não-leitores” no cenário escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 33. 
 

Com base nas respostas dadas à questão 33 (quadro 9), pode-se agrupar os leitores 

pelos seguintes aspectos: 

 

a) assiduidade de leitura (A9, A26 e A30); 

b) gosto pela leitura (A7, A14, A20, A25 e A28); 

Você se considera um(a) leitor(a)? Por quê? 

Sim 21 65,63% 

Não 11 34,37% 

Sim 

A5 Porque eu gosto de ler divez em quando para passar o tempo 

A6 Mais ou menos  

A7 Por gostar de ler, etc. 

A8 Por que foi atraves da leitura que fiquei sabendo e aprendendo muita 
coisa. 

A9 Por que eu costumo ler diariamente. 

A10 Por que eu estudo muinto  

A12 Eu sei interpretar muito bem 

A14 Por que eu gosto muito de ler, só para mim, não gosto de ler em voz 
“alta”, ou seja em publico. 

A15 Mas ou menos eu leio e entendo quase tudo. 

A19 Considero um leitor 

A20 Porque gosto de ler 

A22 Porquê sim 

A23 Por que eu tento aprende o maximo com a leitura e aprender palavras 
novas 

A24 Porquê tudo que avesto eu leio 

A25 Pois gosto muito de ler 

A26 Por que é um hábito que eu tenho, 

A28 Por que eu gosto de ler e leio 

A30 Por quê eu costumo ler diariamente 

A2, A13, 
A18 

Não justificaram 

Não 

A3 Por que não gosto muito de ler  

A4 Por que eu não faço leitura frequentemente 

A11 Não tenho esperiencias e não tenho paciencia para esinar se for 
chamada ou para escrever o tempo tordo. 

A16 Porque divez enquando que eu leio. 

A21 Por que não gosto de ler na frente de todo mundo 

A29 Por que leio mais quando estou nervoso 

A31 Pque não gosto 

A32 Porquer eu sou tímido e tenho vergonha de ler em público. 

A1, A17, 
A27 

Não justificaram 
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c) aprendizado através da leitura (A8 e A23); 

d) frequência de estudo (A10); 

e) habilidade na interpretação de textos (A12); 

f) os indecisos (A6 e A15) e 

g) os que não sabem o porquê (A2, A13, A18, A19 e A22). 

 

O grupo dos “não-leitores” foi categorizado assim: 

 

a) não-assiduidade de leitura (A4, A16 e A29); 

b) (des)gosto pela leitura (A3, A21 e A31); 

c) os que não sabem o porquê (A1, A17, A27) e 

d) outros (A11 e A32). 

 

As justificativas dos alunos referentes ao gosto pela leitura, todos disseram 

unanimemente sim à pergunta 12 (Você gosta de ler? Por quê?) conforme apresentado no 

quadro 8, não se sustentam diante da questão Você se considera um(a) leitor(a)? Por quê? – 

oportunidade em que se constata, novamente, a desvalorização da leitura pelos estudantes. 

A turma 9M1 não consegue delinear claramente seu status no que concerne às praticas 

de leitura nem estabelecer metas. Ela parece alheia às consequências de sua falta de 

comprometimento com sua formação escolar. O número de alunos que responderam à 

pergunta 34, dando sinais de que têm expectativas de mudanças, foi baixo, assim como 

daqueles que a compreenderam. A respeito disso, veja a seguir a anotação no diário. 

 

Recorte do DC – Aplicação do questionário dos alunos, ocorrida em 07 de junho de 

2011: 

 

Os participantes apresentaram bastante dúvidas sobre essa questão. Tive que 

explicá-la tendo a preocupação de não “impor” uma resposta para eles. 

 

O quadro 10, a seguir, evidencia as aspirações dos aprendentes. 
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Quadro 10 – Tipos de leitores 
Que tipo de leitor(a) você deseja ser? 

A2 Uma leitora de historia de Amor 

A7 Daqueles que ñ tem obseção, mas sempre que der. 

A8 De poesias, poemas contos. 

A9 Eu desejaria ser um bom leitor de Historias infantis 

A10 So ler pra mim mesmo 

A12 Um apresentador de programa ou jornalista 

A13 Não pesei ainda 

A14 Aquele que entende tudo. 

A15 O Ziraldo e Renato Russo 

A16 Eu não só desejo ser um bom leitor 

A17 O simpes 

A18 Leitor de mito ou fabulas 

A19 Um leitor otimo 

A21 Nem um por que eu não quero ser leitor 

A22 Nem um 

A23 Um leitor conciente que só vai tirar coisas boas da 
leitura 

A24 O leitor que não apenas leia + entenda tambem  

A25 Poeta 

A26 Eu quero ler e entender tudo. 

A28 O melhor 

A29 Que leia e goste que influencia a ler mas 

A30 Eu desejo ser um bom leitor de historias de romance, 
quadrinhos e noticias 

A31 Nenhum 

A1, A3, A4,  
A5, A6, A11, 

A20, A27, A32 

 
Não responderam 

        Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 34. 
 

As respostas da turma 9M1 são bem variadas e contemplam gêneros textuais ou 

características de textos literários a serem lidos (A2, A8, A9, A18 e A30), profissões (A12 e 

A25), nomes de escritores e compositores brasileiros (A15) e outros anseios. Alguns 

aprendentes se mostram desencantados com a leitura como A21, A22 e A31, enquanto outros 

almejam pela transposição do que está escrito (A14, A24, A26 e A29). Há também aqueles 

que já ensaiam uma tipologia ao usarem adjetivos como: sim[p]les (17), [ó]timo (A19), 

con[s]ciente (A23), bom (A9, A16 e A30) e outros tipos. 
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Além da variedade de leitores listada a partir das respostas dos próprios educandos, 

autores e documentos citados neste trabalho, como Santaella (2010)87 e PCN (BRASIL, 

1998), também fazem uso de adjetivos para caracterizar os sujeitos letrados que se quer 

formar no contexto escolar, por isso busquei mapear as pretensões dos alunos com a leitura. 

Os sentidos construídos por esses educandos no que tange à leitura parecem estar distante 

daquilo que preconizam os documentos oficiais e esperam os educadores, evidenciando que o 

trabalho no interior dos ambientes educativos institucionalizados, com essa prática discursiva 

e social, precisa ser redimensionado. O cenário mostrado carece de propostas educativas 

contextualizadas à realidade encontrada e que, inclusive, dialogue com a diversidade de 

interesses da comunidade escolar. Ele também aponta indícios de que essas ações pedagógicas 

poderão ser bem acolhidas pelos alunos, se implantadas e implementadas de forma séria e 

comprometida. 

 

 

4.4 É POSSÍVEL FAZER DIFERENTE? 

 

 

O ato de pesquisar é imprescindível no âmbito da cultura letrada e poderá, se 

respeitados os critérios científicos (justificativa social, acadêmica e pessoal), contribuir direta 

e indiretamente com a melhoria da realidade dos agentes envolvidos no contexto de trabalho, 

com os estudos linguísticos e de outras áreas do conhecimento, além de empoderar os 

educadores nas suas práticas docentes. Essa perspectiva norteou a inserção no cenário de 

pesquisa analisado, a permanência nele e a interpretação dos dados gerados durante o 

processo aqui compartilhado. 

Diante das especificidades do panorama educacional brasileiro, constituído pelas 

políticas de fomento à leitura, dentro e fora das unidades de ensino, das aulas de LP, 

sobretudo, nas escolas públicas, busquei agir tendo como meta a construção e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas e de ensino-aprendizagem de leitura, cuja 

implementação produzisse benefícios para os referidos atores desta pesquisa, bem como para 

a comunidade escolar onde o trabalho de campo se realizou. Nesse sentido, primou-se pela 

                                                           
87 Essa autora, a partir da concepção de leitura do mundo, cunhada por Freire (1989), discorre sobre os modelos 
de leitor, os quais são: 1) contemplativo, meditativo; 2) fragmentado, movente; e 3) virtual. Para ela, “Trata-se 
de uma tipologia que não se baseia na diferenciação dos processos de leitura em função das distinções entre 
classes de signos ou espécies de suporte desses signos, mas toma por base os tipos de habilidades sensoriais, 
perceptivas e cognitivas que estão envolvidas nos processos de ler, de modo a configurar modelos de leitor [...]”. 
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interação com os sujeitos pertencentes à dinâmica cotidiana do CEAV, marcada pela 

dialogicidade e pelo respeito aos seus papéis e ideias. 

Esse intercâmbio foi, especialmente, mediado pela BE, porque ela converge os olhares 

de todos os componentes do CEAV (alunos, docentes, dirigentes e funcionários técnicos) e 

pluralizou as interlocuções construídas com eles em diferentes momentos. 

Considerando a proposta dos Parâmetros para bibliotecas escolares (CAMPELLO; et 

al., 2010, p. 9), a qual concebe a BE como um organismo informacional que: 

 

♦ conta com espaço físico exclusivo, suficiente para acomodar: 

• o acervo; 

• os ambientes para serviços e atividades para usuários; 

• os serviços técnicos e administrativos. 

♦ possui materiais informacionais variados, que atendam aos interesses e necessidades dos 

usuários; 

♦ tem acervo organizado de acordo com normas bibliográficas padronizadas, permitindo que 

os materiais sejam encontrados com facilidade e rapidez; 

♦ fornece acesso a informações digitais (internet); 

♦ funciona como espaço de aprendizagem; e 

♦ é administrada por bibliotecário qualificado, apoiado por equipe adequada em quantidade 

e qualificação para fornecer serviços à comunidade escolar. 

 

A partir desses aspectos, caracterizo a biblioteca do CEAV, embasada na literatura 

teórica já explanada, sob uma perspectiva crítico-reflexiva. 

 

 

4.4.1 O cenário encontrado 

 

 

Em conformidade com o documento supracitado, pode-se inferir que a BE pesquisada 

se encontra, aquém do nível básico, pois suas reais condições não atendem a todas as 

características atribuídas aos indicadores (espaço físico, acervo, computadores com acesso à 

internet, organização do acervo, serviços e atividades e pessoal) dessa classificação. Nesse 

sentido, as peculiaridades do cenário visitado oscilam entre o mínimo desejável e o não 
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“previsto” pelos Parâmetros para bibliotecas escolares (CAMPELLO; et al., 2010), apesar de 

os mesmos reconhecerem a problemática desses ambientes educativos em todo o território 

nacional. 

 

 

4.4.1.1 Espaço físico 

 

 

A BE analisada difere de outras, como a do colégio onde cursei o ensino médio e as 

das unidades em que trabalhei como docente. Ela está bem localizada, sendo visível para o 

seu público, também pela sua extensa área, embora somente haja uma pequena e velha placa 

que a identifique. Seu espaço é pouco iluminado, pois há somente duas janelas de vidro, 

protegidas por grades, que permitem a introdução da luz natural e lâmpadas antigas; é pouco 

arejado, já que as aberturas no teto não permitem uma ventilação adequada; seu telhado é de 

fibrocimento88 e o único ventilador instalado na parede estava em desuso. O ambiente sofre 

com infiltrações provenientes da água da chuva, que atinge algumas paredes, e está 

frequentemente empoeirado, uma vez que sua limpeza não é regular e ainda se restringe à 

parte física do local, ou seja, o acervo informacional não passa por processo de higienização. 

Além disso, pombos também foram vistos no local, os quais, possivelmente, fazem ninhos nas 

frestas entre o telhado e as vigas de sustentação. Essas aves sujam a biblioteca, 

principalmente, o acervo. 

Um dos critérios para que se estabeleça a existência de uma BE, segundo Campello e 

outros (2010), é a existência de um espaço físico exclusivo e acessível para toda a 

comunidade de ensino. Isso ratifica parcialmente o que fora dito anteriormente: o CEAV 

dispõe de uma biblioteca, no entanto, seu acesso não é livre. A respeito das características da 

BE no nível básico, preconiza-se que ela tenha alguns elementos. Veja o quadro 11 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
88 Produto constituído por fibras de amianto e cimento. 
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Quadro 11 – Características do espaço físico da biblioteca escolar 
IDEAL REAL 

De 50m² até 100m². Aproximadamente 60m². 

Assentos suficientes para acomodar 
simultaneamente uma classe inteira, 
além de usuários avulsos. 

Há apenas três bancos e três cadeiras; estas 
foram deslocadas de alguma sala de aula. 

 
 
 
 
Um balcão de atendimento, uma 
mesa, uma cadeira e um 
computador com acesso à internet, 
para uso exclusivo do(s) 
funcionário(s). 

Possuía um imenso balcão, duas mesas grandes 
apoiadas por carteiras escolares, nas quais 
estavam dispostos recursos distribuídos pelo 
PNLD; computadores quebrados (armazenados 
nos armários embutidos em uma das paredes e 
caixas de papel); não havia conexão para 
internet nesse espaço; duas estantes moveis com 
livros literários e dicionários; armários 
escolares com materiais diversos (diários 
oficiais, jornais, revistas, atlas, módulos de 
cursos para formação de professores, catálogos 
e outros, inclusive, documentos da secretaria da 
unidade, sobretudo, livros didáticos recém 
chegados e obsoletos), dois tablados de madeira 
e várias caixas de papelão. 

Fonte: CAMPELLO; et al., 2010, p. 12. (adaptado). 
 

O quadro 11 corrobora que as condições apontadas não eram favoráveis para que 

alunos e professores franqueassem o ambiente. Este se torna ainda mais distante naquilo que é 

desejável. Conforme Caldeira (2002 apud CAMPELLO; et al., 2010, p. 12): 

 

Além de salas para abrigar o acervo geral, a coleção de referência e a de periódicos, 
devem ser previstas salas para uso individual e de grupos, locais específicos para uso 
de equipamentos (computadores, gravadores, videocassetes), lugar separado para a 
coleção infantil para atividades com crianças menores, além de salas de projeções. 
Tal espaço facilitará o planejamento e o desenvolvimento do programa da biblioteca. 
Se esse ideal não é possível, será necessário planejar criteriosamente as atividades na 
biblioteca, otimizando-se o uso dos locais disponíveis. 

 

As Diretrizes da IFLA/Unesco para biblioteca escolar (IFLA; UNESCO, 2005) 

também apontam essas e outras instalações, as quais refletem, associadas aos indicadores já 

apontados e a tantos outros, a função pedagógica da BE. Esta não possuía nenhuma divisória, 

exceto um sanitário, que permanece inativo, servindo de almoxarifado de equipamentos 

eletroeletrônicos quebrados (aparelho de televisão e peças de computadores), materiais 

impressos, inclusive obras literárias e livros didáticos, e outros objetos. Toda essa situação, no 

entanto, não pode ser e não foi vista como inalterável e nem mesmo a ausência de uma 

estrutura como a desenhada pelo documento citado deve fadar a BE ao fracasso do seu papel 

social. 
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4.4.1.2 Acervo e sua organização 

 

 

Para Campello e outros (2010), outro aspecto que define o termo biblioteca escolar é o 

acervo. Este, conforme detalhado na subseção 3.2.1, é bastante variado, tendo como principal 

fornecedor o PNBE, que, na concepção da gestora: 

 

Tem um papel significativo do ponto de vista da formação de acervo de qualidade 

para os alunos do ensino fundamental e médio. (Questionário da gestão 

escolar/questão 32). 

 

Em geral, as obras literárias estavam agrupadas de acordo com o autor, a coleção e/ou 

outro aspecto mais visível, como: formato, tipo de encadernação etc. Quanto à sua quantidade, 

não era possível registrar números precisos, já que o acervo não havia passado por qualquer 

processo de catalogação. Para atingir o nível básico, a BE deve contar “[...] com acervo de 

livros compatível com o número de alunos [...]” (CAMPELLO; et al., 2010, p. 13) e possuir, 

obrigatoriamente, pelo menos um título por aluno. Isto é o que determina o Art. 2º da Lei n.º 

12.244/2010, apresentada no item 3.1.1. 

Segundo as Diretrizes da IFLA/Unesco para biblioteca escolar (IFLA; UNESCO, 

2005, p. 11): 

 

Uma coleção média de livros deve ter 10 livros por estudante. Uma escola de menor 
porte deve ter pelo menos 2.500 itens relevantes e atualizados, para proporcionar um 
acervo amplo e equilibrado a usuários de todas as idades, habilidades e bases de 
conhecimento. Pelo menos 60% da coleção devem ser constituídos de recursos de 
não-ficção relacionados aos programas escolares. Além disso, a biblioteca escolar 
deve adquirir materiais para lazer, como romances populares, música, videogames, 
videocassetes, DVDs, revistas e cartazes. Esses materiais podem ser selecionados 
em cooperação com os estudantes para assegurar que reflitam seus interesses e 
cultura, sem ultrapassar os limites razoáveis de padrões éticos. 
 

Os documentos supracitados apresentam pequenas diferenças quanto às orientações e 

decisões que envolvem a BE, guardadas as devidas especificidades de cada um, que não 

divergem acerca da relevância social desse ambiente de ensino-aprendizagem. As condições 

de armazenamento de todo o acervo e a deficiência de suporte técnico para tratamento do 

mesmo impediam afirmar se nesse indicador o CEAV atingia o mínimo idealizado. Esta 

unidade de ensino é classificada pelos órgãos públicos como de médio porte. 
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Já a respeito de sua procedência, pode-se afirmar que há publicações de quase todas as 

edições89 do PNBE (2001/2002, 2003/2004, 2006, 2009 e 2010 e 2011), destinadas para 

estudantes dos diferentes níveis de ensino mantidos no CEAV, e de outras fontes, as quais não 

puderam ser determinadas ou reconhecidas por causa da falta de identificação. Em 2009, a 

biblioteca em questão recebeu cerca de 300 títulos, destinados ao Ensino Fundamental II (6º 

ao 9º anos), e, em 2010, 75 livros para o Ensino Médio. 

O acervo também é constituído de obras não-ficcionais, com ênfase na formação 

histórica, econômica e política do Brasil, em menor quantidade; e mais de 200 obras do 

PNBE Professor, distribuídos a partir do 2º semestre de 2011. 

Além desses, o CEAV começou a receber do PNBE, em 2010, alguns periódicos 

(revistas) direcionados, mais especificamente, para professores, mas esses não são guardados 

na biblioteca. No seu espaço, porém, havia uma coleção dos jornais assinados pela instituição 

e do diário oficial do Estado; materiais distribuídos pelos PNLD – livros didáticos obsoletos90 

e atualizados, dicionários91 – e de outras naturezas, como módulos de cursos de formação 

docente continuada, principalmente do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar 

(GESTAR)92, e de cursinhos para pré-vestibulandos, enciclopédias, mapas, jogos educativos, 

revistas informativas etc. 

“O acervo contempla a diversidade de gêneros textuais e de fontes de informação 

destinadas aos variados usos escolares, tais como: enciclopédias, dicionários, almanaques, 

atlas, etc. Além de livros, a biblioteca escolar conta com revistas e outros materiais não 

impressos, como: documentos sonoros, visuais e digitais”. (CAMPELLO; et al., 2010, p. 13). 

Em relação a esses últimos recursos, nenhum deles foi encontrado na BE. Os produtos visuais 

em formato digital ou analógico ficam na sala da direção. 

Quanto ao estado de conservação dos materiais informacionais, é possível encontrar 

livros literários com elevado grau de danificação, provenientes de agentes biológicos (barata, 

cupim, fungos e traça), físicos (umidade e temperatura) e químicos (acidez do papel, 

                                                           
89 De 1998 até 2011, foram 13 edições. Não houve a edição denominada de PNBE 2007, devido à mudança de 
nomenclatura. De modo geral, o CEAV recebeu apenas os materiais destinados aos níveis de ensino para os 
quais dispõe oferta de vagas. No entanto, não foram encontrados aqueles distribuídos em 2008, que tinham como 
público beneficiário estudantes do ensino fundamental e médio. 
90 Havia materiais didáticos, cuja entrega deveria ser feita aos educandos, anteriores ao ano 2000, mas bem 
conservados, inclusive em suas embalagens. Eles estavam misturados a outros dos mesmos períodos, que 
estavam danificados pelo uso, e aos distribuídos em anos posteriores. 
91 Esses, provenientes da edição 2006, contemplam diversos autores: Cegalla, Gury, Holanda, Houaiss, Luft, 
dentre outros. 
92 Essa é uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia que focaliza a formação continuada de professores das 
disciplinas matemática e português do ensino fundamental (6º a 9º ano), e biologia, física e química, da rede 
pública. 
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composição das tintas das modernas e poeira). Outras publicações pedagógicas também 

apresentam pequenos indícios de deterioração. As obras de literatura e os dicionários estavam 

acomodados em duas pequenas estantes, em armários, caixas de papelão e sacos plásticos. 

Para D, o estado de conservação de todos os materiais armazenados é bom, o que não 

representa a realidade. 

As condições de abandono da BE impactam significativamente na visibilidade que 

esse ambiente educativo tem para a comunidade do CEAV, o que também reverbera o 

distanciamento dos alunos e dos professores das práticas leitoras. O fato de as portas da 

biblioteca estarem fechadas faz com que os docentes e, principalmente, os discentes não 

vejam os bons materiais herdados e, assim, não desejem manuseá-los. 

A organização do acervo é fundamental para que a BE funcione de forma eficiente e 

satisfatória, haja vista que uma coleção organizada possibilita a acessibilidade em tempo hábil 

e viabiliza a produtividade dos seus usuários. Além da localização de materiais com facilidade 

e rapidez, a organização do acervo deve incluir, minimamente, em seu catálogo os livros, 

permitindo recuperação por autor, título e assunto. (CAMPELLO; et al., 2010). Este último 

critério define o nível básico. 

“É vital escolher um sistema de catálogo para a biblioteca, que permita a classificação 

e catalogação dos recursos informativos de acordo com padrões bibliográficos aceitos 

nacional e internacionalmente. Isto facilita a sua inclusão em grandes redes de informação”. 

(IFLA; UNESCO, 2005, p. 11). Mas, caso por desconhecimento ou quaisquer outros 

impedimentos, isso não possa ocorrer, pode-se buscar métodos menos técnicos da área de 

biblioteconomia que torne minimamente o acervo da BE organizado e, principalmente, 

circulante. E, assim, outras ações sejam planejadas. 

Aparentemente, com exceção das obras literárias colocadas nas estantes, que não 

estavam organizadas de acordo com normas bibliográficas padronizadas, os demais materiais 

distribuídos por todo o espaço da BE apontavam que nenhum cuidado lhes foi dedicado. 

Assim, não havia qualquer registro do que o CEAV herdou para constituição de sua 

biblioteca, o que também dificultava a utilização do acervo acumulado ao longo dos anos. 

Essa realidade reclama pela contratação de bibliotecários, os quais saberão dar o 

tratamento adequado a cada publicação, possibilitando não apenas a organização do acervo 

para que as informações estejam acessíveis aos agentes escolares, mas, também, a projeção de 

um novo olhar para as potencialidades da BE. Nesse sentido, é preciso muito mais do que 

uma política pública de distribuição de livros nos ambientes educativos; é essencial a adoção 

de medidas que contemplem, desde a entrega dos materiais até o seu uso diário, sobretudo, 
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pelos aprendentes motivados por projetos de ensino-aprendizagem de leitura, propostos pelos 

educadores e profissionais de biblioteconomia atuantes na escola. O seguinte excerto ratifica 

essa ideia: 

 

[...] os programas nacionais de distribuição gratuita de livros para as escolas não 
podem fugir a uma análise por parte dos trabalhadores da educação. Os discursos em 
torno desses programas, visando debelar a crise da leitura, são bem maiores do que 
os recursos oferecidos para a sua operacionalização. Infelizmente, as decisões ainda 
continuam centralizadas em gabinetes federais, sem que haja muita consideração 
pelas realidades regionais ou municipais deste país. De repente, com o intuito de 
minimizar a dívida social do Governo para com a leitura escolar, as escolas 
brasileiras “premiadas” com alguns caixotes de livros, vindos não sei de onde e não 
se sabe para que fim. Como a grande maioria das escolas não possui infra-estrutura 
adequada (funcionários, fichas de catalogação, etc...) para fazer circular os livros 
doados e muitos menos o tempo necessário para discutir a sua dinamização por 
professores e alunos, então a leitura fica sendo tratada com paliativos em regime de 
urgência, o que não modifica muito as coisas. (SILVA, 1998, p. 20-21, grifo do 
autor). 

 

Constata-se que é necessário muito mais do que livros para tornar a leitura uma prática 

escolar, uma vez que eles são bens materiais tão importantes quanto outros, como 

computadores, mobiliário etc., os quais sem recursos humanos e uma infraestrutura física e 

pedagógica, compromete a empregabilidade dos investimentos destinados à promoção da 

leitura. 

 

 

4.4.1.3 Computadores ligados à internet 

 

 

Muito pouco se pode falar sobre esse indicador no contexto acompanhado, seja no 

interior da biblioteca, seja em outras dependências do colégio. Isso porque a comunidade 

escolar dificilmente tem acesso a computadores, mesmo para situações de ensino-

aprendizagem, principalmente, com conexão à internet. Se algum professor solicitasse com 

antecedência junto à direção, os equipamentos eletrônicos eram disponibilizados, o que não 

incluía a internet, pois o CEAV não dispunha de estrutura para que ela fosse usada, exceto na 

secretaria e diretoria. 

O laboratório de informática ainda não havia sido ativado, dependendo apenas da 

instalação de aparelhos de ar-condicionado, segundo a diretora, e os computadores na sala dos 

professores funcionaram apenas no início do ano letivo. Aos alunos era autorizado o uso de 
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uma das máquinas da secretaria, quando requeriam, desde que fosse para atividades escolares 

ou algo a elas relacionado, e por pouco tempo. 

As Diretrizes da IFLA/Unesco para biblioteca escolar (IFLA; UNESCO, 2005, p. 10) 

afirmam que “A biblioteca escolar desempenha importante função como porta de acesso à 

atual sociedade baseada na informação e no conhecimento. Por essa razão, deve prover o 

acesso a todos os equipamentos eletrônicos, computacionais e audiovisuais necessários”. Por 

isso, deve incluir no seu rol de equipamentos: 

 

• estações de trabalho com computador e acesso à Internet; 

• catálogos de acesso público adequados a diferentes faixas etárias e níveis escolares dos 

alunos; 

• gravadores; 

• leitoras de CD-ROM; 

• scanners; 

• projetores de vídeos; e 

• computadores especialmente destinados a portadores de necessidades especiais 

(visuais e físicas). 

 

Para que a biblioteca do CEAV se adeque ao nível básico, é necessário que haja no 

mínimo um computador ligado à internet na BE e que seus os usuários possam utilizá-lo, 

como mais uma fonte de informação e de auxílio para a realização das atividades 

pedagógicas, complementando, dessa forma, o acervo impresso e midiático. (CAMPELLO; et 

al., 2010). O que, inicialmente, não está previsto no PDE apresentado. 

 

 

4.4.1.4 Serviços e atividades 

 

 

Uma das principais funções da BE é prestar serviço de apoio relacionado ao currículo 

escolar, por isso a necessidade de diálogos, sobretudo, com professores, a fim de definir um 

programa de serviços atrelados com o trabalho realizado em sala de aula. Esse desempenho, 

entretanto, não cessa a autonomia da biblioteca como espaço de fomento à cultura letrada, 

responsável pelo gerenciamento e disseminação da informação. Ele, inclusive, proporciona o 
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desenvolvimento da competência informacional em docentes, alunos e demais componentes 

da escola. 

Como já explicitado, as únicas ações executadas na BE se restringem ao uso de seu 

espaço para atividades do Programa Mais Educação, o que considero como um aspecto não 

tão positivo por desfocalizar as dimensões da BE, e empréstimo domiciliar de livros e revistas 

em situações muito pontuais. Este último não é regular, principalmente, porque a conjuntura 

estrutural e pedagógica é inadequada, o que compromete também a oferta de consulta no 

local, atividades de incentivo à leitura e orientação à pesquisa. Tais serviços, segundo 

Campello e outros (2010), constituem o nível básico. 

Para Andrade e Blattman (1998), os serviços bibliotecários de incentivo à leitura, 

quando integrados ao processo de ensino-aprendizagem, favorecem o desenvolvimento e a 

consolidação do hábito de leitura em estudantes das diversas faixas etárias, por isso é preciso 

reconhecer o papel e a importância da biblioteca escolar e adotar medidas que viabilizem 

associar o potencial desse espaço ao poder da educação. 

A IFLA e a Unesco (2005, p. 16) determinam que “A biblioteca escolar deve 

desenvolver uma ampla variedade de atividades e ter função-chave no cumprimento da 

missão e da visão da escola. Ela deve ter como objetivos o atendimento a todos os usuários 

potenciais da comunidade escolar e a satisfação das necessidades específicas dos grupos-

alvo”. E isso, segundo esses organismos internacionais, deve ser posto em prática 

conjuntamente por toda a comunidade escolar, na qual cada categoria de atores tem funções 

complementares em prol de sua formação socioeducacional e do cumprimento do papel da 

escola. 

Quanto às atividades de fomento à leitura, elas poderiam ser mais presentes na escola 

e nas aulas de LP, mas a coleta de dados evidencia que isso ocorre com pouquíssima 

frequência, já que medidas promotoras são escassas. D estima que 25% dos educandos 

utilizem a BE; número que não dá para confirmar, já que nenhum método de controle é usado. 

A dirigente ainda informa que uma funcionária da secretaria do CEAV foi 

disponibilizada para receber o público e organizar o acervo herdado, sendo essas ações 

realizadas apenas em dois dias da semana, às segundas e quintas-feiras. Fato que não pude 

acompanhar, pois a medida não perdurou por muito tempo devido à demanda de trabalho na 

secretaria, conforme assegura a secretária escolar, a gestora e a própria servidora citada. 
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4.4.1.5 Pessoal 

 

 

A principal justificativa para que as portas da BE ficassem fechadas era a falta de 

pessoal para atender aos educandos no horário de expediente da escola. Argumento sustentado 

pelo corpo docente do CEAV, que não via possibilidade de usá-la de alguma maneira, mas 

não compartilhado por D, esta via no acervo uma razão para que esse ambiente se tornasse 

funcional para todos, embora reconhecesse que ter uma pessoa responsável contribuiria com o 

cenário escolar. 

As políticas públicas de incentivo à leitura no âmbito das escolas públicas, inclusive o 

PNBE, são consideradas pela diretora do CEAV como eficientes, porque: 

 

[...] o material informativo científico e literário destinado às escolas públicas 

através do FNDE é de grande valor. (Questionário da gestão escolar/questão 

32). 

 

E, pela docente: 

 

[...] válidas, porém insuficientes para que ocorram mudanças significativas no 

presente contexto educacionais. Repito que acho imprescindível a presença de 

psicólogos na escola, trabalhando em parceria com os professores. (EP/questão 

8). 

 

Contudo, em seu campo de atuação, as políticas públicas de fomento à leitura se 

mantêm opacas porque não são continuadas quanto aos seus objetivos. Nesse sentido, 

corroboro com a ideia de que um dos fatores que interferem negativamente na eficácia do 

PNBE é a ausência de profissionais especializados (bibliotecários e auxiliares de biblioteca), 

cuja formação acadêmica e técnica capacita-os para desenvolverem atividades de aquisição, 

seleção, catalogação, indexação e classificação de materiais informacionais, alimentação de 

base de dados (digital e analógica), circulação de acervos (empréstimos e consultas de 

publicações em geral) e apoio a atividades pedagógicas. Os Parâmetros para bibliotecas 

escolares (CAMPELLO; et al., 2010) definem que um bibliotecário e pessoal para 

funcionamento da BE, em todos os turnos em que a escola está aberta, é critério mínimo para 
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o alcance do nível básico. As Diretrizes da IFLA/Unesco para biblioteca escolar (IFLA; 

UNESCO, 2005, p. 11) destacam que: 

 

O valor e a qualidade dos serviços prestados pela biblioteca dependem de recursos 
de pessoal, disponível dentro e fora da biblioteca escolar. Por essa razão, é de 
fundamental importância a existência de uma equipe bem treinada e altamente 
motivada, com número suficiente de pessoas, de acordo com o tamanho da escola e 
de suas necessidades específicas, em relação aos serviços bibliotecários.  

 

Muitos profissionais da educação, por exemplo, desconhecem a Lei n.º 12.244/2010 e 

a importância do bacharel em biblioteconomia no contexto das unidades de ensino, por isso 

não cogitam a integração desse profissional à equipe técnico-pedagógica, apontando apenas 

como solução o recrutamento de um funcionário da administração para trabalhar na biblioteca 

do CEAV. Certamente, uma pessoa atuando na BE poderá contribuir para ressignificá-la, 

sobretudo, se estiver bem treinada; o que reforça ainda mais a relevância de investimentos que 

não se limitem a aquisição de acervo. 

 

 

4.4.2 As ações de revitalização 

 

 

A proposta de revitalização da biblioteca do CEAV teve início antes da aplicação de 

questionários e entrevistas com os participantes diretos da pesquisa empreendida. O cenário 

descrito na subseção 4.4.1 representava uma situação desfavorável para compreender, de 

forma mais panorâmica, como o uso da BE contribuía ou poderia contribuir para o contexto 

em análise e não me possibilitava como professora de português da referida unidade de ensino 

oportunidades propícias para inseri-la como um espaço de ensino-aprendizagem de leitura. 

Além disso, a ideia de colaborar com o campo de pesquisa e com sua comunidade me 

motivou ainda mais a colocar a mão na massa e arregaçar as mangas, literalmente. 

O diálogo com a dirigente educacional fez com que eu tomasse conhecimento do PDE 

e apresentasse algumas iniciativas para tornar a BE um ambiente funcional e atrativo para 

docentes e alunos. O planejamento elaborado pela diretora do CEAV não havia sido avaliado 

por um bibliotecário e não parecia estar condizente com a realidade encontrada, por isso a 

visita desse profissional foi uma das primeiras iniciativas sugeridas. O que foi acatado e, em 

seguida, providenciado por mim, que convidei um amigo da área mencionada. Este se 

prontificou a conversar com a gestora, avaliando o plano, a infraestrutura física e os materiais 
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localizados no espaço da BE. A partir dessa avaliação, algumas medidas e ações foram 

construídas e realizadas, na medida do possível, gerando um conjunto de mudanças do qual 

participaram com entusiasmo aprendentes de diferentes séries. 

Responsável por coordenar e mobilizar a comunidade escolar para as ações de 

revitalização da BE, adotei como estratégia para divulgá-la a confecção e colagem de cartazes 

em salas de aula, sala de professores e outras dependências do CEAV. Os alunos foram os 

únicos participantes efetivos nos momentos reservados para esse fim. Apenas um professor 

compareceu e de fato cooperou; outros dois esboçaram interesse em colaborar, mas 

justificaram a impossibilidade. A direção deu o suporte necessário no fornecimento de 

materiais de papelaria e limpeza todas as vezes que houve solicitação. 

O trabalho em equipe ocorreu em três sábados. No primeiro, 16 de abril de 2011, 

estiveram presentes o bibliotecário-amigo93, 11 aprendentes – do 6º e 8º anos do ensino 

fundamental e 2º e 3º do ensino médio, dos turnos matutino e vespertino, e a mãe de um dos 

alunos. Ela recebeu o comunicado enviado aos pais e responsáveis dos educandos que 

demonstraram interesse em participar da ação, e pensou que o comparecimento dos genitores 

era obrigatório. Focando somente os LD, realizamos a seleção desses materiais, separando-os 

em dois grandes grupos: 1) os publicados antes dos anos 2008 e 2) os distribuídos a partir 

desse ano. De ambos os grupos, retiramos publicações sem condições de uso por estarem 

danificados, obras literárias que estavam misturadas a vários catálogos de livros e revistas. 

Toda essa ação já previa a Feira do Livro Didático, que diminuiu o montante de materiais em 

desuso. 

O segundo momento de ação coletiva aconteceu no dia 28 de maio de 2011 e contou 

com a presença de um professor de Geografia e de oito alunos – do 6º e 8º anos do ensino 

fundamental e 2º e 3º do ensino médio somente do período matutino. Desta vez, organizamos 

os LD por áreas dos componentes curriculares e séries, colocando-os, em sua maioria, nas dez 

novas estantes adquiridas com recursos do PDE, conforme previsto nesse plano, e 

identificando-os. 

O terceiro, ocorrido no dia 08 de outubro de 2011, objetivou a organização das obras 

teórico-metodológicas (vide Apêndice M ) e literárias (vide Apêndice N), herdadas por 

intermédio do PNBE e de outras fontes, inclusive cerca de 200 exemplares de títulos de 

literatura adquiridos, recentemente, com auxílio financeiro do PDE, conforme planejado por 

D. Participou dessa ação, além de mim, uma equipe de três pessoas atuantes na área de 

                                                           
93 Refiro-me a Ricardo Reis, que gentilmente colaborou com este trabalho, orientando-me nos procedimentos de 
sua área. 
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biblioteconomia – dois bacharéis (o amigo já mencionado e uma bibliotecária) e uma auxiliar 

de biblioteca94. Nesse dia, ordenamos os livros, de modo que os mesmos fossem facilmente 

localizados pelos usuários. Nas primeiras estantes, foram organizadas as obras de literatura 

por 1) autor – ordem alfabética e 2) as coleções; já as teórico-metodológicas, provenientes do 

PNBE Professor por 1) área do currículo escolar e 2) as coleções. Deste tipo, o MEC 

encaminhou quatro kits, denominados de Educação Pensadores, dois formados por educadores 

brasileiros e os outros de educadores estrangeiros. Cada coleção continha dez exemplares. 

Entre os meses de julho a setembro, cataloguei o acervo, aproximadamente mil 

exemplares (cf. Apêndices M e N), o que possibilitou mensurar a variedade de títulos e 

quantidade de publicações impressas. A partir disso, pode-se afirmar que o PNBE valoriza a 

diversidade de obras e não o número de cada livro, atrelando a distribuição dos kits ao 

quantitativo de matriculados nas instituições públicas de ensino beneficiadas. A atividade 

desempenhada também deu subsídios para a efetivação da Proposta Didática, doravante PD, 

que envolveu a turma 9M1 e sua professora de LP. 

 

 

4.4.2.1 Feira do livro didático 

 

 

Os livros didáticos eram maioria na BE e estavam amontoados em todos os cantos, 

pois vinham sendo acumulados há anos. Por não constituírem coleção adequada para acervo 

desse ambiente cultural, segundo Campello e outros (2010), ponderou-se a possibilidade em 

descartar aqueles que estivem em péssimas condições de conservação. 

O bibliotecário-amigo, tendo se informado que a SEC publicou a Portaria nº 0359, de 

19 de janeiro de 2011, a qual “Dispõe sobre os procedimentos para conservação e devolução 

de livros, bem como o descarte de livros didáticos irrecuperáveis ou desatualizados no âmbito 

da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e dá outras providências”, sugeriu a Feira do 

Livro Didático. 

O referido documento autoriza o descarte – doação sem encargos de livros – de 

publicações impressas, cuja utilização efetiva ocorreu por mais de três anos, a estudantes ou 

cooperativas de reciclagem, bem como a doação das mesmas quando irrecuperáveis ou 

desatualizadas. 

                                                           
94 Refiro-me a Fernanda Xavier e Amanda Costa, que trabalham na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. 
Agradeço a ambas pelo apoio. 
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Respeitando o que determina o órgão mantenedor do CEAV, a Feira do Livro Didático 

consistiu na exposição dos LD em bom estado, distribuídos pelos programas governamentais 

até 2008, no pátio da escola. Esse evento durou dois dias, nos quais toda a comunidade 

escolar, principalmente, os alunos, pôde levar a quantidade de livros que quisesse. Objetivou-

se, assim, amenizar o caráter de depósito da BE e fornecer aos educandos fontes de consulta e 

pesquisa dos diferentes componentes curriculares e níveis de ensino (alfabetização de jovens e 

adultos e ensino médio I e II, módulos de cursinho pré-vestibular etc.). 

Apesar da participação ativa dos aprendentes, que levaram centenas de livros, ainda 

sobraram materiais. Isso porque foram mais de mil exemplares com as características 

descritas. O montante era tão grande que nem todos puderam ser deslocados para o pátio. 

Essa ação foi recordada por A8, como a atividade de leitura promovida pela escola, 

como a que mais marcou sua relação com os livros. 
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Recorte da EA: 

 

Pe: Ó..., a minha primeira pergunta pra vocês é (.) Vocês entraram na escola 

ainda quando crianças, né? E ao longo desses anos de estudos, vocês 

participaram de várias atividades na escola. Aí, eu queria que vocês pensassem o 

seguinte: De todas as atividades, não necessariamente nessa escola, neste 

colégio, né. Pode ser, sei lá, quando você era criancinha ainda, e que você 

lembrasse de, pelo menos, uma atividade de leitura que marcou a sua relação 

com os livros, com a leitura. Se mudou alguma coisa, se não mudou, enfim (.) 

Pensem aí e quem quiser responder, diz o nome e responde. Não tem resposta 

certa, não tem resposta melhor (.) É a opinião de vocês. Certo? (.) Deu pra 

entender? 

 

AA: deu, deu. 

 

A8: É um livro... é pró que a gente ganhou... (.), que a gente começou tipo assim 

a ler... 

 

Pe: É, alguma coisa que foi feita na escola e que a partir desse dia você gostou 

mais ou menos de ler. Você... é... passou a odiar, num sei. Assim, é o que marcou 

sua vida numa atividade dentro da escola. 

 

A8: Eu mesmo gostei, mesmo, de um dia que teve aqui doação de livro, aqui na 

escola, na biblioteca, que eu achei um livro no meio deles que eu levei pra casa. 

Aí comecei a ler esse livro. É tipo um livro de (...)  tinha vários episódios, várias 

coisas tipo conto (.) sei lá alguma coisa assim piadas. Aí comecei a ler e aí depois 

desse dia, gostei de ler. E várias vezes como o livro mesmo que levei ontem na 

atividade de português, comecei a ler e achei interessante. Aí daí em diante 

comecei a ler, a gostar de ler, que eu não gostava de ler muito, a ler jornal, essas 

coisa e todo dia eu quero ler. 

 

Em virtude do grande número de livros didáticos e da variedade de condições de 

armazenamento dos mesmos, algumas obras literárias foram indevidamente colocadas entre 

eles. Durante o evento, a maioria dessas publicações para leitura foi separada dos LD, o que 
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não impediu que pouquíssimos alunos as encontrassem, e por serem atrativas, eles as levaram 

para casa. Em geral, eram narrativas de Monteiro Lobato. Isso, possivelmente, explica o 

porquê de A8 falar da Feira do Livro Didático com tanto entusiasmo. 

Esse fato alerta que escola é carente de (auto)promover práticas pedagógicas que 

sejam um elo entre os aprendentes e os eventos de letramento, evidenciando que pequenas 

ações podem mobilizar sua comunidade, principalmente, os estudantes. E estes podem 

corresponder positivamente. 

 

 

4.4.2.2 Reciclagem, limpeza e outros cuidados 

 

 

As pilhas de materiais didáticos que se enquadram na classificação da portaria 

supracitada ainda ocupavam a BE. O único destino previsto para elas era a reciclagem, 

mediante a doação para cooperativas. Para isso, fiz contatos com essas entidades por e-mail, 

mas apenas duas responderam. Uma não possuía a documentação necessária para a parceria, 

conforme exigência da SEC; a outra, que já tinha realizado o mesmo serviço junto ao órgão 

estadual em outra unidade de ensino, agendou uma visita ao CEAV, mas não compareceu. 

Este caso foi repassado para D, a fim de que ela desse continuidade ao processo. No entanto, 

sem o comparecimento de cooperativas de reciclagem, os materiais permanecem na BE. 

Uma das principais queixas das pessoas que já tinham ido à BE era a sujeira. A 

permanência no recinto era muito difícil, pois a poeira era mais um item acumulado por 

bastante tempo. As ações de revitalização e a integração do Programa Mais Educação no 

cotidiano escolar contribuíram para que a limpeza da BE fosse retomada, tornando-se regular. 

Agora, o espaço é higienizado pelo menos uma vez por semana. O acervo, no entanto, ainda 

carece de atenção e cuidado. 

Devido à constante ênfase na importância de uma pessoa ser responsável pela BE, 

enfatizada e explicada à gestora, bem como a outros agentes do CEAV, um servidor da 

secretaria se propôs a trabalhar nesse ambiente de leitura. A decisão, no entanto, foi 

justificada pela secretária escolar como bonita, mas inviável, já que o setor do qual ela é chefe 

tem uma demanda de serviços incompatível com o número de funcionários disponíveis. Além 

disso, explicou que o técnico era um dos mais competentes e ágeis na realização das 

atividades, o que diminuiria a capacidade de cumprimento do trabalho da secretaria. A gestora 

respeitou os argumentos da secretária e disse que pensaria no assunto, tentando providenciar 
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junto à SEC mais assistentes administrativos para sanar a defasagem no quadro de servidores 

dessa área. O ano letivo se encerrou e nenhuma mudança nesse sentido ocorreu. 

 

 

4.4.3 Uma proposta didática: atividade de leitura 

 

 

É imprescindível que o fazer-pedagógico no interior da sala de aula corrobore com o 

hábito de leitura dos aprendentes e o gosto por essa prática, promovendo mudanças que 

extrapolem as paredes da escola, ou seja, possibilitar que esses atores sociais percorram as 

etapas dos diferentes níveis educacionais, (re)construindo competências e saberes necessários 

para alcançarem objetivos individuais e coletivos, almejados durante e após egressarem do 

recinto escolar. 

Sendo assim, propostas pedagógicas devem ser planejadas e implementadas tanto para 

grupos pequenos quanto para públicos maiores. Para isso, torna-se fundamental conhecer as 

especificidades das diversas turmas com as quais os professores estabelecem uma 

interlocução. Um programa bem fundamentado, não apenas teoricamente, mas, sobretudo, nos 

contextos em que estão inseridos os partícipes desse processo, tende a repercutir 

positivamente. Alguns princípios são importantes nessa trajetória educativa e um deles é a 

reflexividade, que contribui muito para que se corrijam as imperfeições e busque-se o 

aperfeiçoamento e a sensibilidade, visando perceber os elementos que interferem em uma 

ação que se quer efetiva, sem, contudo, se deixar abater por ele. (SILVA, 1998). 

Como parte do objetivo principal da pesquisa realizada, foi apresentada a docente uma 

proposta didática, cuja finalidade era: 

 

Promover a leitura de diferentes obras literárias, constituintes do acervo da 

biblioteca escolar, a partir da preferência dos educandos, viabilizando o acesso a 

esse material e incentivando-os a essa prática. (Recorte da PD95). 

 

Nessa proposta didática, a turma 9M1 visitaria a BE e seus integrantes poderiam 

escolher os livros literários dispostos e organizados nas estantes, segundo seus próprios 

critérios. Esses alunos foram avisados previamente pela professora de português, com quem 

                                                           
95 Ver Apêndice H. 
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agendei a data, e responderiam a um roteiro de leitura. Este dava margem para o trabalho com 

alguns conteúdos previstos no plano anual de LP. As orientações necessárias para a realização 

dessa atividade foram discutidas com a colega, que as repassou ao grupo. 

Embora o foco não estivesse na obrigatoriedade do cumprimento da atividade por 

parte da turma 9M1, sugeri que ela integrasse o rol de trabalhos avaliativos da unidade letiva 

em andamento, deixando a critério de P as possíveis adaptações, as quais incluíam as 

orientações para os alunos, a estrutura do roteiro de leitura, a atribuição de nota e o peso desta 

etc., bem como a adoção ou não do projeto. 

A princípio, esperava que a docente participante e eu dialogássemos, a ponto de 

analisarmos, conjuntamente, a configuração da PD, o que não aconteceu. 

 

Recorte do DC: 

 

Ao longo da pesquisa, conversamos sobre a aplicabilidade da atividade. Durante 

esse período, a professora apresentou certa dúvida em relação à nota a 

determinar, à viabilidade da atividade ser realizada em duas partes (uma escrita 

e outra oral), à pertinência da questão 7 do referido roteiro96 e à minha 

expectativa concernente aos resultados esperados. 

 

Quanto à nota, P, finalmente, decidiu atribuir 3,0 pontos à atividade, sendo 2,0 pela 

parte escrita e 1,0 pela apresentação oral. A exposição foi sugerida, porque, dessa forma, toda 

a turma poderia conhecer os livros lidos pelos colegas, mediante a audição das narrativas e o 

compartilhamento de experiências leitoras, fomentando, então, que outras atividades fossem 

realizadas a partir desta. Nesse sentido, em outra oportunidade, o grupo poderia ler as obras 

mais interessantes em sua visão, debater os temas abordados, dentre outras possibilidades. 

Essa prática, chamada por Ezequiel Silva (1998) e Geraldi (2002) de circuito da leitura e 

circuito do livro, respectivamente, poderia desencadear um certo encantamento pela leitura, 

aproximar os aprendentes também da BE, além de proporcionar à docente a construção de um 

programa de trabalho com a leitura e as competências relacionadas a esse eixo de ensino e aos 

demais da educação linguística. A partir dos argumentos expostos, P optou por acatar a 

sugestão dada. 

                                                           
96 O roteiro de leitura foi um dos itens da proposta didática. 
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Já em relação à pertinência do item 7, no qual é solicitado aos educandos que 

relacionem o que é contado na obra com os acontecimentos do mundo em que vivemos, a 

professora expressou sua preocupação, porque acreditava que poderia não haver uma resposta 

adequada e/ou satisfatória. Propus que essa questão fosse reformulada ou anulada, não tendo 

sido comunicado a alternativa escolhida. Essa mesma preocupação P demonstrava no que 

tange à efetividade de toda ação pedagógica planejada, pois não acreditava que a turma fosse 

atender à projeção desenhada através da PD. 

 

Recorte do DC: 

 

A professora pressupõe que os alunos escolherão livros pequenos e que somente 

umas três alunas se disporão a apresentar oralmente o livro lido. Compartilhei 

com ela os resultados bons e ruins obtidos com a atividade, quando eu mesma a 

apliquei, estando ciente de que, geralmente, são selecionadas obras pouco 

densas, com fontes grandes e imagens. Apesar disso, afirmei que valia a pena 

realizá-la. A colega diz que trabalhará os conceitos necessários para que os 

alunos realizem as atividades bem, levando em consideração a escolha dos livros. 

 

No trecho destacado, aparece uma das ocorrências mais comuns no discurso dos 

professores e de outros agentes de letramento: a censura da leitura (SILVA, 1998; LAJOLO, 

2010), a qual consiste em preterir os livros escolhidos pelos alunos, elegendo, assim, o que 

pode ou não ser lido pelos educandos. A censura da leitura também influencia as experiências 

leitoras nos diferentes ambientes e se caracteriza pelo desrespeito à caminhada dos leitores. 

(GERALDI, 2002; LAJOLO, 2010). 

Quanto aos hábitos de leitura dos brasileiros, privilegiam-se alguns gêneros textuais 

em detrimento de outros, da mesma maneira o fazem com os suportes e os formatos, além de, 

com as tecnologias que os geram. No universo da escola, isso não é diferente, pois há também 

preterimento de determinadas literaturas ou autores, apoiados em critérios subjetivos que, 

muitas vezes, ignoram a alteridade. Abreu (2006) critica, por exemplo, o fato de a leitura das 

obras literárias clássicas (existe uma variedade de listas que assim as classificam) e a 

quantidade de títulos com essa taxonomia poderem definir a qualidade da formação de 

leitores. Ela discorda da ideia de que a formação literária de um indivíduo ser considerada 

inadequada, a partir de critérios estabelecidos por alguns acadêmicos e críticos. 
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Diante desse cenário, cabe questionar o que os alunos podem ler e com base em que 

critérios os professores farão as indicações. Qualificar um livro como bom ou ruim é uma 

tarefa complexa, porque a ela está aliado um conjunto de fatores, inclusive a história de leitura 

e de leitores. A seleção de materiais de leitura para o ensino de LM deve levar em conta o 

nível dos aprendentes, negociado com o nível desejado para eles alcançarem. E essa é uma 

decisão do docente, que não pode, às cegas, manter a lista das obras literárias canônicas, como 

se apenas essas, por si sós, pudessem fomentar e garantir o aprendizado. 

Para o CEAV, o objetivo geral do ensino é: 

 

Assegurar a prática da cidadania, respeitando a identidade cultural do aluno 

através da transmissão e produção do conhecimento sistematizado historicamente 

pela humanidade, a partir da renovação e melhoria da práxis pedagógica. 

(Recorte do PPP). 

 

Como tornar esse objetivo alcançável se os discursos e as práticas o negam? Por isso, a 

PD apresentada é uma estratégia que busca conhecer o que os educandos leem – gêneros 

textuais, suas características, temas abordados dentre outros aspectos –, a fim de dar alguma 

resposta à realidade encontrada. 

 

 

4.4.3.1 Visita à biblioteca escolar 

 

 

Após alguns adiamentos, em virtude de mudanças no calendário escolar do CEAV, a 

visita à BE foi, finalmente, concretizada no dia 18 de outubro de 2011. Ainda na sala de aula, 

a turma 9M1, inicialmente, foi dividida em pequenos grupos, os quais deveriam alternar a 

entrada na biblioteca. Mas, cerca de 10 minutos depois, todos os alunos presentes já estavam 

dentro do espaço visitado. 

Pude observar a surpresa de muitos discentes por vislumbrarem os diversos livros 

literários, principalmente, os livros novos, e acompanhar a interação de alguns com os 

materiais que agora estavam em suas mãos. Em meio ao burburinho dos educandos, P 

registrava o título tomado de empréstimo por cada adolescente. Toda a ação durou 

aproximadamente 30 minutos. Ao retornarmos para a sala de aula, P destacou a necessidade 

de cuidado com os livros, devendo todos os alunos conservá-los e devolvê-los no dia 
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agendado. Adverte à turma quanto às consequências da não-devolução ou descuido com os 

exemplares emprestados. 

 

Recorte do DC – Visita à biblioteca escolar no dia 18 outubro de 2011: 

 

De volta à sala de aula, a professora fez a chamada e deu visto nos cadernos. 

Logo em seguida, informou à turma a data de entrega dos livros e da atividade 

(14/11/2011). E avisou que caso perdessem ou estragassem as obras teriam que 

comprar outra para restituir à escola. Disse que estava dando bastante tempo, 

mesmo que quase todos tenham escolhido obras finíssimas. 

 

Os aprendentes discutiam entre si a escolha dos livros. Para isso, eles focalizaram, 

principalmente, o número de páginas e ilustrações, o tamanho e formato das fontes, além de o 

título das narrativas e outros elementos que se destacavam em um primeiro olhar. Alguns 

queriam saber que obras eu indicaria e se poderiam levar mais de uma. Havia também aqueles 

alunos que desconheciam a finalidade da visitação e/ou o que fariam com o livro selecionado. 

O comportamento de quase todos os estudantes não corresponde a de leitores assíduos 

e competentes, mas de adolescentes que têm preguiça de ler, a qual se associa aos outros 

problemas sinalizados nos quadros confeccionados com base no questionário dos alunos. 

O excerto abaixo exemplifica o que pude verificar quando a turma foi à BE: 

 

Recorte do DC – Visita à biblioteca escolar em 18 de outubro de 2011: 

 

Eliana97 pegou um livro composto somente por figuras e quis saber minha 

opinião a respeito dele. Disse-lhe que teria que criar o texto, usando de sua 

criatividade, o que poderia ser feito. A menina mostrou-me o livro e justificou que 

o escolheu porque não gosta de ler. 

 

Posteriormente, verifiquei que A14 optou por outro livro – Sei por ouvir dizer, de 

Bartolomeu Campos de Queirós – , o qual não foi encontrado nos registros do acervo da BE. 

A referida publicação, constituída de páginas ilustradas e duplas-páginas somente de imagens, 

foi vencedora do Prêmio Jabuti 2008 como melhor livro infantil. 

                                                           
97 Trata-se de A14. 
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Recorte da EA: 

 

Pe: O que fez vocês escolherem aquele livro que vocês levaram pra casa? 

 

A5: Eu mesmo porque eu gosto muito de animais e o livro conta a história de um 

lobo... 

 

A8: Eu mesmo escolhi pelo título porque... 

 

NESSE MOMENTO OUTROS ALUNOS ENTRAM NA BIBLIOTECA, FAZENDO 

BARULHO E XXX DISCUTE COM UM DELES. 

 

A8: (continua) Eu gosto muito de livro que tem aventuras, que fala sobre 

comunidade, bairro... Essas coisas assim... que foi tanto que eu peguei um livro 

que fala de comunidade da ru... do prédio da rua e do bairro. 

 

Pe: Você lembra o nome? 

 

A8: Do autor? 

 

Pe: Não, do livro. 

 

A8: É esse mesmo.  

 

Pe: O nome é esse? (risos)  

 

A:Como? 

 

Pe: Repita aí. 

 

A8: Comunidade do prédio da rua e do bairro. 

 

Pe: Você lembra XXX do nome do livro? 
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A5: Caninos brancos. 

 

Pe: Caninos brancos? 

 

ENTRA NOVAMENTE ALUNOS FAZENDO BARULHO NO RECINTO 

 

Pe: [...]XXX trouxe o livro (risos). Diga aí o nome do livro, XXX. 

 

A30: “O contador de histórias”. 

 

Pe: Eu gostei muito desse livro quando... quando eu o registrei. Achei 

superinteressante porque a capa dele [...] é uma capa mesmo. Você a tira tipo um 

envelope e dá a ideia de que as pessoas estão passando pela janela do ônibus ou 

do trem... 

 

Uma atividade de caráter simples – parte inicial da PD –, que, embora tenha sido 

breve, foi significativa para os aprendentes presentes no dia em que ela, finalmente, pôde ser 

realizada. É o que expressa os alunos participantes da entrevista98, gravada em áudio e 

transcrita99, ocorrida no dia seguinte à aludida ação pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Apesar de a comunicação aos 13 educandos que concordaram em participar da entrevista ter sido feita no dia 
anterior a sua realização, somente 7 compareceram à escola no dia 19 de outubro de 2011. O número reduzido de 
presentes não comprometeu o estudo, sobretudo, porque, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o foco estava 
na interpretação dos fatos e na sua relevância para os partícipes e o atual estudo. Essa ausência, no entanto, 
também é significativa. 
99 A transcrição da entrevista dos alunos encontra-se no Apêndice K e o roteiro em que esse procedimento 
metodológico se baseou pode ser conferido no Apêndice J. 



183 

 

Recorte da EA: 

 

Pe: Então, considerando o que alguns colocaram é... usar mais a biblioteca, o 

que vocês acharam da... da experiência de ontem, né, de vim, escolher um livro? 

É..., enfim, o que vocês... qual é... foi a sensação de vocês e o que vocês acharam 

mesmo da proposta? 

 

A5: Eu achei legal. Pô melhor ainda que a gente pôde levar pra casa. É melhor 

do que ficar na rua ainda mais que tá perigoso. 

 

A8: Eu achei legal. É interessante mesmo. É tanto que todo mundo que... que vi 

que tava aqui hoje, todo mundo trouxe o livro e tava lendo... (SOBREPOSIÇÃO 

DA VOZ DA PESQUISADORA). 

 

Pe: O livro que pegou ontem... 

 

A8 (continua): Sim. Foi que bateu o tempo da outra aula e quando esse intervalo 

entra na sala todo mundo tava lendo. Achei interessante. 

 

De modo geral, A5, A8 e outros educandos entrevistados destacam como uma aula 

diferenciada a ida à BE e como novidade o empréstimo de livros. A maioria dos alunos 

demonstra algum interesse em manusear livros e espera por atividades mais dinâmicas, 

criativas e atrativas por parte de cada professor, em suas aulas específicas, e da escola em sua 

coletividade. 

 

 

4.4.3.2 Atividade de leitura: do papel para a sala de aula 

 

 

Entre a visita à BE e a culminância da atividade didática, passaram-se pouco mais de 

30 dias. A princípio, esta ação aconteceria no dia 14 de novembro de 2011, mas, novamente, 

por alterações no calendário escolar, dessa vez pela SEC, a mesma foi remarcada para a 

semana seguinte. 
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A atividade de leitura na sala era constituída de duas partes: 1) escrita – produto da 

leitura do livro escolhido por cada estudante na visitação à biblioteca e resposta ao roteiro de 

leitura – e 2) oral – momento em que cada aluno apresentaria para a turma as questões 

abordadas na obra literária lida, tomando como apoio o que escreveu sobre o livro. Em 

conversas com P, expliquei cada etapa da PD, compartilhando, inclusive, experiências que 

tive com meus alunos quando apliquei essa prática educativa. No entanto, não pude 

acompanhar como ela orientou a turma 9M1. 

P já tinha sinalizado que as minhas expectativas quanto ao cumprimento da PD 

poderiam não ser atendidas, colocando sob a turma 9M1 a responsabilidade pelos resultados 

da atividade de leitura em sala de aula. Finalmente, o dia 21 de novembro de 2011 chegou e, 

ao entrarmos na sala, os educandos estavam muito agitados, como sempre, e alguns se 

mostraram surpresos quando avisados por P sobre a entrega da parte escrita e a apresentação 

oral, além da devolução do livro. Eles, inicialmente, se recusaram a fazer a exposição e já se 

aglomeravam ao redor da docente; ela, no entanto, energicamente pediu silêncio e determinou 

que a turma respeitasse a chamada do diário de classe. 

Sentada de frente para a turma, P ignorou a inquietude do grupo à medida que 

chamava cada educando para realizar a atividade oral. A docente pede que meninas e meninos 

leiam as respostas dadas ao roteiro, à proporção que ela lê os enunciados. Essa dinâmica é 

adotada até o terceiro aluno presente ou disposto a realizar a tarefa. A partir deles, P passa a 

ler perguntas e respostas, fazendo comentários referentes à escrita – ortografia, caligrafia e 

outros aspectos dessa natureza. A situação foi tão desestimulante que os aprendentes 

perguntavam à P se estavam dispensados e ela os liberou logo que cada um findou sua 

participação. Assim, pouquíssimos estudantes tomaram conhecimento do que seus colegas 

leram e não puderam ou não quiseram compartilhar suas leituras, e a aula foi concluída com a 

seguinte frase da professora:  

 

Recorte do DC: 

 

Vocês querem me matar. Ai, Cristo! 

 

Considero que houve, nessa inter-relação com P, dois aspectos centrais: 1) parte das 

minhas expectativas se frustrou, porque eu desejava interagir de modo que, reciprocamente, 

contribuíssemos com o fazer-pedagógico uma da outra e 2) apesar de a colega saber que eu, 

como pesquisadora, a acompanharia, buscando intervir em seu exercício docente e que 
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escreveria sobre o contexto em que estávamos inseridas, ela não simulou uma prática, 

falseando suas ideias, percepções e atitudes. 

Para a professora, as aulas de Língua Portuguesa não influenciam no hábito de leitura 

dos educandos, porque: 

 

A maior parte do alunado só lê aquilo que lhe conceda pontuação. (Questionário 

da professora/questão 43). 

 

E reitera que a sua história como leitora não poderá influenciar seus alunos a lerem 

mais, haja vista que: 

 

O tempo que eles passam no ambiente familiar é maior do que o tempo passado 

na escola. (Questionário da professora/questão 44). 

 

Para Carvalho (2008, p. 59-60), as experiências de leitura dos professores quando 

compartilhadas com os alunos criam possibilidades de constituição de novos leitores, uma vez 

que essa prática é uma construção social e não um “dom sobrenatural ou herança genética”, 

como podemos verificar no excerto: 

 

O professor, ao oferecer ao aluno suas leituras, está revelando como ele foi se 
constituindo leitor, como foi caminhando com e através do ato de ler, como foi 
dialogando com outros sujeitos. E, principalmente, dessa forma, o professor estará 
demonstrando (e relembrando, pois alguns já se esqueceram) que leitura é processo 
que envolve capacidades de leitura, estratégias, que é caminho e não é nem “dom 
sobrenatural ou herança genética” nem “toque mágico”. 

 

As ideias sustentadas por P encontram apoio no fato de que o não desenvolvimento do 

hábito pela leitura em casa prejudicou intensamente a relação desses indivíduos com o ato de 

ler, por isso concorda com as pesquisas, cuja conclusão é que os estudantes brasileiros leem 

pouco. A docente reconhece a baixa proficiência dos aprendentes do 9º ano nas práticas 

linguísticas e aponta que a escola dificilmente conseguirá mudar tal situação. A colega ratifica 

na entrevista o que disse no questionário sobre a formação de leitores, como pode conferido a 

seguir: 
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No questionário desta pesquisa, você reconhece sua ineficiência em formar 

novos leitores. Por que isso?  

O hábito de ler não é adquirido de uma hora p/ outra. É preciso que a família 

incentive os alunos a ler, pois eles passam a maior parte do tempo em casa não 

na escola. (EP/questão 4). 

 

Além de reforçar a responsabilidade da família na relação de seus filhos com a leitura, 

P a atribui também aos próprios discentes, sem esquecer-se do próprio sistema educacional, 

conforme afirma na entrevista. 

 

O que você propõe para que os objetivos previstos no planejamento sejam 

cumpridos e os estudantes desenvolvam as habilidades e competências 

indicadas nesse documento pedagógico, sobretudo aquelas ligadas à leitura? 

Os estudantes só desenvolverão habilidades e competências se existi neles o 

desejo que isso aconteça. Não adianta planejamentos se não houver interesse em 

aprender. Acho que o essencial é um acompanhamento psicológico nas escolas. 

(EP/questão 6). 

 

A colega de LP se exime, mais uma vez, do seu papel social, não apresentando 

indícios de quais estratégias adota para adaptar a prospecção às condições para torná-las reais. 

Certamente, a presença de especialistas de psicologia na escola é fundamental, assim como de 

outros ligados à área de saúde física e mental, formando uma equipe multidisciplinar que 

trabalhe de maneira coligada com coordenadores pedagógicos, bibliotecários, professores, 

gestores e demais profissionais da educação. 

Segundo Kleiman (2006, p. 25), é de responsabilidade do docente empoderar os seus 

aprendizes, acreditando “[...] em sua capacidade e na possibilidade de eles desenvolverem 

cada vez mais as capacidades envolvidas na compreensão”. Há professores que reclamam, 

afirmando que seus alunos não se interessam pelas práticas de letramento, mas não se 

constituem em “[...] apoio e meio favorecedores do desenvolvimento de sujeitos plenamente 

letrados, e, portanto capacitados para continuar aprendendo [...]” (KLEIMAN, 2006, p. 24), 

em qualquer que seja o espaço social em que está inserido. A afirmação dessa autora sintetiza 

a postura de P e reitera que o panorama educacional encontrado é reflexo de discursos, 

concepções e crenças como os já compartilhados, os quais embasam a educação linguística na 
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escola. Os educadores e gestores não podem se conformar com a realidade, assim como os 

alunos; todos precisam desempenhar seus papéis sociais, que são múltiplos e não se 

restringem ao contexto escolar. 

 

 

4.4.3.3 A opacidade da atividade de leitura 

 

 

A proposta didática sugerida objetivou que os alunos atribuíssem significados à sua 

leitura e à dos colegas a partir da apresentação oral, visando, assim, o estabelecimento de 

relações dialógicas entre os atores dessa ação. No entanto, não foi isso que ocorreu. A falta de 

comprometimento e empenho da turma 9M1 e de P afetaram a concretização integral da PD, 

inclusive, não favorecendo que essa prática pedagógica fosse avaliada, sob outras 

perspectivas. 

Segundo Ezequiel Silva (1998, p. 7), “Sem a prática dessas relações 

[compartilhamento de leituras, círculo de livros e outros], sem que os textos selecionados 

sejam devidamente discutidos, sem que se organizem os conteúdos do conhecimento, teremos 

a abordagem livresca no processo educativo”. Mas, até a abordagem livresca, cujo foco é o 

quantitativo de textos e obras a serem lidas para exercícios de compreensão e interpretação 

textuais e, quiçá, produção de textos, não é uma característica peculiar na sala de aula 

analisada. 

A docente mostrou-se cética frente à sugestão de trabalho com a leitura em sala de 

aula inter-relacionada com a biblioteca escolar e não mobilizou seus alunos a participar de um 

projeto pedagógico diferenciado. Nenhuma motivação em realizar a proposta foi apresentada 

por P, que nem se negou, explicitamente, a dar continuidade a investigação, embora tenha 

concordado em caminhar voluntariamente comigo. Nesse sentido, a atividade de leitura 

elaborada tornou-se opaca. 

A irreverência da turma 9M1 também contribuiu para que a culminância da PD não 

surtisse o mesmo efeito da visitação à biblioteca. Os alunos não agiram no dia da atividade de 

leitura já mencionada de modo diferenciado, sendo assim, aquilo que os aprendentes 

produziram, a partir da leitura da parte escrita por eles ou pela sua professora, não foi 

compartilhado com todo o grupo. A agitação na sala era tanta que, até mesmo quem tivesse 

interesse em conhecer o livro lido pelo colega, tinha dificuldades para ouvir e se concentrar. 
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Dos 28 educandos presentes nessa aula “especial”, quatro (A5, A10, A16 e A35) não 

cumpriram a atividade. Destes, um foi A5, que participou da entrevista dando contribuições 

importantes para a discussão aqui empreendida, falando, inclusive, sobre a importância da 

visita à BE, as razões que o fez escolher Caninos brancos, de Jack London, e outros aspectos 

ligados ao ensino de LP. Ele alegou que perdeu o roteiro entregue pela professora. 

A comparação entre as respostas dadas por A5 no questionário, as da entrevista e os 

dados das observações evidencia que há uma incoerência velada em sua fala (anterior). A 

maioria dos discentes também se contradisse em muitos momentos, o que gerou a necessidade 

de um olhar ainda mais cuidadoso na análise feita. 

A24 também se destaca por se considerar uma leitora assídua. Ela justifica que com 

frequência lê diversos materiais, inclusive a Bíblia, por fazer parte de uma comunidade 

religiosa. Fala da leitura de forma encantadora/romântica, destacando os benefícios que a 

leitura lhe proporciona e que por isso vai regularmente à BE. Elege, no entanto, como uma 

ação significativa da escola, cujo foco tenha sido a leitura, a aplicação de um dos 

questionários desta investigação. Então, cabe-me indagar: Será que A24 tem uma relação 

intrínseca com a leitura, conforme expressou durante a pesquisa? Destaco a seguir uma de 

suas falas. 

 

Recorte da EA: 

 

A24: Eu sempre gostei de ler. Na 4ª série já me ofereceram vários livros pra mim 

ler. A partir desses livros que me ofereceram eu comecei a me dedicar na leitura 

e a mais oportunidades que me deram aqui agora; no ensino fundamental foi a o 

coisa que a senhora fez? Sobre a leitura? Me interessei bastante, gosto muito de 

ler. 

 

Apenas uma aluna (A2) não expôs oralmente sua leitura do total de 23 aprendentes, os 

quais disseram ter gostado dos livros escolhidos (vide Apêndice I) e fariam a recomendação 

para que os colegas pudessem lê-los, exceto A12 e A23. Estes pegaram emprestados Como 

viver para sempre, de Colin Thompson, e O risonho cavalo do príncipe, de José Veiga, 

respectivamente. De toda a turma, somente uma menina expressou interesse em ler o livro 

selecionado por outra colega, pedindo, por isso, que a professora lhe emprestasse Oliver 

Twist, de John Malam. 
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Apesar de os percalços para concretizar a PD e, sobretudo, a atividade de leitura, pode-

se concluir que a prática promovida pode ter provocado algum impacto na vida de todos os 

participantes. Os significados e sentidos construídos, por exemplo, pelos educandos, 

dimensionam que pequenas medidas podem apontar outros caminhos para que o contexto 

escolar seja melhorado. 

 

 

4.5 DE QUEM É A RESPONSABILIDADE? CONFRONTOS ENTRE ORIENTAÇÕES E 

PRÁTICAS 

 

 

Considerando a diversidade de textos lidos no processo de (in)formação instaurado 

para a culminância deste trabalho e os diálogos construídos com os especialistas referenciados 

e aqueles que não foram por escolhas teórico-metodológicas, buscou-se não culpabilizar os 

participantes da pesquisa realizada, nem as categorias representadas por eles. Antes em uma 

tentativa de expor uma realidade peculiar, e ao mesmo tempo comum em outras unidades de 

ensino, fez-se uma análise comprometida política e pedagogicamente, sustentada por 

princípios éticos, acadêmicos e profissionais. Isso porque, dentre tantas possíveis razões, 

objetivou-se contribuir com o cenário da pesquisa e seus componentes, uma vez que ambos o 

fizeram da mesma forma ao possibilitar a minha inserção no CEAV na condição de 

pesquisadora. 

Nesse sentido, discorro sobre possíveis perspectivas de mudanças frente aos 

problemas relacionados às práticas de letramento, que englobam o processo de escolarização, 

as desigualdades sociais e outros aspectos da sociedade contemporânea. As ações 

governamentais e dos atores da dinâmica escolar em torno das práticas de letramento têm um 

papel bastante preponderante nas mudanças visionadas para os aprendentes no contexto da 

educação básica, as quais influenciam os demais níveis da educação de longa duração e a vida 

social das pessoas, conduzindo-as para, além de um processo de (in)sucesso escolar, inclusão 

ou exclusão social. (ROJO, 2009). Portanto, é preciso repensar as decisões tomadas que têm 

como cerne o âmbito educativo institucionalizado e o desempenho dos interagentes externos e 

internos a ele. 
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4.5.1 Repensando a prática da gestão escolar 

 

 

Embora a escola tenha dificuldade em ensinar os estudantes a ler e escrever, essa 

agência de letramento, pelo menos, consegue cumprir parcialmente essa função. No entanto, 

tornar os educandos interlocutores competentes quanto às práticas de leitura e escrita é uma 

realidade difícil de estabelecer. (SOARES, 2010). Os dirigentes escolares, nesse sentido, têm 

desafios conhecidíssimos e para superá-los precisam se valer de suas atribuições 

administrativas e pedagógicas frente a docentes, funcionários de diferentes setores e corpo 

discente, bem como de todo poder de intervenção que lhes foi confiado. 

No âmbito da educação ofertada pelo Governo da Bahia, a partir de 2008, os gestores 

educacionais passaram a ser eleitos pela comunidade interna (alunos e seus pais, professores, 

coordenadores pedagógicos e funcionários). Para se tornarem candidatos, docentes e 

coordenadores pedagógicos devem atender aos requisitos necessários para se tornarem 

elegíveis, dentre eles: possuir formação específica na área100 em que irá atuar e ser aprovado 

na avaliação de conhecimentos em gestão escolar. Além disso, após essas etapas, é necessária 

a apresentação do plano de gestão ao público da unidade de ensino onde já atua ou pretende 

atuar. 

Portanto, os diretores das escolas, como representantes do Estado e dos partícipes dos 

espaços educativos, são responsáveis pelo processo de gestão democrática e têm o poder de 

validar as decisões coletivas, em sintonia com os princípios estabelecidos, objetivando 

fortalecer as ações voltadas para o desenvolvimento da escola. (BAHIA, 2008). A IFLA; 

UNESCO (2005, p. 17) concebem que: 

 

Como líder pedagógico da escola e figura-chave na criação de um ambiente para a 
implementação do programa escolar, o diretor da escola deve reconhecer a 
importância dos serviços efetivos da biblioteca escolar e estimular o seu uso. O 
diretor deve trabalhar em estreita cooperação com a biblioteca ao planejar o 
desenvolvimento da escola, especialmente quanto à capacitação do uso da 
informação [information literacy] e aos programas de promoção da leitura. Quando 
os planos forem postos em prática, o diretor deve promover uma organização 
flexível do tempo e dos recursos para permitir aos professores e alunos o acesso à 
biblioteca e aos seus serviços. 

 

No contexto do CEAV, a diretora foi receptiva às ideias compartilhadas durante a 

pesquisa de campo e as medidas propostas nesse período. Forneceu informações e condições, 

                                                           
100 A SEC, por intermédio do Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO), 
oferece curso de 300 h/aula. 
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por exemplo, para a catalogação do acervo, dando-me acesso ao notebook do colégio e 

providenciando os materiais usados nas ações de revitalização da BE. 

Quanto à customização da BE, a dirigente, entretanto, se manteve decidida a cumprir o 

planejamento sem alterações substanciais. Embora estivesse aberta a diálogos, incorporava 

apenas as sugestões de caráter mais pragmático, como as três ações coletivas realizadas sob 

minha coordenação. O plano confeccionado ignorava aspectos importantes como as 

características dos educandos, o nível escolar e as reais necessidades do ambiente, para o qual 

não estava previsto mobiliários indispensáveis para a sua ativação, como mesas e cadeiras. 

Estes objetos foram inseridos ao longo do percurso no PDE, mas não chegaram a ser 

adquiridos até o final do ano letivo. Não havia qualquer registro do acervo herdado, mas a 

aquisição de novos materiais, como já fora dito, estava antevista e foi concluída parcialmente, 

assim como de dez estantes novas. 

O apoio em prol da BE foi incorporado de tal forma no discurso da diretora que por 

ocasião da aplicação do questionário, cujo foco era o perfil do CEAV, ela já mencionava as 

atividades como processo em estágio de finalização. O excerto a seguir: 

 

O acervo está organizado de acordo com normas bibliográficas 

padronizadas, permitindo que os materiais sejam encontrados com facilidade 

e rapidez? 

Não. Estamos implementando o processo de organização. (Questionário da 

gestão escolar/questão 13). 

 

Há alguma iniciativa por parte da atual gestão quanto à utilização da 

biblioteca escolar pelos componentes da escola (alunos, professores e 

funcionários técnico-pedagógicos) e à manutenção dela? 

Sim. A biblioteca passou por um processo de revitalização e estará sendo 

reinaugurada em julho de 2011. (Questionário da gestão escolar/questão 16). 

 

Como se constitui essa ação de incentivo? Ela está registrada em algum 

documento desta instituição direta ou indiretamente? 

Sim, no plano de desenvolvimento escolar da escola, o PDE através deste 

programa adquirimos recursos para aquisição de estantes, livros e revistas, 

cortinas, tapetes e almofadas. (Questionário da gestão escolar/questão 17). 
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Em relação ao inventário, sobretudo, dos recursos impressos enviados pelo PNBE, 

essa atividade somente teve início em julho, após o preenchimento do referido questionário, e 

foi encerrada em setembro, apesar de ainda restar cerca de 100 títulos à espera desse registro. 

A respeito das ações desenvolvidas nos meses de abril e maio, D não faz nenhuma referência 

ao estudo realizado, atribuindo apenas ao PDE as mudanças em andamento. Parte do que foi 

realizado, porém, não estava prevista nesse plano como já explanado. 

O desenho estrutural da BE, conforme orientações do bibliotecário-amigo, aprovado 

pela gestora, sofreu modificações com a realização de algumas das oficinas do Projeto Mais 

Educação no ambiente. Estas apareceram como elemento surpresa e novamente adiou a 

reabilitação da BE como lugar de pesquisa, descobrimento, criatividade e, sobretudo, de 

promoção e cultivo à leitura. Apesar disso, as portas passaram a ser abertas com frequência e 

a visitação dos alunos matriculados nas atividades extracurriculares e de curiosos se tornou 

comum, o que pode propiciar a aproximação da comunidade escolar da biblioteca. 

Desse modo, pode-se considerar a inexistência de estímulos concretos para que 

docentes e discentes, conjuntamente, façam uso da BE em sua potencialidade. O medo ou 

receio de que os alunos não conservem os livros, comum por parte de muitos gestores 

educacionais, não é uma preocupação da direção do CEAV. D não promove assiduamente 

atividades de fomento à leitura, mesmo diante da constante queixa de que os aprendentes não 

sabem ler e escrever, não intermediando a relação entre BE e educandos, e, 

consequentemente, a relação destes com a leitura, no que tange às atribuições do cargo 

ocupado. 

 

 

4.5.2 Repensando a prática da professora de língua portuguesa 

 

 

Sem dúvida, atuar como educador envolve um conflito de interesses marcado pela 

constante negociação do indivíduo com seus princípios norteadores, crenças e perspectivas de 

mudança. Por isso, assumir esse papel não é tarefa fácil, dados os demais elementos 

constituintes do trabalho docentes que perduram e se modificam, alternada e/ou 

concomitantemente. As dificuldades marcantes no cenário educacional, no entanto, não 

justificam posturas céticas e descomprometidas por parte dos  profissionais da educação. 

O professor de LM nesse contexto tem uma responsabilidade singular no processo de 

escolarização e de ensino-aprendizagem dessa área do saber e de tantas outras, bem como na 
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dinâmica dos demais setores da sociedade. Nesse sentido, segundo Rajagopalan (2003 p. 

125): 

 
[...] a linguagem se constitui em importante palco de intervenção política, onde se 
manifestam as injustiças sociais pelas quais passa a comunidade em diferentes 
momentos da história e onde são travadas constantes lutas.  [...] trabalhar com a 
linguagem é necessariamente agir politicamente, com toda a responsabilidade ética 
que isso acarreta. 

 

O posicionamento de P surpreendeu, já que a aceitação em participar do estudo aqui 

apresentado era um indicativo de disponibilidade em dialogar. O percurso investigativo, 

porém, foi marcado por pouca interlocução. Isso se deu na coleta de dados, que em alguns 

momentos foi adiada: entrega do plano anual de português para o 9º ano e da entrevista por 

escrito. Esta ocorreu nessa modalidade porque a colega se recusou a permitir a gravação da 

entrevista em áudio, justificando que, devido a uma virose, sua garganta estava inflamada. A 

proposta de discutirmos as questões abordadas no filme Escritores da liberdade101 também 

não foi bem recebida. Ela demonstrou certa indiferença, apesar de gostar desse gênero textual 

intersemiótico. 

A respeito da obra fílmica, P comenta: 

 

O filme retrata circunstâncias vivenciadas diariamente na escola pública: 

adolescentes cheios de problemas como uso de drogas, prostituição, desemprego, 

alcoolismo, violência doméstica. São seres que não acreditam em nada, nem em 

si mesmo, e que não acreditam mudar a situação desfavorável que enfrentam. A 

personagem principal, através de seu projeto de leitura e escrita, cria um elo de 

contato com o mundo e assim os alunos têm diante de si um elemento de 

comunicação que possibilita a cada um se livrar de tudo que é ruim e aflitivo. 

Ninguém, consegue provocar mudanças sem um trabalho conjunto. Para que a 

atual escola pública melhore é fundamental que se comece a trabalhar com esses 

alunos, fazendo-os acreditar em si mesmo e em sua capacidade de transformar 

situações desfavoráveis em favoráveis. Isso só ocorrerá com um sério trabalho de 

psicólogos aliados ao dos professores nas instituições de ensino. (EP/questão 9). 

 
                                                           
101 Na referida obra fílmica, ficam evidenciados diversos problemas que assolam a escola e influenciam as vidas 
de todos os integrantes de um ambiente educativo, cujos reflexos impactam a sociedade em sua coletividade. A 
obra fílmica narra o protagonismo de uma professora recém-formada que se depara com uma classe de 
estudantes marginalizados pelo próprio sistema educacional estadunidense e busca superar as barreiras impostas, 
criando estratégias por meio de práticas de letramento. 
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O discurso de P se distancia da prática real que se efetiva em sua fala e ação no 

interior da sala de aula, pois ela apresenta ideias que apontam a existência de uma 

descredibilidade em seu próprio fazer-pedagógico e na capacidade cognitiva de seus alunos. 

Ratifica como caminho de mudanças no cenário escolar a presença de psicólogos, tomando-a 

como indispensável e promotora de dias melhores no contexto educacional. 

A respeito dessa fase em que P está, Ezequiel Silva (1998, p. 19) diz que: 

 

Como a expropriação das condições para a leitura foi sendo progressivamente feita, 
chegando ao estado de carência quase que absoluta dos dias de hoje, a ideologia 
dominante quer levar os professores a crer que as coisas sempre foram assim e 
sempre assim serão. Ora, cair nos engodos dessa ideologia é permanecer no esquema 
de reprodução das estruturas vigentes (sociais e educacionais), é perder a autonomia 
e a dignidade e, o que talvez seja pior, é arrefecer a esperança e tornar-se 
dependente. 

 

P afirma que: 

 

A leitura é importante em todas as aulas, não só nas de L.P. Através da leitura 

aprende-se a escrever corretamente, a compreender melhor o mundo que nos 

cerca, expressar as idéias com clareza, etc. (EP/questão 5). 

 

Mas, será que essa perspectiva de leitura ainda não a fez perceber a necessidade de se 

fomentar atividades que viabilizem esse mesmo entendimento por parte dos educandos – estes 

já incorporaram isso no plano das ideias, reproduzindo-as – e a construção de uma relação 

assídua e crítica com a leitura? Ou a colega se vê tão pequena diante da complexidade do 

panorama educacional no Brasil, que não tem forças para agir de forma diferente, acreditando 

que o modo como atua em sala de aula e na escola é o muito a ser feito diante das condições 

proporcionadas a comunidade escolar?102 

Os dados fornecidos por P apontam que o ceticismo e a escusa são fenômenos 

marcantes na maneira de compreender o universo escolar e os aspectos relacionados a ele. As 

informações a seguir ratificam o posicionamento assumido pela docente: 

 

 

 

                                                           
102 Segundo Matencio (1994, p. 104), há a “[...] necessidade de que, como educadores, olhemos nosso objeto de 
estudo (e de trabalho) de uma perspectiva crítica, que inclua, além das questões didáticas e específicas da 
disciplina, variáveis sociais e culturais como fundamentais para qualquer análise do processo de ensino e 
aprendizagem”. 
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Você toma emprestado os materiais distribuídos pelo PNBE? Como os avalia? 

Às vezes, para me informar. Não creio que estejam condizentes à realidade dos 

educados. (EP/questão 7). 

 

Quais são suas expectativas frente à situação do contexto educacional em que 

estamos inseridos? Como você vê as políticas públicas de incentivo à leitura, 

especificamente o PNBE?  

A educação no nosso país é um problema que está longe de ser solucionado. 

Políticas públicas como a de incentivo à leitura são válidas, porém insuficientes 

para que ocorram mudanças significativas no presente contexto educacionais. 

Repito que acho imprescindível a presença de psicólogos na escola, trabalhando 

em parceria com os professores. (EP/questão 8). 

 

Para Valente (2010), os contextos de ação educativa devem ser tomados como 

referência com vistas à aprendizagem colaborativa, a fim de que os aprendentes sejam 

inseridos em um processo em que a aprendizagem significativa seja geradora do fazer-

pedagógico. Nesse sentido, é necessário tomar como ponto de partida o que o educando sabe 

para contribuir com a construção do percurso que ele deve trilhar para chegar aonde o 

educador deseja. Este desempenha, então, o papel de fomentador de (seu e do outro) 

desenvolvimento social, cultural, cognitivo e econômico na sociedade das redes complexas. 

 

 

4.5.3 Repensando a prática dos alunos 

 

 

Os educandos também têm um importante papel no seu percurso de ensino-

aprendizagem e eles não podem se eximir de exercê-lo, atribuindo apenas aos professores e a 

direção das unidades de ensino as situações indesejáveis que os cercam. Os estudantes da 

educação básica, apesar de estarem em processo de desenvolvimento sociocognitivo, já 

compreendem que posturas podem/devem assumir nas suas relações na escola. 

A turma 9M1, ao longo da pesquisa produzida, soube apontar elementos desfavoráveis 

a sua formação de leitores, como, por exemplo, o estado de fechamento das portas da BE e a 

não promoção de atividades pedagógicas de incentivo à leitura na sala de aula. O grupo  
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participante soube ler criticamente o contexto educacional em que está inserido, apresentando, 

inclusive, sugestões de mudanças e reivindicações, conforme mostrado, principalmente, nos 

quadros 6 e 7. O quadro 12, a seguir, descreve a visão dos alunos sobre si, embora eles falem 

em 3ª pessoa. 

 

Quadro 12 – Percepção da turma 9M1 sobre a relação de leitura dos estudantes brasileiros 
Muitas pesquisas concluem que os estudantes brasileiros leem pouco. Você 
concorda com esse resultado? Por quê? 

Sim 19 59,37% 

Não 12 37,5% 

Sim 

A5 Porque quase ninguem gosta de ler 

A8 Porque hoje em dia eles não tem muita ajuda de professores 
familiares ou seja pessoas que posam incentiva a leitura 

A9 Por que as pessoas de Hoje em dia so pensam em Internet, e o 
livro e bem melhor, voce aprende mais. 

A12 Hoje a maioria dos Estudantes querem namorar não que eu não 
namore mais do jeito deles eles querem só ficar com as meninas 
e outra coisa é a droga que está consumindo os estudantes 

A15 Porque só querem brincar e ficar na Internet 

A16 Porque tem muitas coisas melhores que leitura e também muitas 
pessoas passam maior tempo no trabalho 

A18 Eles não se interessar com os livros revistas 

A19 Concordo muito com esses resultados 

A21 Por que tambem meus colegas não gosta de ler 

A24 Porque não são todas as pessoas que tem grande enteresse de 
saber o que é realmente uma leitura. 

A25 Muitas pessoas estão deixando de ler 

A26 Por que muitos jovens não se interessão pela leitura. 

A28 Por que a maioria dos estudates se enteressam + em outras 
coisas. e menos na leitura. 

A29 Por que a tecnologia tomou conta dos estudantes brasileiro 

A30 Na maioria das vezes o cansaço do dia não da tempo de ler 

A32 Por que de 1000 pessoas eu acho que 100 le. 

A2, A13, 
A17 

Não justificaram 

Não 

A1 Porque a maioria se dedicar a leitura e 23% não 

A3 O adolescete só quer saber de curte 

A4 Por que eu não faço leitura direto eu imagino os outros 

A7 Por que, tem pessoas que leem pra si e não para os outros 

A10 Porque vejo muintas pessoas inteligentes por ai 

A11 Porque as pessoas falam sem saber mas se elas verem cerca de 
50,1% lem mais que ne outros países 

A20 Porque muitos gostam de estudar 

A31 Porque alguns não sambem Ler. 

A6, A14, 
A22, A23 

Não justificaram 

         Fonte: Dados da pesquisa: Questionário dos alunos/questão 35. 
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As informações no quadro 12 relevam alguns dos porquês de os alunos participantes 

deste estudo não interagirem com a leitura assiduamente. Justificativas que a turma 9M1 não 

apresentou explicitamente durante a investigação (vide quadros 6, 7, 8, 9 e 10), atribuindo às 

condições de abandono da BE e ausência de práticas educativas mais estimulantes os motivos 

pelos quais estão distante dos eventos de letramento. Assim, os aprendentes expõem 

inconsistências discursivas entre o que dizem e fazem, por isso é preciso olhar com atenção e 

criticidade as informações fornecidas por eles para não incorrer no erro de vê-los como 

vítimas e incapazes de se tornarem autônomos na sua trajetória educativa. A autonomia para 

ser desenvolvida nesse processo exige dos educandos dedicação, interesse e compromisso nos 

estudos, além de situações potencializadoras, cuja criação e manutenção devem ser feitas 

pelos docentes e gestores escolares. 

 

 

4.5.4 Repensando as políticas públicas de fomento à leitura na escola 

 

 

É fato que as políticas públicas de incentivo à leitura se fazem presentes na escola e 

analisá-las é uma necessidade, sobretudo, quanto à sua efetividade, pois programas dessa 

natureza têm como uma de suas finalidades subsidiar o trabalho realizado em sala de aula. 

Segundo Barreto (2006, p. 163), “A biblioteca tem sido uma instituição relegada em 

todas as políticas educacionais e quando é contemplada, não atua adequadamente. Nas 

escolas, o desenvolvimento das bibliotecas tem sido menosprezado”. E, por que isso acontece, 

já que o PNBE tem fornecido um acervo diversificado e de qualidade para as unidades 

públicas de ensino? 

As contribuições da ação governamental mencionada poderão ser garantidas à 

comunidade escolar se, em paralelo com as etapas que antecedem a distribuição, outras 

medidas forem implantadas e implementadas, já que os critérios avaliadores para a seleção 

das obras, dada através de editais, são objetivos e claros. Contudo, apenas abastecer as 

unidades de ensino básico com esses produtos sem lhes proporcionar a oferta de serviços 

bibliotecários, para que os educandos tenham acesso efetivo à informação e ao conhecimento 

como objetiva o programa, tem baixo impacto no cumprimento do papel social da escola. 

(SILVA, 1998; BARRETO, 2006; KLEBIS, 2008; MILAGRES, 2008). Pouquíssimas são as 

escolas estaduais e municipais que têm em sua equipe de apoio pedagógico um bibliotecário 

e/ou um servidor que se responsabilize pela biblioteca ou espaço destinado para tal. Desse 
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modo, docentes e discentes enfrentam dificuldades em serem agentes beneficiários da referida 

ação, e isso se deve também ao descumprimento do que propõe os documentos-base da 

educação brasileira. 

Nesse sentido, as unidades de ensino e os setores da sociedade não convivem com a 

falta de iniciativas político-pedagógicas, cujo cerne são as práticas de letramento, pois elas já 

são numericamente expressivas. A imprescindibilidade se instala na revisão dos aspectos 

ideológicos e operacionais dessas políticas, as quais devem priorizar as reais necessidades dos 

grupos sociais e controlar como são aplicados os recursos oriundos dos cofres públicos, além 

de outras medidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

[...] E, assim como no efeito Heisenberg, à medida que embarcamos em nossa 
pesquisa, alteramos a composição do campo. Agir como pesquisador é perturbar 
inerentemente o sistema das relações, e, tal como o bater das asas de uma borboleta 
na China, os efeitos da própria pesquisa podem dar origem a múltiplos eventos 
imprevistos à distância. (GERGEN; GERGEN, 2006, p. 382-383). 

 

 

Para esta pesquisa, a leitura foi escolhida como objeto de estudo porque se trata de um 

eixo muito importante, principalmente, da educação linguística, mediada pelos professores de 

português. Essa prática social, discursiva e pedagógica, quando atrelada ao panorama 

educacional brasileiro, caracterizado também por apresentar aspectos relacionados à 

deficiência da formação escolar e docente, apresenta características pouco satisfatórias para os 

atores do processo de escolarização. Isto porque nesse estágio os educandos têm dificuldades 

em lidar com os eventos de letramento, principalmente aqueles relacionados aos atos de ler e 

escrever, transpondo, inevitavelmente, esse problema para os demais setores da sociedade. 

Esta requer das autoridades e administradores da educação brasileira a implantação e 

implementação de medidas que impeçam o crescimento acentuado do número de estudantes 

que em sua trajetória escolar não conseguem desenvolver adequadamente habilidades e 

competências linguísticas, as quais se tornaram foco de avaliações governamentais, cujo 

objetivo é verificar o desempenho do sistema educacional no nível básico e fornecer dados 

para ações político-pedagógicas. 

Os alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas são alvo do principal 

exame avaliativo da unidade federativa brasileira, a Prova Brasil, que define, apoiada nos 

documentos oficiais da educação no país, quais competências em leitura e em matemática 

esses indivíduos devem ter adquirido e desenvolvido após cerca de nove anos de escolaridade. 

Os resultados apontam, mesmo depois de várias edições da referida avaliação, que as 

mudanças têm sido discretas e que o conjunto de decisões tomadas é de baixa efetividade. As 

políticas públicas de fomento à leitura na escola e em espaços culturais, criadas nos últimos 

20 anos, precisam ser revistas, ressignificadas e replanejadas, a fim de que a comunidade 

escolar e a sociedade desfrutem dos benefícios agregados aos recursos investidos. 

No bojo dessa discussão, encontra-se a formação docente, a qual precisa estar atrelada 

ao desempenho didático na sala de aula e ao processo de pesquisar, por isso optei por aliar, 

durante o percurso acadêmico, esses dois papéis: professora e pesquisadora. (BORTONI-
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RICARDO, 2008). Entendo que tal posicionamento se deu, sobretudo, em virtude da longa 

trajetória como estudante da educação básica em unidades públicas de ensino e da escolha em 

ser uma educadora, o que desencadeou a reflexividade sobre a necessidade de novas propostas 

e de ações efetivas para mudanças no nosso sistema de educação. Diante disso, o trabalho 

investigativo realizado se constituiu em uma oportunidade de reflexão acerca da utilização de 

uma prática de ensino pertinente para atender a demandas específicas, tomando o fazer-

pesquisa como um recurso auxiliar e fundamental nesse processo. 

A investigação foi norteada por uma pergunta a partir da qual foram estabelecidas 

outras questões secundárias. (subseção 1.3) A primeira e principal é: De que modo o uso da 

biblioteca escolar, pela professora de língua portuguesa e estudantes do 9º ano do ensino 

fundamental, poderá contribuir para a formação de leitores e para a melhoria dos resultados 

sobre a prática de leitura na escola? Esta já delimita o tema e a articulação feita com os 

construtos teóricos analisados – língua/leitura, ensino-aprendizagem e biblioteca escolar 

discutidos durante o estudo, que teve como cenário uma entidade escolar pública (CEAV) e 

participantes a diretora (D), os alunos do 9º ano do ensino fundamental (turma 9M1) e sua 

professora de português (P) – todos componentes da comunidade escolar mencionada. 

Essa questão revelou particularidades que desenham o contexto de ensino analisado e 

repercutem no fazer-pedagógico da professora participante, no desempenho educativo dos 

aprendentes quanto às práticas de leitura na escola e fora dela, bem como na gestão escolar. 

Os fenômenos que configuram a escola, agência de letramento, cuja responsabilidade 

ainda tem sido debatida na contemporaneidade, devido ao seu papel social, foram abordados 

neste trabalho a partir de contribuições teóricas de diversos autores, como os do campo das 

Ciências da Educação e da Informação e, sobretudo, da LA, inter-relacionadas com as 

orientações e diretrizes dos textos referenciais da educação brasileira. Essa literatura permitiu 

uma abordagem inter/transdisciplinar, já que ela convergiu para retroalimentação de 

elementos discursivos compartilhados por essas áreas do saber, dando ao trabalho construído 

condições para mediar interesses acadêmicos, sociais e pessoais. 

Nesse sentido, tratei das práticas de letramento, retomando seus conceitos e 

características, em especial, na escola, onde se espera que elas sejam fomentadas e 

contextualizadas a ponto de os alunos reconhecerem que há diferenças e semelhanças entre 

alfabetização e letramentos, e que estes englobam a leitura, a escrita e outros fenômenos de 

natureza linguística ou não, em contextos múltiplos. (MATENCIO, 1994; KLEIMAN, 1995; 

RIBEIRO, 2007; ROJO, 2009; SOARES, 2010). 
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Abordar as concepções de termos básicos – língua(gem), leitura, texto e ensino – que 

embasam o presente estudo foi de suma importância, pois essa articulação possibilitou 

perceber não apenas a dinamicidade dos significados e sentidos atribuídos a esses construtos 

linguísticos, bem como fornecer bases para uma discussão que se prestou dialógica, inclusive, 

no trato com as ideias dos participantes acerca desse conjunto que constitui a língua 

portuguesa no CEAV. Este, como as demais instituições de ensino, tem a função de inserir os 

aprendentes no meio social em que vive, na cultura das experiências e do conhecimento e dar-

lhes condições para transformar esse meio. (BARRETO, 2006). Por isso, a necessidade de se 

compreender a língua sob uma perspectiva interativa, na qual as atividades de leitura são 

propostas a partir de textos orais, escritos e imagéticos, representados em gêneros textuais 

distintos e circulantes em diversos suportes e mídias. (ANTUNES, 2003). O processo de 

ensino-aprendizagem gerado nesse berço se concretiza significativo para os interagentes 

(professores e alunos), os quais se sentem estimulados a produzirem ações não-simuladas, ou 

seja, reais e transformadoras. (GERALDI, 2002). 

Assim, a formação de professores e o processo de escolarização no nível básico estão 

imbricados, pois há necessidade latente de uma qualificação em ambos os contextos 

formativos. O primeiro ocorre antes do ingresso às instituições de ensino superior, as quais 

devem favorecer uma aprendizagem significativa para os futuros educadores, respeitando a 

sua caminhada estudantil e a partir dela agregar-lhes conhecimentos sobre os objetos de 

trabalho pedagógico e experiências relacionadas aos ambientes educativos onde serão 

inseridos. Compete às IES não criar um fosso entre a sala de aula da escola e os cursos de 

graduação ou de formação continuada. No caso dos cursos de Letras, sobretudo, Vernáculas, é 

também responsabilidade da universidade aproximar os professores de uma atuação 

profissional que não se restrinja ou enfatize os aspectos gramaticais da língua, marginalizando 

os outros eixos de ensino. (MATENCIO, 1994; ANTUNES, 2003; MENDES, 2008). 

O Estado tem sua parcela de participação na conjuntura entre a formação docente e as 

condições para o exercício pedagógico (SILVA, 1998; 2008), já que impõe reformas sem 

arrolar os professores nos debates e decisões (ALMEIDA, 2009; RUÉ, 2009) nem lhes 

proporcionar, no âmbito institucional, criação e manutenção de iniciativas menos 

burocratizadas. (ALVES, 1983; COELHO, 1983; GERALDI, 2002; GUEDES, 2006; 

XAVIER, 2007). Deste modo, ele é um dos principais responsáveis pelos velhos modelos, 

enraizados no processo de escolarização, que ainda sofre com a conservação dos currículos 

engessados, cujo alvo são os conteúdos disciplinares sob uma roupagem que se pregar 

renovada. A escolarização brasileira é longa e pouco articulada às transformações culturais e 
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às interações sociais entre os indivíduos integrantes das comunidades escolares (OLIVEIRA, 

1995), o que compromete a avaliação por competências, focalizada pela Prova Brasil. O 

modelo de educação com ênfase no ensino-aprendizagem por competências abrange várias 

áreas curriculares e causa controvérsias em virtude do leque de significados atribuídos ao 

termo competência e ao modo como eles foram adotados (BRONCKART; DOLZ, 2004; 

ALMEIDA, 2009; RUÉ, 2009), haja vista que, segundo os dados do referido exame avaliativo 

e dos coletados por este estudo, as recomendações dos documentos oficiais têm sido pouco 

incorporadas ao cenário escolar. (MATENCIO, 1994; PERRENOUD, 2000a). 

No Brasil, um dos problemas acerca dessa questão reside no fato de se valorizar a 

avaliação por competências enquanto o processo de ensino-aprendizagem não está sob a 

mesma orientação. (ANTUNES, 2009; SOARES, 2010). Esta situação evidencia a 

incompatibilidade entre os discursos e as ações realizadas, bem como maior preocupação com 

os resultados quantitativos e ao invés da ênfase nos qualitativos. As habilidades e 

competências de leitura são mais exploradas quando se discute as atividades avaliativas na 

escola, propostas pelos docentes durante o ano letivo, e avaliações do desempenho da 

educação, em detrimento do planejamento escolar e de sua aplicabilidade. Fica, portanto, os 

objetivos e metas estabelecidos pelos órgãos governamentais e agentes dos espaços 

educativos afetados, provocando prejuízos no desenvolvimento dos alunos e de todo o sistema 

educacional. 

Diante do questionamento Que concepções de leitura têm a escola, a professora e os 

alunos pesquisados, e que atividades estão subjacentes a elas?, é possível afirmar que a 

dinâmica dos espaços educacionais é constituída não somente pela estrutura físico- 

pedagógica, mas também pelos eventos promovidos em seu interior e, do mesmo modo, pela 

interlocução construída entre os diferentes grupos (direção, educadores, aprendentes, 

funcionários e outros) e destes com essas atividades. Isso determina as particularidades de 

cada recinto escolar e permite que sejam conhecidas as concepções que subjazem as atitudes 

realizadas individual e coletivamente. (ANTUNES, 2003). Quanto àquelas ligadas à leitura, 

pode-se assegurar que esse construto linguístico é discutido no CEAV como suporte 

fundamental para outras práticas de letramento, principalmente, a escrita com a qual a leitura 

forma um par perfeito. Por isso, o seu PPP registra a importância de um programa didático, 

cujo foco sejam atividades em torno dos atos de ler e escrever dos alunos, visando amenizar 

as deficiências acumuladas em estágios anteriores ao nível fundamental II e estimular o 

desenvolvimento de competências leitoras e escritoras. 
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Esse assunto é compartilhado pelas dirigentes e equipe docente, que sinalizam o 

quanto os problemas referentes à alfabetização e ao letramento interferem no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos, em seus comportamentos e no desempenho da própria 

unidade escolar. As ações propostas com a finalidade de atender aos anseios do grupo, no 

entanto, ficam restritas às primeiras semanas de aula e a momentos esporádicos, não 

respeitando, assim, a importância das práticas de leitura e escrita, registrada no PPP, que 

ficam em segundo plano. 

Os documentos escolares estão desorganizados e desatualizados, apesar disso retratam 

dificuldades que ainda perduram no CEAV, evidenciando que pouquíssimas mudanças foram 

promovidas mesmo sob uma nova direção. Esta assumiu o mandato em 2008 e, em 2011, a 

escola apresentava muitos dos problemas descritos no PPP, revisado pela última vez em 2005. 

A intervenção nas práticas de leitura dos aprendentes pode ter melhor acolhimento na 

sala de aula, pois nela as especificidades de seus integrantes são mais perceptíveis e cada 

professor, por ter maior autonomia, pode propor eventos que dialoguem diretamente com seu 

plano de trabalho a ser executado a curto (unidades letivas) e médio (ano letivo) prazos. Este é 

constituído de aspectos textuais e gramaticais, mas as atenções ainda se voltam para a análise 

linguística. Esse fato evidencia que o ensino-aprendizagem de língua portuguesa é orientado 

por conteúdos e as atividades de leitura são marginalizadas. 

A P ratifica a imprescindibilidade da leitura em seu percurso formativo no universo 

familiar, escolar e profissional e concebe essa prática ainda sob uma perspectiva que 

desconsidera a interação entre autor – texto – leitor, tomando este último como decodificador 

apenas do que está escrito, pois lhe cabe apreender as ideias contidas na materialidade 

linguística. Essa compreensão perdura nas suas aulas de língua materna, nas quais são 

comumente usados recortes de textos ou fotocópias para a realização, segundo Luiz 

Marcuschi (2008), de exercícios de copiação, compreensão e inferência, mediante um 

conjunto de perguntas, e também de produção textual. 

A utilização de cópias de textos oriundos de jornais e revistas, sinalizada no plano 

anual de curso do componente curricular, lecionado pela colega, é medida possível e viável, 

não havendo problemas em adotá-la. Entretanto, para um processo de escolarização que se 

deseja significativo é necessário a apropriação de livros, de gêneros textuais variados, como 

materiais pedagógicos. P descreve outros (livro didáticos e paradidáticos, filmes e mapas), 

cujo uso apoia o trabalho sobre tipos de revistas, conto, romance, texto teatral, notícias de 

jornal e poemas, conforme planejado, mas que não foram empregados em sala de aula. Ela 
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demonstra não ser uma leitora assídua e critica os alunos por não lerem regularmente, além de 

censurar os materiais de leitura escolhidos por eles durante a visita à biblioteca escolar. 

A concepção de leitura da turma 9M1 se assemelha a de P. Para esse grupo, o ato de 

ler remete a grafemas, a ideias de falar e escrever corretamente, à aquisição de novos 

conhecimentos, ao desenvolvimento da mente (memorização), à diversão etc. Os aprendentes 

dizem ter experiências leitoras diversificadas, mas suas respostas ao questionário, seu 

comportamento nas aulas e as características de sua escrita revelam o contrário. É notório que 

as habilidades e competências preconizadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa, pela Prova Brasil e por outros documentos e sistemas avaliativos 

orientadores da educação brasileira não se fazem presentes no cotidiano de estudantes que se 

dizem imersos na cultura letrada. 

A escrita dos educandos, que estão em processo de conclusão da maior etapa do 

ensino básico, e as informações analisadas dão o alarme de que as situações educativas 

vividas por eles na escola foram insatisfatórias e ineficientes para torná-los usuários da norma 

culta de sua língua materna nessa modalidade. Outros fatores também interferem no percurso 

formativo desses indivíduos, no âmbito escolar e nos demais da sociedade, corroborando para 

que eles permaneçam nas mesmas condições socioeconômicas. (FREIRE, 1983; 

BRONCKART; DOLZ, 2004). Os dados gerados também sinalizam que as respostas dos 

aprendentes não correspondem à realidade encontrada, pois eles simularam ser leitores desde 

a infância e mantenedores das práticas de leitura na atual fase da vida, o que não se 

confirmou, sobretudo, pela existência de contradições nos seus discursos. 

A escola reconhece o seu papel na formação de leitores e a necessidade de se 

empreender esforços e recursos para que isso ocorra gradativamente durante toda a educação 

básica. Nesse cenário repleto de histórias e significados, P ressalta o poder de intervenção de 

uma das principais agências de letramento: a família, atribuindo-lhe uma responsabilidade que 

quando não observada e posta em prática intervém de modo determinante no universo 

educativo. A professora conclui que seus alunos estão fadados a serem “não-leitores” se o 

contexto familiar não lhes proporcionou uma relação interativa com a leitura (hábito e gosto), 

oportunizando o convívio com livros e materiais variados. Sendo assim, a sua atuação docente 

tem efeitos de baixa potencialidade, por causa da inexistência do desejo neles em desenvolver 

habilidades e competências leitoras e pela ausência de psicólogos na equipe de profissionais 

da educação. Ideias que vão na contramão do que dizem especialistas da educação linguística, 

como Kleiman (2006). Para quem, o professor deve empoderar seus aprendentes. 
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Não é possível afirmar que a postura adotada pela colega enquanto professora de 

Língua Portuguesa é estritamente reflexo de sua formação enquanto estudante do nível básico 

e universitário, sendo esses determinantes e, por isso, o trabalho docente realizado é imutável. 

Isso porque o processo de reflexividade a que todos, de algum modo, são capazes de 

desencadear a partir das múltiplas relações estabelecidas com o mundo, as pessoas a sua volta 

e outros elementos, é responsável por colaborar com o desejo de que mudanças ocorram. 

O fato de o CEAV possuir uma biblioteca possibilitou que na investigação fosse 

conhecida, norteada pela seguinte pergunta Como a professora e os educandos participantes 

fazem uso da biblioteca escolar como espaço de leitura?, a relação dos participantes deste 

estudo com o referido ambiente. 

Em geral, a postura discursiva da docente condiz com sua prática, na qual não estava 

previsto o uso da biblioteca escolar como espaço de/para a leitura nem eventos que 

fomentassem efetivamente uma relação intrínseca entre os educandos e publicações 

impressas. Já a utilização da biblioteca do CEAV pela turma 9M1 se dava, em geral, para 

pesquisar livros didáticos em momentos dispersos. Uma pequena parte desse grupo diz ter 

acesso às obras literárias, mas as observações de pesquisa indicam que as condições do 

ambiente educativo não são favoráveis para fins de visitação e permanência no local. Estas 

servem de justificativa para o desuso da BE pela professora, outros docentes e os próprios 

alunos. 

A biblioteca escolar é uma dependência educativa especial, porque possui uma enorme 

potencialidade de promover eventos de letramento, articulando todos os agentes da unidade de 

ensino, seja em seu próprio espaço físico ou através de suas coleções de materiais impressos e 

audiovisuais. Por isso, ela precisa ser coordenada por profissionais da área de biblioteconomia 

e receber a atenção das autoridades administrativas do organismo educacional no que tange à 

estruturação do ambiente físico e à aquisição de equipamentos, mobiliário e coleções para 

torná-la visível e funcional.  

Nesse sentido, a biblioteca não pode ser tida apenas como um setor da escola, onde se 

deposita livros e outros materiais impressos, ou se expõe trabalhos produzidos pelo corpo 

discente, ou lugar somente de consulta para a realização de pesquisas estritamente escolares. 

(PIMENTEL; BERNARDES; SANTANA, 2007; KLEBIS, 2008). Ela tem outras 

funcionalidades, as quais se tornarão evidentes mediante ações do professor que conhece a 

história de seus educandos, dentre elas a de leitura, as dificuldades e habilidades provenientes 

do desenvolvimento escolar e sabe que competências eles devem/precisam adquirir para 
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serem sujeitos leitores-críticos, e diante disso o docente age em prol de uma aprendizagem 

significativa. 

Sendo assim, é pertinente questionar: Quais podem ser as contribuições da biblioteca 

escolar para a promoção da leitura e do desenvolvimento de competências leitoras? Com 

base no cenário encontrado, foi difícil responder a essa questão, visto que a BE estava sem 

nenhum tratamento específico, embora já constasse no Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE) medidas, cuja atenção se voltava para essa unidade. No documento produzido pela 

gestora do CEAV, focalizava-se a ampliação do acervo e aquisição de mobiliário, parte deste 

não atendia as necessidades reais do contexto e as especificidades da BE concernentes às suas 

funções socioeducativas. Assim, encontra-se a maioria das bibliotecas das escolas, sobretudo, 

públicas brasileiras, convivendo com o descaso das mantenedoras dessas instituições (CFB; 

CRB, 2008) e daqueles que gerenciam as unidades de ensino. 

É consensual entre os gestores da educação e da cultura que medidas educativas em 

torno das práticas de letramento são estratégias que podem favorecer mudanças no panorama, 

principalmente, quanto à relação dos brasileiros com a leitura. As decisões políticas e os 

investimentos centralizam, então, as ações de fomento que nuclearmente valorizam materiais 

informacionais escritos. Desse modo, o Brasil se destaca por propor uma variedade de 

programas e planos dessa natureza desde a década de 1990 até os dias atuais, muitos dos quais 

estabelecidos através de atos normativos. Destes, a Lei nº 12.244/2010 é uma novidade, pois 

foca a provisão de recursos humanos para as entidades de ensino, nesse caso, bibliotecários, 

sem os quais a distribuição do acervo do PNBE tem resultados acanhados. (SILVA, 1998; 

GERALDI, 2002; BARRETO, 2006; KLEBIS, 2008). 

A quantidade de projetos que se voltam para as práticas culturais e de letramento não 

assegura a imersão dos brasileiros na cultura letrada, nem a melhoria dos níveis de 

proficiência em leitura e escrita dos estudantes. Isso porque os investimentos destinados aos 

programas são mal-empregados e seus objetivos são negligenciados pelos elaboradores e 

executores das políticas. Os educadores, por exemplo, não são envolvidos nas diferentes 

etapas de ações dessa natureza, sobretudo, no seu processo de concepção. Faz-se necessária a 

avaliação dos planos sob o crivo da operacionalização de cada um deles, bem como de serem 

exequíveis e funcionais, considerando os públicos a que se destinam. 

Por entender que, por meio da pesquisa, também é fundamental intervir 

pedagogicamente, a questão Que práticas de ensino-aprendizagem de leitura, em conjunto 

com a professora colaboradora, poderão ser elaboradas e propostas, tomando o potencial da 

biblioteca escolar, para que a escola obtenha resultados significativos na formação de 
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leitores? me acompanhou durante a investigação, sendo um importante parâmetro de reflexão 

nesse percurso, concomitantemente, acadêmico e docente. 

Ao longo da pesquisa, foram realizadas ações de apoio, por exemplo, limpeza do 

espaço e organização do acervo, ao planejamento apresentado por D, denominadas de 

revitalização da biblioteca escolar, a fim de contribuir com a unidade de ensino e seus 

integrantes, sobretudo, os partícipes deste estudo. Essa postura foi adotada porque acredito 

que um estudo dessa natureza, caracterizado pelo diálogo com áreas do conhecimento 

distintas e afins como a Linguística Aplicada, Ciências da Educação e da Informação, deva 

legar ao cenário de pesquisa subsídios pertinentes ao tema discutido, conforme já apresentado 

em outras partes deste texto. Além disso, partiu-se do pressuposto de que a BE, dada a sua 

relevância, pode contribuir significativamente para a promoção da leitura e do 

desenvolvimento de competências leitoras. Mas, para que essa visão se torne concreta é 

preciso disposição por parte dos principais mediadores de ações educativas funcionais: 

gestores e educadores. 

O fortalecimento da relação aluno – língua/leitura – ensino-aprendizagem – biblioteca 

escolar – professor demanda um conjunto de reformulações que promova, a partir de 

finalidades e meios diversos, a circulação do acervo herdado pela BE e atividades, como: 

gincana literária, hora do conto (GIROTTO; SOUZA, 2009), saraus literários, projeção de 

filmes (tradução intersemiótica), leitura informacional – concurso de palavras-cruzadas e 

caça-palavras, oficinas de biografias, encontro com escritores e outros profissionais etc. 

(ALMEIDA JÚNIOR; BORTOLIN, 2009), rodas de leitura, sessões de leitura livre, 

dramatização de histórias, pesquisas, visitas culturais, malas literárias e empréstimos de livros 

(MILAGRES, 2008), exposições, visitas semanais e feira do livro (ALVES, 2008), registro da 

leitura (SILVA, 1998) dentre outras ações que privilegiem práticas leitoras e o 

desenvolvimento de competências a elas relacionadas. Estas podem ser realizadas no espaço 

da biblioteca, nas salas de aula e nos demais ambientes da escola, conforme um planejamento 

adequado, pertinente e coerente, construído na coletividade ou individualmente. 

Enfatizando o ensino-aprendizagem de leitura, propôs-se para a docente de português 

da turma 9M1 uma atividade didática que intermediava a sala de aula e a biblioteca escolar, 

visando dentre tantos objetivos o manuseio de livros pelos educandos e um trabalho 

com/através da linguagem, conforme sugere Matencio (1994). A ideia inicial era que a partir 

de uma interação envolvendo interesses bilaterais a proposta pedagógica fosse apenas um 

protótipo e sofresse mudanças contextualizadas à intervenção junto aos educandos do 9º ano, 

gerando outras atividades. Contudo, em virtude do diálogo “interrompido”, apenas o referido 
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plano foi concretizado, tendo sido produzido resultados tímidos quanto à promoção do ato de 

ler. 

A efetividade da proposta didática dependia do comprometimento de P e da turma 

9M1, mas eles não participaram colaborativamente, apesar das contribuições para o presente 

trabalho. A postura dos participantes revela que são imprescindíveis a instauração de um 

processo reflexivo sobre o papel de cada um dos agentes da escola e a implantação e 

implementação de práticas educativas significativas para esses sujeitos.  

A elaboração de medidas educativas está atrelada à boa vontade dos atores da escola, 

pois aquelas oriundas de instâncias administrativas externas às unidades de ensino nem 

sempre são bem recebidas, sobretudo, porque, muitas delas, surgem como imposições sem a 

devida participação de professores no debate e na construção das mesmas. (ALMEIDA, 2009; 

RUÉ, 2009). 

As práticas educativas, cujos propositores são indivíduos da própria unidade de 

ensino, tendem a ser mais bem avaliadas e discutidas. Apesar disso, elas podem não ser bem 

vistas, já que algumas, se não todas, demandam um empenho de tempo maior e representam 

aumento de tarefas diante do enorme leque de atividades inerentes ao exercício docente, além 

das burocratizadas pelo sistema educacional brasileiro. O idealizador ou promotor de ações 

pedagógicas deve estar disposto a conquistar adeptos, superando, assim, os desafios que se 

apresentam costumeiramente no universo escolar. Desse modo, a direção das entidades de 

ensino exerce um importante papel, haja vista que tem um poder intervencionista maior, 

inclusive, propiciando o diálogo entre os professores de todos os turnos e mobilizando os 

demais servidores para a preparação física e administrativa da escola no cumprimento das 

pequenas e grandes decisões. 

Os dados coletados e apresentados dão pistas do quanto o processo formativo na 

educação básica está imbricado com a formação para a docência e ambos têm implicações no 

trabalho pedagógico. A universidade tem um papel socialmente relevante na qualificação de 

professores, assim como a escola na construção e no desenvolvimento de habilidades e 

competências a serem exercitadas durante toda a vida. (BRASIL, 2001). 

O fomento à leitura deve ser feito levando-se em conta as reais práticas sociais, as 

quais estão, e devem estar, relacionadas à utilização de uma variedade de gêneros textuais ou 

discursivos, inclusive aqueles usados comumente por educandos fora da escola. Nesse 

sentido, a elaboração e a aplicabilidade de qualquer proposta de ensino-aprendizagem devem 

ser adequadas à realidade do grupo a que se destina e não é recomendável que se exija dos 
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aprendizes a leitura e a produção de textos orais e escritos descontextualizados das suas 

relações sociocomunicativas. 

As informações fornecidas pelos aprendentes, bem como a riqueza de suas histórias, 

quando escutadas podem promover, sob a perspectiva da reflexividade, a construção de 

medidas significativas, de cunho qualitativo. Estas, espera-se, devem resultar em uma 

formação de leitores, através do processo de ensino-aprendizagem, pautada no respeito aos 

atores desse contexto e, sobretudo, no atendimento de seus interesses e anseios relacionados à 

educação. (MATOS OLIVEIRA, 2010). 
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APÊNDICE A – Termo de compromisso científico e de autorização de pesquisa 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido da gestão escolar 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido da professora 
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APÊNDICE D – Questionário de A12 
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APÊNDICE E – Questionário de A16 
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APÊNDICE F – Questionário da professora 
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APÊNDICE G – Questionário da gestão escolar 
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APÊNDICE H – Proposta didática: atividade de leitura 

 

 

Objetivo: Promover a leitura de diferentes obras literárias, constituintes do acervo da 

biblioteca escolar, a partir da preferência dos educandos, viabilizando o acesso a esse material 

e incentivando-os para essa prática. 

 

Materiais: livros literários diversos; roteiro de leitura. 

 

Etapas: 

1. Orientação dos alunos sobre a realização da atividade; 

2. Apresentação do roteiro de leitura; 

3. Tratamento em sala de aula dos aspectos (conteúdos) presentes no roteiro de leitura; 

4. Visita à biblioteca escolar (reservar uma aula); 

5. Escolha de um livro e o seu empréstimo por cada estudante, conforme a preferência 

deles. 

 

Orientações para os estudantes: 

• Cada aluno deverá escolher na biblioteca escolar um livro de sua preferência e tomá-lo 

de empréstimo; 

• Ler a obra literária escolhida; 

• Responder o roteiro de leitura; 

• Apresentar para a turma o livro lido com base no roteiro preenchido. 

 

Observações e resultados: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Roteiro de leitura: 

 

1. Identifique a obra lida (autor, título, editora, local e ano de publicação). 

2. Elabore um resumo da obra lida. 

3. Que gênero textual caracteriza o livro lido (crônica, conto, romance ou outros)? 

4. Quem é/são o(s) protagonista(s) da história? Descreva-o(s). 

5. Quem narra a história? Identifique o tipo de narrador. 

6. Identifique o tema principal abordado no livro. 

7. Faça a relação entre o que é contado na obra com os acontecimentos do mundo em que 

vivemos. 

8. Que mensagem o livro deixa para os seus leitores? 

9. Você gostou do livro? Justifique sua resposta. 

10. Você recomendaria para seus colegas de classe a leitura dessa obra? Por quê? 
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APÊNDICE I – Livros lidos pelos alunos para a atividade de leitura 

 

 

ALUNO AUTOR TÍTULO 
A1 Hardy Guedes Alcoforado Filho O pincel da imaginação 
A4 Gastón Lenoux O fantasma da ópera 
A5 Jack London Caninos brancos 
A7 Maria da Graça Ivo O lugar do sorriso 
A8 Leo Cunha Turmas do prédio, da rua e do bairro 
A9 Flávia Savary Anabela procura e acha mais do que 

procura 
A11 Frances Burnet Hodgson O jardim secreto 
A12 Coli Thompson Como viver para sempre 
A13 Suriá Laerte a garota do circo 
A14 Bartolomeu Campos de Queirós Sei por ouvir dizer 
A15 Antonella Catinari A bicicleta e o tempo 
A17 Machado de Assis Um homem célebre 
A18 Moreira de Alcopiara Cordel em artes e versos 
A23 José Veiga O risonho cavalo do príncipe 
A24 Ademilson Franchini Deuses, heróis e monstros 
A26 John Malam Oliver Twist 
A27 Machado de Assis O caso da vara 
A28 Regina Drummond Histórias de arrepiar 
A29 Douglas Silva Lima Rap de rua 
A30 Saki O contador de histórias 
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APÊNDICE J – Roteiro de entrevista dos alunos 

 

 

1. Desde que vocês entraram na escola, ainda crianças, várias atividades com a leitura foram 

realizadas. Fale um pouco de uma atividade realizada na sala de aula ou na escola que marcou 

sua relação com a leitura. 

 

2. O que motiva vocês a escolherem ou buscarem livros ou materiais de leitura que não sejam 

indicações obrigatórias da escola? 

 

3. O que vocês observam quando querem selecionar uma obra para ser lida? 

 

4. Que assuntos despertam seu interesse ao iniciar a leitura de uma nova obra? E quais veículos 

de informação vocês utilizam para se manterem informados sobre as questões do mundo?  

 

5. Dê sua opinião sobre as atividades de leitura propostas pela professora Meire, em especial, a 

mais recente. 
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APÊNDICE K – Transcrição da entrevista dos alunos 

 

 

Pe: Ó..., a minha primeira pergunta pra vocês é (.) Vocês entraram na escola ainda quando 

crianças, né? E ao longo desses anos de estudos, vocês participaram de várias atividades na 

escola. Aí, eu queria que vocês pensassem o seguinte: De todas as atividades, não 

necessariamente nessa escola, neste colégio, né. Pode ser, sei lá, quando você era criancinha 

ainda, e que você lembrasse de, pelo menos, uma atividade de leitura que marcou a sua 

relação com os livros, com a leitura. Se mudou alguma coisa, se não mudou, enfim (.) Pensem 

aí e quem quiser responder, diz o nome e responde. Não tem resposta certa, não tem resposta 

melhor (.) É a opinião de vocês. Certo? (.) Deu pra entender? 

 

AA: deu, deu. 

 

A8: É um livro... é pró que a gente ganhou... (.), que a gente começou tipo assim a ler... 

 

Pe: É, alguma coisa que foi feita na escola e que a partir desse dia você gostou mais ou menos 

de ler. Você... é... passou a odiar, num sei. Assim, é o que marcou sua vida numa atividade 

dentro da escola. 

 

A8: Eu mesmo gostei, mesmo, de um dia que teve aqui doação de livro, aqui na escola, na 

biblioteca, que eu achei um livro no meio deles que eu levei pra casa. Aí comecei a ler esse 

livro. É tipo um livro de (...)  tinha vários episódios, várias coisas tipo conto (.) sei lá alguma 

coisa assim piadas. Aí comecei a ler e aí depois desse dia, gostei de ler. E várias vezes como o 

livro mesmo que levei ontem na atividade de português, comecei a ler e achei interessante. Aí 

daí em diante comecei a ler, a gostar de ler, que eu não gostava de ler muito, a ler jornal, essas 

coisa e todo dia eu quero ler. 

 

Pe: E foi aqui na esco..., neste colégio? Você lembra série, Carol, A8, né?  

 

A8: A mesma que estou agora, na 8ª; foi esse ano. 

 

Pe: Ah! este ano. 
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A8: É agora na 8ª. 

 

Pe: Ganhou uma coleção, foi isso? 

 

A8: Oi? 

 

Pe: A escola deu uma coleção de livros? 

 

A8: Não, aquele... aquela coisa que teve ali que tava doando livro. 

 

Pe: Ah, sim. Dos livros didáticos. Ah! certo. Hum, hum. Ah... certo. Ok. Quem mais? 

 

A30: Sempre gostei de ler sabe...? 

SIRENE DA ESCOLA TOCA TÉRMINO DO HORÁRIO DE INTERVALO 

 

Pe: É... Mas alguma coisa a escola fez..., alguma atividade que fez com que você gostasse 

mais ou se afastasse? 

 

A30: Não.  

 

Pe: Não? 

 

A30: Não.  

 

A24: Eu sempre gostei de ler. Na 4ª série já me ofereceram vários livros pra mim ler. A partir 

desses livros que me ofereceram eu comecei a me dedicar na leitura e a mais oportunidades 

que me deram aqui agora; no ensino fundamental foi a o coisa que a senhora fez? Sobre a 

leitura? Me interessei bastante, gosto muito de ler.  

 

((xxx)): A24 refere-se à aplicação do questionário dos alunos. Ocasião em que me apresentei 

à turma e expus aspectos concernentes à pesquisa – objetivos, justificativa, relevância etc. –, 

convidando-os a participar voluntariamente dessa investigação. 
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Pe: Qual foi? 

 

A24: A atividade que a senhora fez.  

 

Pe: Ah, o questionário. Certo. Alguém mais quer responder? (...) A30 falou, depois A24 

(risos) pra ficar gravado. (risos)  Você é... 

 

A9: XXX. 

 

Pe: XXX. Alguém mais quer responder a essa pergunta? Não? Então, a gente pode passar pra 

próxima? (.) É... O que que motiva ou que faz vocês procurar qualquer coisa pra ler? Seja 

jornal, seja revista, seja livro... o que que te motiva ham... tal coisa me interessa, aí eu vou lá e 

procuro um livro, um jornal, uma revista... o que é que faz vocês terem esse interesse pela 

leitura? 

 

A30: buscar conhecimento, né? 

 

Pe: Conhecimento. 

 

A5: Não pra mim depende da história, né? Se eu gostar da história eu começo a ler. 

 

Pe: Hum, hum. 

 

A5: Porque aquilo me incentiva a alguma coisa... 

 

A8: No jornal mesmo as notícias do dia de acontecimento e ni livros o que tipo... o que vai 

acontecer, o que tá acontecendo (Inc.) os temas assim da semana. 

 

Pe: Hum, hum. Agora é, isso sem obrigatoriedade da escola ou com obrigação da escola? 

 

A8: Sem obrigação. 

 

A5: Sem obrigação. 
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AA: Sem obrigação da escola. 

 

Pe: Sem obrigação. Não fiquem tímidos não, vu (.) (risos) É..., aí XXX falou que geralmente 

quando o assunto interessa, mas do ponto de vista visual, né, assim, a gente olha uma coisa 

antes de saber sobre o que está escrito a gente primeiro ver, né?... Então o que chama atenção 

de vocês quando você vai escolher, só olhando? 

 

AA: Imagem... (dois ou três alunos falam ao mesmo tempo). 

 

AA: Título. 

 

Pe: Título, imagem... 

 

A30: Título é o que mais chama atenção. 

 

Pe: Título é o que mais chama atenção. 

 

A5: É. Eu acho, é ou não é? 

 

P: Ham, ham... XXX quer falar, ela tá ali, tá tímida. Não fique tímida não, XXX. Diga. Não? 

XXX pode... Pessoal mais tímido fique à vontade, viu? É... e aí assim... o título. Então, quais 

são os assuntos que mais chamam, é... mais interessam a vocês e onde é que vocês procuram 

esses... esses assuntos pra ficarem bem informados? 

 

SILÊNCIO DO GRUPO. 

 

A30: Repita aí a pergunta de novo. 

 

Pe: Tá. Então, é..., por exemplo, você... alguns falaram título, né? Título do livro chama mais 

atenção. O assunto. Então, quais são os assuntos que mais interessam a vocês, quando você 

vai ler, quer escolher um livro pra ler, você vai procurar um assunto em que, sobre... a... 

violência, sobre família, sobre a... é... prefere ficção, coisas que são imaginárias, que não 

sejam reais... e onde é que vocês procuram materiais pra ler? 
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A8: Eu mesma... (SOBREPOSIÇÃO DA VOZ DA PROFESSORA) 

 

Pe: XXX. 

A8: (continua) violência em jornais. Todo dia eu leio jornais. Todo dia. 

 

P: Só a seção da... de violência? (risos) 

 

A8: É no jornal, é. Tem que ler jornal para ficar mais informada sobre o que aconteceu, é no 

jornal, eu chego daqui da escola lá em casa tem jornal, tem jornal do dia e do... 

 

Pe: Mas você não lê o jornal todo... 

 

A8: Não só a parte quando eu vejo o título ou então quando não tem título na frente. Às vezes 

tem... quando não tem parte de violência na frente, tem... jogo. Quando não tem jogo... Aí 

depende e aí pego abro procurar outra coisa. A não ser o jogo que tem no jornal. 

 

A5: Já eu gosto mais dos livros de ficção científica.  

 

Pe: Então, você gosta também de... de... dos filmes que..., dos..., é... ficção científica?  

 

A5: É. 

 

Pe: É eu também gosto (risos). Alguém mais? 

 

A30: Depende, né.  

 

Pe: Depende. 

 

A30: Porque, sei lá, se focar só naquele... naquela coisa, sei lá pode (Inc.) dependo do nosso 

dia-a-dia... Porque se você lê só história em quadrinho (Inc.) quadrinho (Inc.) quadrinho... 

Essas coisas... vai depender. 
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Pe: Certo, depende da situação? 

 

A30: É. 

 

Pe Ou do dia, né? Tem dia que você tá mais para ler uma coisa mais engraçada, né? (risos). 

É... 

 

A5: (risos). 

 

Pe: A minha última pergunta. Eu gostaria que todo mundo respondesse. Tá? Aí, a gente pode 

seguir assim: começando por XXX, terminando em XXX. É..., é uma opinião pessoal, certo? 

E... acho que ninguém precisa ficar com vergonha, constrangido, porque aquilo que vocês tão 

me dizendo aqui não vai ser dito à professora de vocês nem a um outro professor: fulano disse 

isso, certo? Em momento nenhum, tá? Então, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês 

sobre as aulas de português, né de língua portuguesa em geral, tá? E... pensando 

principalmente nas atividades de leitura, tem a ver com leitura. A opinião de vocês. 

 

A24: São boas as aulas. As aulas nos ensina muito sobre a leitura bastante, porque sempre nas 

aulas dela ela entrega texto pra nós ler, refletir, resumir e isso nos interessa muito na leitura e 

nos traz mais benefício.  

 

Pe: XXX. 

 

A8: A leitura mesmo nas aulas de língua portuguesa é tipo assim... interessante, a gente 

aprende mais a lidar com as letras, com as palavras mesmo, busca conhecimento né? Como a 

professora fez mesmo essa aula aqui que ela pede pra gente pegar o livro aqui, responder as 

perguntas que tem no bagulho ela nunca fez uma aula assim, acho diferente interessante que 

além da gente buscar o conhecimento da leitura, a gente aprender mais sobre a língua 

portuguesa. 

 

Pe: XXX. 

 

A28: Eu acho que... (ts...). Eu acho a aula de português interessante, mais só que eu acho que 

a professora devia focar mais na leitura , porque eu acho que ela num... num exige muito da 
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gente. Dá mais texto tipo atividade pra gente ler muito, a gente mal ler (Inc.) biblioteca (Inc.) 

e eu acho que (Inaud.) 

 

Pe: XXX. (risos). 

 

AA: (risos) 

 

A12: Eu acho que as aula de português ensinava nós a aprender falar direito. Só isso. 

 

AA: (risos). 

 

Pe: (risos) XXX. 

 

A5: Eu acho as aulas muito boa mais ela tinha que focar mais aqui na biblioteca, pra gente 

levar mais livro pra ler várias coisas. Então, passar mais textos. Acho que é isso. 

 

Pe: XXX. 

 

A9: Eu acho interessante só que pu... portu... pa... pu... português ela não foca muito na leitura 

não, na aula porque ela também é professora de cultura africana. Eu acho que... ela passa mais 

texto, às vezes a gente lê um mito, um bocado de coisa assim de português também (Inaud.) 

mas ela tem que fazer isso na parte de português. Também porque ela só passa, não passa 

muito texto não. 

 

A30: Eu gosto lá da aula de português, mais só que... ela não passa muito texto pra gente 

interpretar. Não. Passa, aliás, mas ela não dá um livro pra gente ler, ela dá um texto dela lá pra 

gente resumir. Essas coisas assim, mas podia trazer a gente mais pra biblioteca, pra sempre 

escolher livro, pra fazer comentário de livro na sala. Ah! Sei lá acho que ficaria legal a aula. 

Não pra ficar aquela rotina passar texto, ler texto, copiar... Umas coisas assim... Sei lá. (Inc.) 

ah se ela fizesse assim trouxesse a gente pra biblioteca seria melhor. A aula ia se diferenciar, 

entendeu? 
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Pe: Então, considerando o que alguns colocaram é... usar mais a biblioteca, o que vocês 

acharam da... da experiência de ontem, né, de vim, escolher um livro é... É..., enfim, o que 

vocês qua... qual é... foi a sensação de vocês e o que vocês acharam mesmo da proposta? 

 

A5: Eu achei legal. Pô melhor ainda que a gente pôde levar pra casa. É melhor do que ficar na 

rua ainda mais que tá perigoso. 

 

A8: Eu achei legal. É interessante mesmo. É tanto que todo mundo que... que vi que tava aqui 

hoje, todo mundo trouxe o livro e tava lendo... (SOBREPOSIÇÃO DA VOZ DA 

PROFESSORA). 

 

Pe: O livro que pegou ontem... 

 

A8 (continua): Sim. Foi que bateu o tempo da outra aula e quando esse intervalo entra na sala 

todo mundo tava lendo. Achei interessante. 

 

Pe: E só pra terminar. É... quando vocês escolheram ontem (rindo) vocês escolheram pelo 

título, pelo volume se era muito grosso, se era muito finoooo, se tinha muita imAgem... O que 

fizeram vocês escolherem aquele livro que vocês levaram pra casa? (rindo). 

 

A8: Eu mesmo.  

 

A5: Porque é... 

 

Pe: XXX. 

 

A5: Eu mesmo porque eu gosto muito de animais e o livro conta a história de um lobo... 

 

Pe: Eu tenho um livro lá em casa. É... que conta a história de uma mulher que foi criada por 

lobos. Tem uma ideia de realidade, mas eu acho que é ficção. É um livro muito interessante, 

muito bom. 

 

A8: Eu mesmo escolhi pelo título porque... 
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NESSE MOMENTO OUTROS ALUNOS ENTRAM NA BIBLIOTECA, FAZENDO 

BARULHO E XXX DISCUTE COM UM DELES. 

 

A8: (continua) Eu gosto muito de livro que tem aventuras, que fala sobre comunidade, 

bairro... Essas coisas assim... que foi tanto que eu peguei um livro que fala de comunidade da 

ru... do prédio da rua e do bairro. 

 

Pe: Você lembra o nome? 

 

A8: Do autor? 

 

Pe: Não, do livro. 

 

A8: É esse mesmo.  

 

Pe: O nome é esse? (risos)  

 

A: Como? 

 

Pe: Repita aí.  

 

A8: Comunidade do prédio da rua e do bairro. 

 

Pe: Você lembra XXX do nome do livro? 

 

A5: Caninos brancos. 

 

Pe: Caninos brancos? 

 

ENTRA NOVAMENTE ALUNOS FAZENDO BARULHO NO RECINTO 

 

Pe: Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então, gente muito obrigada, tá? É... vocês 

estão me ajudando bastante. XXX trouxe o livro (risos). Diga aí o nome do livro, XXX. 
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A30: “O contador de histórias”. 

 

Pe: Eu gostei muito desse livro quando... quando eu registrei. Achei superinteressante porque 

a capa dele, né, é uma capa..., é uma capa mesmo. Você tira tipo um envelope e a ideia de que 

as pessoas estão passando pela janela do ônibus ou do trem...; não sei ali. Então, brigada, a 

gente termina aqui a nossa entrevista. 
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APÊNDICE L – Entrevista da professora 

 

 

Pe: 

1. Você tem preferência por ensinar algum ano escolar? Há quanto tempo neste colégio, 

você é responsável por lecionar LP para os anos finais do ensino fundamental II? Por 

que essa atribuição tem lhe cabido? 

P: Não. Há dois anos trabalho com o 9° ano; geralmente a direção faz a distribuição dos 

professores por turma. 

 

Pe:  

2. Este ano, em especial, foi solicitado que os professores entregassem o planejamento 

anual das disciplinas seguindo um modelo proposto pela Secretaria de Educação. 

Que estratégias você utiliza para colocá-lo em prática? 

P: Sempre me baseio nos acontecimentos recentes para discutir em sala de aula e a partir daí 

explicar os assuntos. 

 

Pe: 

3. Como você caracteriza suas aulas de Língua Portuguesa? E a turma do 9º ano? 

P: Quando consigo prender a atenção da turma as aulas são boas, produtivas; quando não 

consigo, as aulas são um pouco monótonas. 

 

Pe: 

4. No questionário desta pesquisa, você reconhece sua ineficiência em formar novos 

leitores. Por que isso? 

P: O hábito de ler não é adquirido de uma hora p/ outra. É preciso que a família incentive os 

alunos a ler, pois eles passam a maior parte do tempo em casa não na escola. 

 

Pe: 

5. Qual é a importância da leitura nas suas aulas de Língua Portuguesa? 

P: A leitura é importante em todas as aulas, não só nas de L.P. através da leitura aprende-se a 

escrever corretamente, a compreender melhor o mundo que nos cerca, expressar as idéias com 

clareza, etc. 
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Pe: 

6. O que você propõe para que os objetivos previstos no planejamento sejam cumpridos 

e os estudantes desenvolvam as habilidades e competências indicadas nesse 

documento pedagógico, sobretudo aquelas ligadas à leitura? 

P: Os estudantes só desenvolverão habilidades e competências se existi neles o desejo que 

isso aconteça. Não adianta planejamentos se não houver interesse em aprender. Acho que o 

essencial é um acompanhamento psicológico nas escolas. 

 

Pe: 

7. Você toma emprestado os materiais distribuídos pelo PNBE? Como os avalia? 

P: As vezes, para me informar. Não creio que estejam condizentes à realidade dos educados. 

 

Pe: 

8. Quais são suas expectativas frente à situação do contexto educacional em que estamos 

inseridos? Como você vê as políticas públicas de incentivo à leitura, especificamente 

o PNBE? 

P: A educação no nosso país é um problema que está longe de ser solucionado. Políticas 

públicas como a de incentivo à leitura são válidas, porém insuficientes para que ocorram 

mudanças significativas no presente contexto educacionais. Repito que acho imprescindível a 

presença de psicólogos na escola, trabalhando em parceria com os professores. 

 

Pe: 

9. Comente o filme Escritores da liberdade, se você o assistiu. 

P: O filme retrata circunstâncias vivenciadas diariamente na escola pública: adolescentes 

cheios de problemas como uso de drogas, prostituição, desemprego, alcoolismo, violência 

doméstica. São seres que não acreditam em nada, nem em si mesmo, e que não acreditam 

mudar a situação desfavorável que enfrentam. A personagem principal, através de seu projeto 

de leitura e escrita, cria um elo de contato com o mundo e assim os alunos têm diante de si um 

elemento de comunicação que possibilita a cada um se livrar de tudo que é ruim e aflitivo. 

Ninguém, consegue provocar  mudanças sem um trabalho conjunto. Para que a atual 

escola pública melhore é fundamental que se comece a trabalhar com esses alunos, fazendo-os 

acreditar em só mesmo e em sua capacidade de transformar situações desfavoráveis em 
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 favoráveis. Isso só ocorrerá com um sério trabalho de psicólogos aliados ao dos professores 

nas instituições de ensino. 
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APÊNDICE M – Relação de livros registrados 

 

 

 AUTOR TÍTULO GÊNERO Nº DE 
EXEMPLARES 

1. Adélia Prado Filandras Poesia 01 

2. Ademilson Franchini Deuses, heróis e monstros Literatura infantil 01 

3. Adolfo Caminha A normalista Romance 01 

4. Adriana Falcão O homem que só tinha 
certezas e outras crônicas 

Crônica 01 

5. Afrânio Coutinho A literatura no Brasil. Crítica literária 01 

6. Alberto Martins A história de Biruta Poesia 01 

7. Alberto Martins Uma noite em cinco anos Teatro 01 

8. Alcione Araújo A caravana da ilusão Teatro 01 

9. Alexandre B. de Souza Autobiografia de um super-
herói 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

10. Alexandre V. O bobo Romance 01 

11. Alice Ruiz S. Desorientais Haicai 01 

12. Alice Vieira Contos e lendas de Macau Conto 01 

13. Alphonse Daudet Já não somos mais crianças Conto 01 

14. Aluísio Azevedo Histórias de humor Conto 01 

15. Amélia Pinto Pais Fernando Pessoa, o menino 
da sua mãe 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

16. Ana Maria Machado Do outro tem segredos Literatura infanto-
juvenil 

32 

17. Ana Maria Machado Amigos secretos Literatura infanto-
juvenil 

01 

18. Ana Maria Machado O cavaleiro do sonho: as 
aventuras e desventuras de 

Dom Quixote de La Mancha 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

19. Ana Maria Machado Palmas para João Cristiano: 
de Ana Maria Machado para 

Hans Christian Andersen 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

20. Ana Maria Machado Hoje tem espetáculo: no país 
dos piquetes 

Literatura infanto-
juvenil 

23 

21. Ana Maria Machado Bisa Bia, Bisa Bel Literatura infanto-
juvenil 

06 

22. Ana Maria Machado Praga de unicórnio Literatura infanto-
juvenil 

01 

23. Ana Maria Machado Quem conta um conto? Teatro 01 

24. Ana Maria Machado Leituras de escritor Contos 01 

25. Ana Maria Machado Pluft, o fantasminha Literatura infanto-
juvenil 

01 

26. André Moura O rei do manacá Literatura infanto-
juvenil 

01 

27. Angela Lago Cena de rua Literatura juvenil 01 

28. Angela Lago Marginal à esquerda Literatura juvenil 01 

29. Angela Lago Minhas assombrações Literatura juvenil 01 

30. Angela Lago Historinhas pescadas Contos brasileiros 01 

31. Angela Leite de Souza Um verso a cada passo Literatura infanto-
juvenil 

01 

 



270 

 

32. Angela Leite; Lino de 
Albergaria 

Cabelos de fogo, olhos de 
água 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

33. Ângelo Machado O tesouro do quilombo Crítica literária 01 

34. Aníbal Machado João Ternura Romance 01 

35. Aníbal Machado A morte da porta-estandarte 
e Tati, a garota e outras 

histórias 

Conto 01 

36. Anna Claudia Ramos A história de Clarice Literatura juvenil 01 

37. Anna Fienberg A maldição de Horrendo Literatura infanto-
juvenil 

01 

38. Anna Soler-Pont O príncipe medroso e outros 
contos africanos 

Literatura juvenil 01 

39. Anton Tchekhov Kachtanka Literatura infanto-
juvenil 

01 

40. Antonella Catinari A bicicleta e o tempo Literatura infanto-
juvenil 

01 

41. Antonieta Cunha Carlos Drummond de 
Andrade 

Biografia 01 

42. Antonieta Dias de 
Moraes 

Contos e lendas do Peru Lenda 01 

43. Antonio Callado Uma rede para Iemanjá Teatro 01 

44. Antonio Callado Pedro Mico Teatro 01 

45. Antonio Candido Os parceiros do Rio Bonito - 01 

46. Antonio Flávio de 
Oliveira Pierucci 

O Brasil republicano: 
economia e cultura. Vol. IV 

História 01 

47. Antonio Flávio de 
Oliveira Pierucci 

O Brasil republicano: 
sociedade e política. Vol. III 

História 01 

48. Antonio Santa Ana Nunca serei um super-herói Literatura infanto-
juvenil 

01 

49. Antonio Vieira Sermões - Vol. I - 01 

50. Antonio Vieira Sermões - Vol. II - 01 

51. Antonio Vieira Sermões - Vol. V - 01 

52. Antonio Vieira Sermões - Vol. II - 01 

53. Antonio Vieira Sermões - Vol. VII - 01 

54. Antonio Vieira Sermões - Vol. X - 01 

55. Ariano Suassuna O santo e a porca Teatro 03 

56. Arlene Holanda Cordel de trancoso Literatura infanto-
juvenil 

01 

57. Art Buchwald Aí eu disse ao presidente Humor 01 

58. Arthur Azevedo A capital federal Teatro 01 

59. Arthur Doyle Um estudo em vermelho Literatura infanto-
juvenil 

01 

60. Autran Dourado Ópera dos mortos Romance 01 

61. Barbara Kindermann Guilherme Tell Literatura infanto-
juvenil 

01 

62. Bartolomeu de Campos 
Queirós 

Minerações Literatura infanto-
juvenil 

01 

63. Bartolomeu de Campos 
Queirós 

O olho de vidro do meu avô Literatura infanto-
juvenil 

02 

64. Bem Zimet O colombo de Chelem e 
outras histórias judaicas 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

65. Beto Junqueira Os natos: deu a louca no 
mundo. 

Literatura juvenil 01 

66. Bruno Carvalho O livro da selva: as histórias 
de Mowgli 

Literatura infanto-
juvenil 

01 
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67. Cai Abreu Além do ponto e outros 
contos 

Conto 01 

68. Caio Riter Meu pai não mora mais aqui Literatura juvenil 01 

69. Camilo Castelo Branco Amor de perdição Romance 01 

70. Camilo Castelo Branco Coração, cabeça e estômago Romance 01 

71. Camilo Castelo Branco Amor de salvação Romance 01 

72. Carla Caruso Burle Marx Pintura 01 

73. Carlos Alberto 
Cerqueira Lemos 

Arquitetura brasileira Arquitetura  01 

74. Carlos Drummond 
Andrade 

O melhor da poesia 
brasileira 

Poesia 01 

75. Carlos Drummond 
Andrade 

Nossas palavras Crônica 03 

76. Carlos Drummond 
Andrade 

Contos plausíveis Conto 01 

77. Carlos Drummond de 
Andrade 

Contos de aprendiz Conto 13 

78. Carlos Heitor Cony Aladim e a lâmpada 
maravilhosa 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

79. Carlos Heitor Cony Quase memória: quase 
romance 

Romance 01 

80. Carolina Cunha Eleguá e a sagrada semente 
de cola 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

81. Cassiano Ricardo Vamos caçar papagaio Poesia 01 

82. Catherine Gendrin Volta ao mundo dos contos 
nas asas de um pássaro 

Conto 01 

83. Cecília Meireles Cânticos Poesia 01 

84. Cecília Meireles Meus primeiros versos Literatura infanto-
juvenil 

02 

85. Célia Barreto O Brasil monárquico: o 
processo de emancipação - 

Vol. I 

História 02 

86. Cezar Dias Tubarão com a faca nas 
costas 

Crônica 01 

87. Charles Kiefer O pêndulo do relógio e 
outras histórias de Pau-

d’Arco 

Novela 01 

88. Chico de Assis As aventuras de Ripió 
Lacraia 

Teatro 01 

89. Ciça Fitipaldi Quem pintou a onça 
pintada? 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

90. Claire Marleau-Ponty Histórias dos Sugpiaq: um 
povo do Alasca 

Conto 01 

91. Claire Marleau-Ponty Histórias dos Jawi: um povo 
da Tailândia 

Conto 01 

92. Claire Merleau-Ponty Histórias dos Maori: um 
povo da Oceania 

Conto 01 

93. Clarice Lispector Viagens de Gulliver Literatura infanto-
juvenil 

01 

94. Clotilde Tavares A botija Literatura infanto-
juvenil 

01 

95. Coli Thompson Como viver para sempre Literatura infanto-
juvenil 

01 

96. Conan Doyle Histórias de detetive Conto 01 

97. Cora Coralina Estórias da casa velha da 
ponte 

Literatura juvenil 01 

98. Cora Coralina Villa Boa de Goyaz Poesia 01 
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99. Cora Coralina Meu livro de Cordel Cordel 01 

100. Costa Senna Caminhos diversos: sob os 
signos do cordel 

Cordel 01 

101. Cristiane Dantas Madalena Novela 04 

102. Cruz e Sousa Broqueis e faróis Poesia brasileira 01 

103. Daniel Munduruku Sabedoria das águas Literatura infanto-
juvenil 

01 

104. Daniel Munduruku Histórias que vivi e gosto de 
contar 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

105. Daniel Munduruku Crônicas de São Paulo: um 
olhar indígena 

Crônica 01 

106. Danilo Beyruth Necronauta: o soldado 
assombrado e outras 

histórias - Vol. I 

História em 
quadrinhos 

01 

107. Darcy Ribeiro O mulo: romance Romance 01 

108. Deborah Ellis A outra face: história de uma 
garota afegã 

Literatura juvenil 01 

109. Dias Gomes Campeões do mundo Teatro 01 

110. Domingos Pellegrini Família composta Teatro 01 

111. Domingos Pellegrini No começo de tudo Literatura infanto-
juvenil 

01 

112. Domingos Pellegrini A árvore que dava dinheiro Literatura infanto-
juvenil 

12 

113. Douglas Silva Lima Rap rua Literatura infanto-
juvenil 

01 

114. Drummond Amorim Xixi na cama Novela 01 

115. Drummond Amorim Beto, o analfabeto Literatura infanto-
juvenil 

01 

116. Dudu Teixeira O calcanhar do Aquiles Conto 01 

117. Eça de Queirós A ilustre casa de Ramires Romance 01 

118. Eça de Queirós A cidade e as serras Romance 01 

119. Eça de Queirós. O primo Basílio Romance 01 

120. Ecléa Bosi Memória e sociedade Romance 01 

121. Edgar Allan Poe Histórias para não dormir: 
dez contos de terror 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

122. Édimo de A. Pereira Contos de Mirábile Literatura infanto-
juvenil 

01 

123. Edmundo Caroso 30 poemas pelo raio da 
paisagem e outros sonhos 
que escorreram na viagem 

Poesia 01 

124. Eduardo Vetillo Palmares: a luta pela 
liberdade 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

125. Eduardo Zugaib Gotham Sampa City: o 
diário do morcego 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

126. Edward Lear Adeus, ponta do meu nariz Poesia 01 

127. Edy Lima Odisseia Literatura infanto-
juvenil 

01 

128. Eliana Martins O mão de veludo Literatura infanto-
juvenil 

01 

129. Eliane Ganem O outro lado do tabuleiro  01 

130. Elias José Alice no país da poesia Literatura infanto-
juvenil 

01 

131. Elias José Palavras de encantamento Poesia 02 

132. Elise Broach Masterpiece Literatura infanto-
juvenil 

01 
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133. Eloí E. Bocheco Batata cozida, mingau de 
cará 

Tradição oral 02 

134. Éric Sanvoisin O chupa-tinta Literatura infanto-
juvenil 

01 

135. Erick L’homme Contos de um reino perdido Conto 01 

136. Erico Veríssimo Um certo capitão Rodrigo Romance 01 

137. Erico Veríssimo O tempo e o vento. O retrato 
II 

Romance 01 

138. Erico Veríssimo O tempo e o vento. O 
continente II 

Romance 01 

139. Érico Veríssimo. O novo manifesto: antologia 
de contos e crônicas 

Conto 04 

140. Esdras Nascimento Viagens de Gulliver Literatura infanto-
juvenil 

01 

141. Eurípedes. Medeia: o amor louco Literatura infanto-
juvenil 

01 

142. Fanny Abramovich Bateu bobeira e outros 
babados 

Crônicas 01 

143. Fausto Wolf Sandra na terra do antes Literatura infanto-
juvenil 

01 

144. Federico García Lorca Os títeres de porrete e outras 
peças 

Teatro 01 

145. Fernando Brant Chico, o caminhador Literatura infanto-
juvenil 

01 

146. Fernando Gonsales Níquel Náusea – nem tudo 
que balança cai 

História em 
quadrinhos 

01 

147. Fernando Henrique 
Cardoso 

O Brasil monárquico: 
dispersão e unidade - Vol. II 

História 01 

148. Fernando Jorge Santos Dumont, o brasileiro 
voador 

Biografia 01 

149. Fernando Pessoa Poemas completos de 
Alberto Caeiro 

Poesia 01 

150. Fernando Sabino O menino no espelho Romance 01 

151. Flávia Lins E. Silva O agito de Pilar no Egito Literatura infanto-
juvenil 

01 

152. Flávia Savary Anabela procura e acha mais 
do que procura 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

153. Flávio Braga Triste fim de Policarpo 
Quaresma 

História em 
quadrinhos 

01 

154. Flávio M. da Costa Os melhores contos de cães e 
gatos 

Conto 01 

155. Flávio Martins Carneiro O campeonato romance 01 

156. Frances Hudson Burnett O jardim secreto Literatura infanto-
juvenil 

01 

157. Francisco Iglesias O Brasil monárquico: 
reações e transações - Vol. 

III 

História 01 

158. Francisco Marins Verde era o coração da 
montanha 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

159. Franz Kafka Desista! E outras histórias Conto 01 

160. Franz Kafka A metamorfose Conto 02 

161. Franz Kafka Carta ao pai Carta 01 

162. Funke, cornelia. Coração de tinta Literatura infanto-
juvenil 

01 

163. Gabriel Bicalho Caravela Poesia 02 

164. Gabriel García Márquez A última viagem do navio 
fantasma 

Conto 01 
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165. Gabriel García Márquez Cem anos de solidão Romance 01 

166. Ganymédes José Uma luz no fim do túnel Literatura infantil 01 

167. Geni Guimarães Leite do peito Conto 01 

168. George Orwell 1984 Literatura infanto-
juvenil 

01 

169. George Shaw Pigmaleão teatro 01 

170. Gerson Abreu; Rosana 
Rios 

O sarcófago da múmia Literatura infanto-
juvenil 

01 

171. Gil Vicente Farsa de Inês Pereira; Auto 
da barca do inferno 

Romance 01 

172. Gilberto Braga Melo Bumba na farra do boi Novela 01 

173. Gilberto Freyre Sobrados e mocambos - 02 

174. Gilles Massardier As fabulosas histórias de 
Merlin e do rei Artur 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

175. Gláucia Lemos Vou te contar, meu 
camarada 

Novela 01 

176. Gonçalves Dias I-Juca; Os timbiras Poesia 01 

177. Graciela Monte Outroso: um outro mundo Diário 01 

178. Graciliano Ramos Alexandre e outros heróis Literatura infanto-
juvenil 

01 

179. Graciliano Ramos Memórias de um cárcere Biografia 01 

180. Graciliano Ramos Memórias de um cárcere Novela 01 

181. Gregório de Matos Discurso de um sonho e 
outros poemas 

Poesia 01 

182. Guia Azevedo Histórias de (in)tolerância Literatura infanto-
juvenil 

01 

183. Guilherme Mansur Bichos tipográficos Literatura infanto-
juvenil 

01 

184. Gustave Flaubert Bouvard e Pécuchet – dois 
patetas iluminados 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

185. Gustavo Bernardo O mágico de verdade Literatura infanto-
juvenil 

01 

186. Gustavo Mesquita Guiness world records 2011 - 01 

187. Guto Lins Caderno de viagens Literatura infanto-
juvenil 

01 

188. Hardy G. Alcoforado 
Filho 

O pincel da imaginação Literatura infanto-
juvenil 

01 

189. Helena Gomes Sangue de lobo Literatura infanto-
juvenil 

01 

190. Hélio Guimarães Machado de Assis, fotógrafo 
do invisível: o escritor, sua 

vida e sua época em crônicas 
e imagens 

Biografia 01 

191. Heloisa L. Lima Benjamin – o filho da 
felicidade 

Biografia 01 

192. Heloisa Prieto Rotas fantásticas Literatura infanto-
juvenil 

01 

193. Heloísa Prieto De primeira viagem Conto 01 

194. Heloísa Prieto Do conto à crônica Conto 02 

195. Henfil A volta de Fradim: uma 
antologia histórica: charges 

História em 
quadrinhos 

01 

196. Henriqueta Lisboa O menino poeta Poesia 01 

197. Henriqueta Lisboa Luz da lua Poesia 01 

198. Henriqueta Lisboa Palavra de poeta Poesia 03 

199. Herberto Sales Antologia de crônicas Crônica 01 
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200. Herman M. Moby Dick A baleia branca Literatura infanto-
juvenil 

01 

201. Hermann Hesse Demian Romance 01 

202. Hildegard Feist David Copperfield Literatura infanto-
juvenil 

01 

203. Humberto Ak’abal Tecedor de palavras Crítica literária 01 

204. Ignácio de Loyola 
Brandão 

O menino que vendia 
palavras 

Romance 01 

205. Ignácio de Loyola 
Brandão 

O segredo da nuvem Literatura infanto-
juvenil 

01 

206. Ilan Brenman O turbante da sabedoria e 
outras histórias de Nasrudin 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

207. Ilsa L. M. Santos Donos da rua Literatura juvenil 02 

208. Índigo Um dálmata descontrolado Literatura infanto-
juvenil 

01 

209. Índigo Saga animal Literatura infanto-
juvenil 

01 

210. Índigo O colapso dos bibelôs Literatura juvenil 01 

211. Isa Souza A sementinha bailarina Literatura infanto-
juvenil 

01 

212. Isabel Vieira E agora, filha Literatura infanto-
juvenil 

01 

213. Ítalo Calvino O visconde partido ao meio Romance 01 

214. Ivan Jaf Três contra T Literatura infanto-
juvenil 

01 

215. Ivan Jaf O vampiro que descobriu o 
Brasil 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

216. Ivan Jaf Beijo na boca Conto 01 

217. Jack London Caninos brancos Literatura infanto-
juvenil 

01 

218. Jacqueline Loumaye Renoir – um eterno verão Pintura 01 

219. Jan Terlouw Sete desafios para ser rei Literatura infanto-
juvenil 

01 

220. Jane Tutikian A cor do azul Literatura infanto-
juvenil 

01 

221. Janina Bauman Inverno na manhã: uma 
jovem no gueto de Varsóvia 

Biografia 01 

222. João C. Marinho O caneco de prata Literatura infanto-
juvenil 

01 

223. João C. Marinho Sangue fresco Romance 01 

224. Joao Cabral de Melo 
Neto 

Novas seletas Poesia 01 

225. João Cabral de Melo 
Neto 

Prosa  Poesia 01 

226. João Carlos Marinho Assassinato na literatura 
infantil 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

227. João Gomes de Sá O corcunda de Notre-Dame Cordel 01 

228. João Guimarães Rosa Sagarana Novela 01 

229. João Guimarães Rosa Estas estórias Conto 01 

230. João Pontes A moeda do imperador Literatura infanto-
juvenil 

01 

231. João Proteti Tenho um abraço para te dar Literatura infanto-
juvenil 

01 

232. João Ubaldo Ribeiro Arte e ciência de roubar 
galinha 

Crônica 01 

233. João Ubaldo Ribeiro Vida e paixão de Pandonar, Literatura infanto- 13 
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o cruel juvenil 

234. João Ubaldo Ribeiro O albatroz azul Romance 01 

235. Joaquim Manuel de 
Macedo 

As vítimas-algozes: quadros 
da escravidão 

Romance 01 

236. Joaquim Nabuco Minha formação Romance 01 

237. Joel Rufino dos Santos Quatro dias de rebelião Literatura infanto-
juvenil 

01 

238. John Malam Oliver Twist História em 
quadrinhos 

01 

239. John P. Marquand Ninguém segura Mr. Moto Romance 01 

240. John Updike O golpe Romance 01 

241. Jonas Ribeiro A princesa vampira: lenda 
espanhola 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

242. Jordi Sierra I Fabra Kafka e a boneca viajante Literatura infanto-
juvenil 

01 

243. Jorge Amado O capeta Carybé Literatura infanto-
juvenil 

01 

244. Jorge Amado Capitães de areia Romance 01 

245. Jorge Araújo Comandante Hussi Literatura infanto-
juvenil 

01 

246. Jorge Miguel Marinho O amor está com pressa Conto 01 

247. Jorge V. de Castro O melhor time do mundo Literatura infanto-
juvenil 

01 

248. José Alencar Diva Romance 01 

249. José Alencar Cinco minutos; A viuvinha Romance 01 

250. José Arrabal Histórias do Japão Conto 01 

251. José de Alencar Ubirajara Romance 01 

252. José de Alencar Iracema; Ubirajara Romance 02 

253. José de Alencar Lucíola; Diva Romance 02 

254. José de Alencar Guerra dos mascates Romance 02 

255. José de Alencar A pata da gazela; A viuvinha Romance 01 

256. José de Alencar Os sonhos d’ouro Romance 01 

257. José de Alencar Til Romance 01 

258. José de Alencar O tronco do ipê Romance 01 

259. José de Alencar Cinco minutos; Encarnação Romance 01 

260. José de Alencar O sertanejo Romance 01 

261. José de Alencar O gaúcho Romance 01 

262. José Eduardo Camargo O Brasil das placas Provérbio 01 

263. José Lins do Rego O moleque Ricardo Romance 01 

264. José Lins do Rego Menino de engenho Romance 01 

265. José Lins Rego Histórias da velha Totônia Literatura infanto-
juvenil 

01 

266. José Louzeiro Villas-Lobo: o aprendiz de 
feiticeiro 

Literatura juvenil 01 

267. José Murilo de 
Carvalho 

Os bestializados História 02 

268. José Veiga A estranha máquina 
extraviada 

Conto 01 

269. José Veiga O risonho cavalo do príncipe Romance 01 

270. José Veiga Os cavalinhos de 
platiplanto: contos 

Romance 01 

271. José Veríssimo História da literatura 
brasileira 

Crítica literária 01 
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272. Josélia B. de Oliveira Paco e a fera Literatura infanto-
juvenil 

01 

273. Joseph Conrad Coração das trevas Romance 01 

274. Josué de Castro Homens e caranguejos Romance 02 

275. Josué Montello O carrasco que era santo Literatura infanto-
juvenil 

01 

276. Josué V Os tambores de São Luís: 
romance 

Romance 01 

277. Juan R. Jiménez Platero e eu Poesia 01 

278. Júlio Braz Quem me dera ser feliz Literatura infanto-
juvenil 

01 

279. Júlio Braz Histórias maravilhosas de 
povos felizes 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

280. Júlio Emilio Braz Sikulume e outros contos 
africanos 

Conto 01 

281. Júlio Ribeiro A carne Romance 01 

282. Júlio Verne Cinco semanas num balão Novela 01 

283. Júlio Verne Vinte mil léguas submarinas Literatura infanto-
juvenil 

02 

284. Karen Levine A mala de Hana – uma 
história real 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

285. Kathy Kacer Escondendo Edith: uma 
história real 

Literatura juvenil 01 

286. Kenneth Oppel Asa-de-prata Literatura juvenil 01 

287. Kjartan Poskitt Isaac Newton e sua maçã Biografia 01 

288. Klaus Bliesener Os detetives do farol Literatura infanto-
juvenil 

01 

289. Laé Souza Acontece... Crônica 21 

290. Lalau Sobre voos: o que as aves 
brasileiras veem lá de cima 

Poesia 01 

291. Lance Stahlberg Moby Dick Literatura infanto-
juvenil 

01 

292. Laura R. Borges Faz de conta, era uma vez... Literatura infanto-
juvenil 

01 

293. Leo Cunha Meus primeiros contos Literatura infanto-
juvenil 

25 

294. Leo Cunha Turmas do prédio, da rua e 
do bairro 

Conto 01 

295. Leonardo Brasiliense Whatever Literatura infanto-
juvenil 

01 

296. Lewis Carroll Alice no país das maravilhas Literatura infanto-
juvenil 

01 

297. Lia Zatz Pagu Literatura infanto-
juvenil 

01 

298. Liliana Iacocca; 
Michele Iacocca 

De onde você veio? – 
discutindo preconceitos 

Literatura infanto-
juvenil 

02 

299. Lima Barreto Triste fim de Policarpo 
Quaresma 

História em 
quadrinhos 

01 

300. Lima Barreto Recordações do escrivão 
Isaías Caminha 

Romance 02 

301. Lorna Read Amigos em ação Literatura infanto-
juvenil 

01 

302. Lourenço Cazarré O sumiço do mentiroso Literatura infanto-
juvenil 

01 

303. Lourenço Diaféria Mesmo a noite sem luar tem 
lua 

Crônica 01 

304. Lúcia Hiratsuka Histórias de Mukashi; contos Lenda 01 
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populares do Japão 

305. Luciana Sandroni O Mário que não é o de 
Andrade 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

306. Luciana Sandroni Minhas memórias de Lobato Literatura infanto-
juvenil 

02 

307. Luciana V. P. de 
Mendonça 

Abraão e as frutas Poesia 03 

308. Lucília Junqueira de 
Almeida Prado 

Afinal, é a felicidade Literatura infanto-
juvenil 

01 

309. Lúcio Cardoso Crônica da casa 
assassinada. 

Romance 02 

310. Luis Alberto Brandão Chuva de letras Literatura infanto-
juvenil 

01 

311. Luís da C. Cascudo Lendas brasileiras para 
jovens 

Conto 01 

312. Luis da Câmara 
Cascudo 

Vaqueiros e cantadores para 
jovens 

Poesia 01 

313. Luis Dill Letras perdidas Literatura juvenil 01 

314. Luís Dill Letras finais  01 

315. Luis Fernando 
Veríssimo 

O peru de Natal. Conto e crônica 01 

316. Luis Fernando 
Veríssimo 

Os espiões Romance 01 

317. Luís Pimentel Cabelos molhados Conto 01 

318. Luiz Antonio F. de 
Aguiar 

Vou fazer meu pai parar de 
fumar 

Literatura infanto-
juvenil 

04 

319. Luiz Galdino O enigma das amazonas Literatura infanto-
juvenil 

01 

320. Luiz Vilela Chuva e outros contos Conto 01 

321. Luiz Vilela Sete histórias Literatura infanto-
juvenil 

01 

322. Lygia Bojunga O meu amigo pintor Literatura infanto-
juvenil 

01 

323. Lygia Bojunga O abraço Romance 01 

324. Lygia Fagundes Telles Antes do baile verde Conto 01 

325. Lygia Fagundes Telles Meus contos esquecidos Conto 01 

326. Lygia Fagundes Telles Venha ver o pôr-do-sol e 
outros contos 

Conto 01 

327. Machado de Assis Iaiá Garcia Romance 02 

328. Machado de Assis A mão e a luva Romance 02 

329. Machado de Assis Helena Romance 02 

330. Machado de Assis Quincas Borba Romance 02 

331. Machado de Assis Memórias póstumas de Brás 
Cubas 

Romance 01 

332. Machado de Assis Ressurreição Romance 01 

333. Machado de Assis O alienista Romance 01 

334. Machado de Assis Esaú e Jacó Romance 01 

335. Machado de Assis Memorial de Aires Romance 01 

336. Machado de Assis Dom Casmurro Romance 01 

337. Machado de Assis O caso da vara. Conto 04 

338. Machado de Assis A chinela turca. Conto 02 

339. Machado de Assis A cartomante Conto 03 

340. Machado de Assis Missa do galo Conto 03 

341. Machado de Assis Conto de escola Conto 03 
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342. Machado de Assis A segunda vida  Conto 04 

343. Machado de Assis Noite de almirante Conto 03 

344. Machado de Assis Uns abraços Conto 03 

345. Machado de Assis Pai contra mãe Conto 03 

346. Machado de Assis Um homem célebre Conto 03 

347. Machado, Maria clara. A menina e o vento e outras 
peças 

Romance 01 

348. Malba Tahan O livro de Aladim Literatura juvenil 01 

349. Manoel Bomfim O Brasil nação - 01 

350. Manoel de Barros Memórias inventadas: as 
infâncias de Manoel de 

Barros 

Poesia 01 

351. Manuel Antonio de 
Almeida 

Memórias de um sargento de 
milícias 

Romance brasileiro 01 

352. Manuel Bandeira A cinza das horas; Carnaval; 
O ritmo dissoluto 

Poesia brasileira 01 

353. Manuel Bandeira 50 poemas escolhidos pelo 
autor 

Poesia brasileira 01 

354. Manuel Bandeira Estrela da vida Poesia brasileira 01 

355. Marcelo C. da Cunha Duda 3: a ressurreição Literatura infanto-
juvenil 

01 

356. Marcelo Cunha Codinome Duda Literatura infanto-
juvenil 

01 

357. Márcia Batista Procurando assombração e 
outras histórias 

Conto 01 

358. Marcia Kupstas Guerreiros da vida Literatura infanto-
juvenil 

01 

359. Márcia Sartorelli As descobertas de Zasp Literatura infanto-
juvenil 

01 

360. Márcio Souza Ajuricaba Biografia 01 

361. Marcos Antonio de 
Moraes 

Antologia da carta no Brasil Carta 01 

362. Marcos Rey Dinheiro do céu Literatura infanto-
juvenil 

01 

363. Margareth Fiorina Viagem ao redor da lua Literatura infanto-
juvenil 

01 

364. Margareth Fiorina Um capitão de quinze anos Literatura infanto-
juvenil 

01 

365. Margareth Fiorina A ilha misteriosa Literatura infanto-
juvenil 

01 

366. Margareth Fiorina Norte contra Sul Literatura infanto-
juvenil 

01 

367. Margareth Fiorina Viagem ao centro da terra Literatura infanto-
juvenil 

02 

368. Margareth Fiorina Vinte mil léguas submarinas Literatura infanto-
juvenil 

01 

369. Margareth Fiorina Os filhos do capitão Grant Literatura infanto-
juvenil 

01 

370. Margareth Fiorina Miguel Strogoff Literatura infanto-
juvenil 

01 

371. Margareth Fiorina Cinco semanas em um balão Literatura infanto-
juvenil 

01 

372. Margareth Fiorina Capitão Hatteras Literatura infanto-
juvenil 

01 

373. Margareth Fiorina A volta ao mundo em oitenta 
dias 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

374. Margarida de Aguiar O fantasma da Ópera Literatura infanto- 01 
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Patriota juvenil 

375. Maria Adelaide Amaral Ó abre alas Teatro 01 

376. Maria Clara Machado O diamante do Grão-Mogol Teatro 04 

377. Maria da Graça Ivo O lugar do sorriso Literatura infanto-
juvenil 

04 

378. Maria Lúcia Simões Contos contidos Conto 01 

379. Marie-Francine Hérbert Nenhum peixe aonde ir Literatura infanto-
juvenil 

01 

380. Marina Colasanti Minha tia me contou Literatura infanto-
juvenil 

01 

381. Marina Colasanti Ana Z.: aonde você vai? Literatura infanto-
juvenil 

01 

382. Marina Colasanti O menino que achou uma 
estrela 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

383. Marina Colasanti 23 histórias de um viajante Conto 01 

384. Marina Colasanti Do seu coração partido Conto 01 

385. Mário de Andrade Será o Benedito Conto 01 

386. Mário de Sá Carneiro A confissão de Lúcio Romance 01 

387. Mário Goulart Pai que voa Novela 01 

388. Mário Palmeio Vila dos confins Romance 01 

389. Mario Quintana O aprendiz de feiticeiro Poesia 01 

390. Mario Quintana Espelho mágico Poesia 02 

391. Mário Quintana Nariz de vidro Poesia 01 

392. Mário Quintana Deixa que eu conto Conto 01 

393. Marisa Lajolo Monteiro Lobato: um 
brasileiro sob medida 

Crítica literária 01 

394. Mark Twain Um assassinato, um mistério 
e um casamento 

Novela 01 

395. Marques Rebelo Os melhores contos Conto 01 

396. Marques Rebelo A estrela sobe Romance 01 

397. Martins Pena O noviço  01 

398. Martins Pena O noviço; O Judas em 
sábado de aleluia 

Teatro 01 

399. Mary Shelley Frankenstein Literatura infanto-
juvenil 

01 

400. Maurice Druon O menino do dedo verde Poesia 01 

401. Michel Tournier Sexta-feira ou A vida 
selvagem 

Romance 01 

402. Miguel Jorge Ana Pedro Literatura infanto-
juvenil 

01 

403. Millôr Fernandes O homem do princípio ao fim Teatro 01 

404. Moacyr Scliar Pipocas. Conto 04 

405. Moacyr Scliar Um sonho no caroço de 
abacate. 

Romance 04 

406. Moacyr Scliar Deu no jornal Literatura juvenil 01 

407. Moacyr Scliar Navio das cores Literatura infanto-
juvenil 

01 

408. Monteiro Lobato Viagem ao céu Literatura infanto-
juvenil 

02 

409. Monteiro Lobato Os doze trabalhos de 
Hércules 

Literatura infanto-
juvenil 

02 

410. Monteiro Lobato Emília no país da gramática Literatura infanto-
juvenil 

01 

411. Monteiro Lobato Dom Quixote das crianças Literatura infanto- 01 
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juvenil 

412. Monteiro Lobato Memórias da Emília Literatura infanto-
juvenil 

01 

413. Monteiro Lobato Aritmética da Emília Literatura infanto-
juvenil 

01 

414. Monteiro Lobato Viagem ao céu Literatura infanto-
juvenil 

01 

415. Moreira de Acopiara Cordel em arte e versos Literatura de cordel 01 

416. Murilo Mendes Poesia completa e prosa - 
Vol. IV 

Poesia 01 

417. Murilo Mendes Poesia completa e prosa - 
Vol. III 

Poesia 01 

418. Myriam Fraga Luiz Gama Literatura infanto-
juvenil 

01 

419. Myriam Fraga Jorge Amado Crítica literária 01 

420. Naum de Souza A aurora da minha vida Teatro 01 

421. Nélida Piñon A república dos sonhos Romance 01 

422. Nelson Cruz A árvore do Brasil Literatura infanto-
juvenil 

01 

423. Nelson Cruz Chica e João Literatura infanto-
juvenil 

01 

424. Nelson Cruz Mateus Literatura infanto-
juvenil 

01 

425. Nelson Cruz Bárbara e Alvarenga Literatura infanto-
juvenil 

01 

426. Nelson Cruz Dirceu e Marília Literatura infanto-
juvenil 

01 

427. Nelson Cruz. Os herdeiros do lobo Literatura infanto-
juvenil 

01 

428. Neusa Corrente Pintando poesia Poesia 01 

429. Nilma Lacerda Estrela-de-cabo e outras 
histórias doidas 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

430. Nilson Moulin Leonardo desde Vinci Literatura infanto-
juvenil 

01 

431. Oliveira, Anderson. Dona Feia Literatura infanto-
juvenil 

01 

432. Ondjaki Bom dia caramaradas Romance angolano 01 

433. Orígenes Lessa Memórias de um cabo de 
vassoura 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

434. Orígenes Lessa Confissões de um vira-lata Literatura infanto-
juvenil 

01 

435. Orígenes Lessa A cabeça Mitologia 01 

436. Oscar Wilde O príncipe feliz e outros 
contos 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

437. Osman Lins Nove, novena Poesia 02 

438. Otoniel S. Pereira Bichário: poemas Poesia 01 

439. Pablo Neruda Livro das perguntas Literatura infanto-
juvenil 

01 

440. Patativa do Assaré. Antologia poética Poesia 01 

441. Paulo D. Souza A chegada do invasor Literatura infanto-
juvenil 

01 

442. Paulo Gabriel Utopia Poesia 01 

443. Paulo Leminski O ex-estranho Poesia 01 

444. Paulo Mendes Campos O mágico de Oz Literatura infanto-
juvenil 

01 

445. Paulo Mendes Campos As eternas coincidências Crônica 04 
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446. Paulo Venturelli No vale dos sentidos Literatura infanto-
juvenil 

01 

447. Pedro Bandeira Malasaventuras Poesia 01 

448. Pedro Bandeira De punhos cerrados Contos brasileiros 01 

449. Pedro Bandeira O fantástico mistério de 
feiurinha 

Teatro brasileiro 02 

450. Pedro Bloch As mãos de Eurídice Teatro 03 

451. Pedro Pessoa É só querer – o menino de 
rua e menino de casa 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

452. Pinsky, Mirna. Carta errante, avó 
atrapalhada, menina 

aniversariante 

Literatura infanto-
juvenil 

05 

453. Rachel de Queiroz O quinze Romance 01 

454. Rachel de Queiroz Memorial de Maria Moura Romance 01 

455. Raduan Nassar Lavoura arcaica Romance 01 

456. Raul Drewnick Pais, filhos e outros bichos Crônica 01 

457. Ray Bradbury A bruxa de abril e outros 
contos 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

458. Regina Drummond Histórias de arrepiar Conto 01 

459. Renê kithãulu Irakisu: o menino criador Mitologia 01 

460. Ricardo Azevedo No meio da noite escura tem 
um pé 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

461. Ricardo Azevedo Cultura da terra Literatura infanto-
juvenil 

01 

462. Ricardo Azevedo O moço do correio e a moca 
da casa de tijolinho 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

463. Ricardo Ramos A palavra é ... festa Conto 01 

464. Rinaldo S. Teixeira Léo, o pardo Biografia 01 

465. Rita Espeschit Tiro no escuro Novela 01 

466. Roberto Athayde D. Miguel, rei de Portugal: 
drama histórico em dois atos 

Teatro 01 

467. Rogério Andrade 
Barbosa 

Na terra dos gorilas Literatura infanto-
juvenil 

01 

468. Rogério B. Barbosa Sundjata – o príncipe leão Literatura infanto-
juvenil 

01 

469. Rosana Rios O mistério da terceira meia Literatura infanto-
juvenil 

01 

470. Rosana Rios Poesia de cada dia Literatura infanto-
juvenil 

01 

471. Rosane Pamplona Verso e reverso: o outro lado 
das histórias 

 

Conto 01 

472. Roseana Murray Classificados poéticos Poesia 01 

473. Roseana Murray A bailarina e outros poemas Literatura infanto-
juvenil 

02 

474. Roseli Barão O doce lado de um 
bonequinho de sal 

 01 

475. Rubem Braga Pequena antologia do Braga Crônica 01 

476. Rubem Braga 200 crônicas escolhidas: as 
melhores de Rubem Braga 

Crônica 01 

477. Rubem Braga 50 crônicas escolhidas Crônica 01 

478. Rui Barbosa Campanhas jornalísticas: 
República 1899 – 1918. V. 2 

- 01 

479. Rui Barbosa Campanhas jornalísticas: 
República 1899 – 1918. V. 3 

- 01 
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480. Ruiz s, Alice. Dois em um Poesia 01 

481. Ruth Rocha O mistério do caderninho 
preto 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

482. Ruth Rocha A história do livro Literatura infanto-
juvenil 

01 

483. Ruth Rocha O livro do papel Literatura infanto-
juvenil 

01 

484. Ruth Rocha Pra que serve? Literatura infanto-
juvenil 

03 

485. Ruth Rocha Odisséia Literatura infanto-
juvenil 

01 

486. Sábato Magali Panorama do teatro 
brasileiro 

Crítica literária 01 

487. Saki O contador de histórias Literatura infanto-
juvenil 

01 

488. Samir Yazbek O fingidor Teatro 04 

489. Sclair, Moacyr et al. Era uma vez um conto Literatura infanto-
juvenil 

02 

490. Sean Taylor; Fernando 
Vilela 

Cobra-grande: histórias da 
Amazônia 

Mitologia 01 

491. Selma M. Kuasne Um pequeno tratado de 
brinquedos para meninos 

quietos 

Poesia 01 

492. Sergio Buarque de 
Holanda 

Visão do paraíso - 01 

493. Sérgio Buarque de 
Hollanda 

O Brasil monárquico: do 
império à república - Vol. V 

História 02 

494. Sérgio de Castro Pinto Zôo imaginário Poesia 01 

495. Sersi Bardari A fábrica de fazer pano Literatura infanto-
juvenil 

01 

496. Shaun Tan A árvore vermelha Literatura infanto-
juvenil 

01 

497. Sherman Alexie Diário absolutamente 
verdadeiro de um índio de 

meio expediente 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

498. Silvana Salerno Olhar de descoberta Conto 02 

499. Silvia Camossa Escolhas que brilham Literatura infanto-
juvenil 

01 

500. Spacca Santô e os pais da aviação: a 
jornada de Santos Dumont e 

de outros homens que 
queriam voar 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

501. Stanislaw Ponte Preta Febeapá: festival de 
besteiras que assola o país 

Humor 01 

502. Stella Maris Rezende A filha da vendedora de 
crisântemos. 

Literatura juvenil 01 

503. Stevenson, Robert 
Louis. 

A ilha do tesouro Literatura infanto-
juvenil 

06 

504. Suriá Laerte A garota do circo História em 
quadrinhos 

01 

505. Susie Morgenstern O dom Literatura infanto-
juvenil 

01 

506. Tatiana Belinky Transplante de menina Literatura infanto-
juvenil 

01 

507. Tatiana Belinky; 
Andrés Sandoval 

Limeriques das causas e 
efeitos 

Poesia 01 

508. Telma Andrade; Júlio 
Braz 

Infância roubada: a 
exploração do trabalho 

Literatura infanto-
juvenil 

02 
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infantil 

509. Tércia Montenegro O vendedor de Judas Literatura infanto-
juvenil 

01 

510. Terezinha Éboli Zé Beleza Literatura infanto-
juvenil 

01 

511. Thiago de Mello Os estatutos do homem Poesia 04 

512. Thiago de Mello; 
Pollyanna Furtado 

ABC da Floresta Amazônica Poesia 01 

513. Thomas Brezina Boazinha? Nem pensar! Literatura infanto-
juvenil 

03 

514. Tony Lee Robin Hood, a lenda de um 
foragido 

Histórias em 
quadrinhos 

01 

515. Vera L. de Oliveira Entre as junturas dos ossos Poesia 02 

516. Véronique Le Jeune Eu não sou assim – como 
encarar as mudanças do 
corpo na adolescência 

Literatura juvenil 02 

517. Victor Nunes Leal Coronelismo, enxada e voto - 01 

518. Viviana Viana; Ronaldo 
Claver 

Ana e Pedro: cartas Literatura infanto-
juvenil 

01 

519. Vivina Viana O mundo é pra ser voado Literatura infantil 01 

520. Vladimir Nabokov Mary - 01 

521. Walcyr Carrasco Viagem ao centro da terra Literatura juvenil 02 

522. Walcyr Carrasco Branca de Neve e Rosa 
Vermelha e outras histórias 

Conto 01 

523. Wellington Srbek Estórias gerais Histórias em 
quadrinhos 

01 

524. Werner Zotz Rio Liberdade: uma 
aventura no Pantanal 

Literatura infanto-
juvenil 

01 

525. Will Eisner O nome do jogo História em 
quadrinhos 

01 

526. William Shakespeare Sonho de uma noite de verão Teatro 05 

527. Yaguarê Yamã Murugawa: mitos, contos e 
fábulas do povo Maraguá 

Conto 01 

528. Zélia Gattai Um chapéu para viagem Romance 01 

529. Ziraldo O planeta lilás Literatura infanto-
juvenil 

02 

530. Ziraldo O pequeno planeta perdido Literatura infanto-
juvenil 

01 

531. Ziraldo O abc do Ziraldo Literatura infanto-
juvenil 

01 

532. Ziraldo Vovó delícia Literatura infanto-
juvenil 

02 

533. Ziraldo Vito Grandam: uma história 
de vôos 

Literatura infanto-
juvenil 

02 

534. Zlata Filipovic O diário de Zlata: a vida de 
uma menina na guerra 

Biografia 01 

TOTAL 799 
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APÊNDICE N – Relação de livros registrados do PNBE Professor 

 ÁREA AUTOR TÍTULO 
1.  Alfabetização Luiz Carlos Cagliari Alfabetização e linguística 
2.  Alfabetização Silviane Barbato Integração de crianças de 6 anos ao ensino 

fundamental 
3.  Alfabetização Zoé Rios Da escola para casa: alfabetização 
4.  Alfabetização Marlene Carvalho Guia prático do alfabetizador 
5.  Alfabetização Maria Lúcia  Castanheira Alfabetização e letramento na sala de aula 
6.  Alfabetização Ana Maria Soez Mediação pedagógica na educação de 

jovens e adultos 
7.  Alfabetização Sonia Kramer Alfabetização, leitura e escrita: formação de 

professores em curso 
8.  Alfabetização Maria da Glória Seber A escrita infantil: o caminho da construção 
9.  Alfabetização Maria Inês Soares Alfabetização linguística 
10.  Álgebra Carmen Sessa Iniciação ao estudo didático da álgebra: 

origens e perspectivas 
11.  Artes Mirian Celeste Martins Teoria e prática do ensino de arte: a língua 

do mundo - Vol. I 
12.  Artes Maria Heloísa C. de T. 

Ferraz 
Arte na educação escolar 

13.  Artes Consuelo Schlichta Mundo das ideias: arte e educação 
14.  Biologia Martha Marandino Ensino de biologia: histórias e práticas em 

diferentes espaços educativos 
15.  Biologia Caroline Vizentin Meio ambiente: do conhecimento cotidiano 

ao científico 
16.  Cartografia Rosângela Doin Almeida Cartografia escolar 
17.  Ciências Nélio Bizzo Ciências: fácil ou difícil 
18.  Ciências Maria Cristina Campos Teoria e prática em ciências na escola 
19.  Ciências Anna Maria Pessoa 

Carvalho 
Ciências no ensino fundamental: o 

conhecimento físico 
20.  Ciências Amélia Porto Um olhar comprometido com o ensino de 

ciências 
21.  Ciências Héctor Palma Metáforas e modelos científicos: a 

linguagem no ensino das ciências 
22.  Ciências Luciana Ribeiro 

Guimarães 
Atividades para aulas de ciências 

23.  Ciências Demétrio Delizoicov Ensino de ciências: fundamentos e métodos 
24.  Ciências Myriam Krasilchik Ensino de ciências e cidadania 
25.  Ciências Marta Bouissou Morais Ciências – ensinar e aprender 
26.  Cinema Renato Mocellin História e cinema: educação para as mídias 
27.  Cultura Edimilson de Almeida 

Pereira 
Malungos na escola: questões sobre culturas 

afrodescendentes e educação 
28.  Cultura Maria Isabel Almeida; 

Fernando Eugenio 
Culturas jovens: novos mapas do afeto 

29.  Ecologia Rosilene Siray Bicalho Construindo o conhecimento: ecologia 
30.  Educação – Pensadores Daniel Hameline Édouard Claparède 
31.  Educação – Pensadores Hermann Röhrs Maria Montessori 
32.  Educação – Pensadores Ivan Ivic Lev Semionovich Vygotsky 
33.  Educação – Pensadores Wojnar, irena. Bogdan Suchodolski 
34.  Educação – Pensadores Fred Zimring Carl Rogers 
35.  Educação – Pensadores Helmut Heiland Fröbel  Friedrich 
36.  Educação – Pensadores Hélène Gratiot-

Alfandéry 
Henri Wallon 

37.  Educação – Pensadores Alberto Munari Jean Piaget 
38.  Educação – Pensadores Robert Westbrook; 

Anísio Teixeira 
John Dewey 

39.  Educação – Pensadores Celso de Rui Beisiegel Paulo Freire 
40.  Educação – Pensadores Regina Helena de Freitas Helena Antipoff 
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Campos 
41.  Educação – Pensadores Marcos Marques de 

Oliveira 
Florestan Fernandes. 

42.  Educação – Pensadores Maria Luiza Penna Fernando de Azevedo 
43.  Educação – Pensadores Candido Alberto Gomes Darcy Ribeiro 
44.  Educação – Pensadores Yolanda Lôbo Cecília Meireles 
45.  Educação – Pensadores Clarice Nunes Anísio Teixeira 
46.  Educação – Pensadores Raquel Gradini Almeida Junior 
47.  Educação – Pensadores Carlos Roberto Jamil 

Cury 
Alceu Amoroso Lima 

48.  Educação – Pensadores Carlos Monarca Lourenço Filho 
49.  Educação – Pensadores Fernando de Azevedo Manifesto dos pioneiros da Educação Nova 

(1932) e dos educadores 1959 
50.  Educação – Pensadores René Zazzo Alfred Binet 
51.  Educação – Pensadores Gregorio Weinberg Andrés Bello 
52.  Educação – Pensadores G. N. Filonov Anton Makarenko 
53.  Educação – Pensadores Artilio Monasta Antonio Gramsci 
54.  Educação – Pensadores Marcela Gajardo Ivan Illich 
55.  Educação – Pensadores Jean Piaget Jan Ramos Comênio 
56.  Educação – Pensadores Francine Dubreucq Jean-Ovide Decroly 
57.  Educação – Pensadores Marta Demarchi; Hugo 

Rodriguez 
José Pedro Varela 

58.  Educação – Pensadores Hilgenheger, Norbert. Johann Herbart 
59.  Educação – Pensadores Ricardo Nassif José Martí 
60.  Educação – Pensadores Juan Escámez Sánchez Ortega y Gasset 
61.  Educação – Pensadores Louis Raillon Roger Cousinet 
62.  Educação – Pensadores Héctor Félix Bravo Domingo Sarmiento 
63.  Educação – Pensadores Louis M. Smith Frederic Skinner 
64.  Educação – Pensadores Louis Legrand Célestin Freinet 
65.  Educação – Pensadores Jean-Claude Filloux Émile Durkheim 
66.  Educação – Pensadores Jürgen-Eckardt Pleines Friedrich Hegel 
67.  Educação – Pensadores Hermann Röhrs Georg Kerschensteiner 
68.  Educação – Pensadores Michel Soëtard Jean-Jacques Rousseau 
69.  Educação – Pensadores Bernard Jolibert Sigmund Freud 
70.  Educação – Pensadores Cristhiano Aguiar; 

Gustavo Fontes; Selma 
Corrêa 

Índice geral de nomes e assuntos 

71.  Educação – Pensadores Fávero, Maria de 
Lourdes de; Fávero, 

Osmar. 

Durmeval Trigueiro 

72.  Educação – Pensadores Marco Antonio Carvalho 
Santos 

Heitor Villa-Lobos 

73.  Educação – Pensadores José Sérgio F. Carvalho José Mário Pires Azanha 
74.  Educação – Pensadores José Alfredo V. Pontes Julio de Mesquita Filho 
75.  Educação – Pensadores Rebeca Gontijo Manoel Bomfim 
76.  Educação – Pensadores João Adolfo Hansen Manuel da Nóbrega 
77.  Educação – Pensadores Constância Lima Duarte Nísia Floresta 
78.  Educação – Pensadores Zaia Brandão Paschoal Lemme 
79.  Educação – Pensadores Marta Maria Chagas de 

Carvalho 
Sampaio Dória 

80.  Educação – Pensadores Aloylson G. de Pinto Valnir Chagas 
81.  Educação – Pensadores Menga Lüdke Aparecida Joly Gouveia 
82.  Educação – Pensadores Ana Christina V. Mignot Armanda Álvaro Alberto 
83.  Educação – Pensadores Gilberto Luiz Alves Azeredo Coutinho 
84.  Educação – Pensadores Yolanda Lôbo Bertha Lutz 
85.  Educação – Pensadores Zuleide Silveira; Maria 

Ciavatta 
Celso Suckow da Fonseca 

86.  Educação – Pensadores Jorge Antonio Rangel Edgard Roquette-Pinto 
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87.  Educação – Pensadores Sofia Lerche Vieira Frota Pessoa 
88.  Educação – Pensadores Mário hélio Gomes de 

Lima 
Gilberto Freyre 

89.  Educação – Pensadores José Silvério Baia Horta Gustavo Capanema 
90.  Educação – Pensadores Jorge Antonio Rangel Humberto Mauro 
91.  Educação – Pensadores Maria Cristina G. 

Machado 
Rui Barbosa 

92.  Educação Artística Maria helena W. Rossi Imagens que falam: leitura da arte na escola 
93.  Educação Física Rosseto Junior Jogos educativos: estrutura e organização 

da prática 
94.  Educação Física Ruy Madsen Barbosa Conexões e educação matemática 
95.  Educação Física Libéria Rodrigues Neves O uso dos jogos na educação: possibilidades 

diante do fracasso escolar 
96.  Educação Física João Batista Freire Educação como prática corporal 
97.  Educação Física Jorge Gallardo Prática de ensino em educação física 

98.  Educação Física Marcos Miranda Correia Trabalhando com jogos cooperativos 
99.  Educação Física Castellani Filho Metodologia do ensino de educação física 
100.  Educação Física João Batista Freire Educação de corpo inteiro: teoria e prática 

da educação física 
101.  Educação Física Suraya Cristina Darido Para ensinar educação física: possibilidades 

de intervenção na escola 
102.  Educação Física Riller Silva Reverdito Pedagogia do esporte: jogos coletivos de 

invasão 
103.  Filosofia Evandro Ghedin Ensino de filosofia 
104.  Filosofia Gerd Bornheim Introdução ao filosofar 
105.  Filosofia Vinicius Figueiredo Seis filósofos na sala de aula - Vol. I 
106.  Filosofia Charles Feitosa Explicando a filosofia com arte 
107.  Filosofia Vinicius Figueiredo Seis filósofos na sala de aula - Vol. II 
108.  Física Aparecida Magalhães 

Villatorre 
Didática e avaliação em física 

109.  Física Yoav Bem-Dov Convite à física 
110.  Geografia Rosangela Almeida O espaço geográfico: ensino e representação 
111.  Geografia Roberto Filizola Didática de geografia 
112.  Geografia Nelson Rego Geografia 
113.  Geografia Shoko  Kimura Geografia no ensino básico 
114.  Geografia Janine Lesann Geografia no ensino fundamental I 
115.  Geografia Ana Clarissa Stefanello Didática e avaliação da aprendizagem no 

ensino de geografia 
116.  Geografia Antonio Castrogiovani Ensino de geografia: práticas e 

textualizações no cotidiano 
117.  Geografia Renato Emerson dos 

Santos 
Diversidade, espaço e relações étnico-
raciais: o negro na geografia do Brasil 

118.  Geografia Nídia Nacib Pontuschka Para ensinar e aprender geografia 
119.  Geografia Lana de Souza 

Cavalcanti 
Geografia, escola e construção de 

conhecimentos 
120.  Geometria Maria da Conceição 

Fonseca 
O ensino de geometria na escola 

fundamental 
121.  História Ana Lúcia Lana Nemi Ensino de história e experiências: o tempo 

vivido 
122.  História Leandro Karnal História na sala de aula 
123.  História Marieta de M. Ferreira Aprendendo história: reflexão e ensino 
124.  História Márcia Cristina  Hipólide O ensino de história nos anos iniciais do 

ensino fundamental 
125.  História Selva Guimarães 

Fonseca 
Fazer e ensinar história 

126.  História Carla Bassanezi Pinsky Novos temas nas aulas de história 
127.  História Roberto Catelli Junior Temas e linguagens da história: ferramentas 

para a sala de aula no ensino médio 
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128.  História Marta de Souza Lima 
Brodbeck 

O ensino de história: um processo de 
construção permanente 

129.  História Martha Abreu; Rachel 
Soihet; Rebeca Gontijo 

Cultura política e leituras do passado: 
historiografia e ensino de história 

130.  História Maria Auxiliadora 
Schmidt; Marlene 

Cainelli 

Ensinar história 

131.  História Helena Guimarães 
Campos 

História e linguagens 

132.  História Adriane Sobanski Ensinar e aprender história: histórias em 
quadrinhos e canções 

133.  Língua Espanhola Gretel Eres Fernández Estratégias motivacionais para aulas de 
espanhol 

134.  Língua Espanhola Gretel Eres Fernández Publicidade e propaganda: o vídeo nas 
aulas de língua estrangeira 

135.  Língua Estrangeira Fernanda Coelho 
Liberali 

Atividade social nas aulas de língua 
moderna 

136.  Língua Inglesa Susan Holden O ensino da língua inglesa nos dias atuais 
137.  Língua Inglesa Diógenes C de. Lima Ensino e aprendizagem de língua inglesa 
138.  Língua Inglesa Grace Cristiane Thiel; 

Janice Cristiane Thiel 
Movie takes: a magia do cinema na sala de 

aula 
139.  Língua Portuguesa Maria Sílvia Cintra 

Martins 
Oralidade, escrita e papéis sociais na 

infância 
140.  Língua Portuguesa Irandé Antunes Muito além da gramática 
141.  Língua Portuguesa Stella Maris Bortoni-

Ricardo 
Falar, ler e escrever em sala de aula: do 

período pós-alfabetização ao 5º ano 
142.  Língua Portuguesa Arthur Gomes de Morais Ortografia: ensinar e aprender 
143.  Língua Portuguesa Marcos Bagno Nada na língua é por acaso 
144.  Língua Portuguesa Luiz Antônio Marcuschi Produção textual, análise de gêneros e 

compreensão 
145.  Língua Portuguesa Clecio Bunzen; Márcia 

Mendonça 
Português no ensino médio e formação do 

professor 
146.  Língua Portuguesa Maria Lúcia de C. 

Gomes 
Metodologia do ensino de língua portuguesa 

147.  Língua Portuguesa Jill Hardifield; Charles 
Hardifield 

Manual Oxford de introdução ao ensino da 
língua inglesa 

148.  Língua Portuguesa Irandé Antunes Aula de português: encontro e interação 
149.  Língua Portuguesa Stella Maris Bortoni-

Ricardo 
Educação em língua materna: a 
sociolinguística na sala de aula 

150.  Língua Portuguesa Luiz Carlos Travaglia Gramática e interação: uma proposta para 
o ensino de gramática 

151.  Língua Portuguesa Ana Tereza Naspolini Tijolo por tijolo: prática de ensino de língua 
portuguesa - Vol. I 

152.  Literatura Joseane Maia Literatura na formação de leitores e 
professores 

153.  Literatura William Roberto Cereja Ensino de literatura 
154.  Literatura Vera M. Tiezmann Silva Literatura infantil brasileira: um guia para 

professores e promotores de leitura 
155.  Literatura Fátima Miguez Nas arte-manhas do imaginário infantil: o 

lugar da literatura na sala de aula 
156.  Literatura Juracy Saraiva Literatura e alfabetização 
157.  Literatura Ana Mariza Filipouski A formação do leitor jovem: temas e gêneros 

da literatura 
158.  Literatura Ninfa  Parreiras Confusão de línguas na literatura: o que o 

adulto escreve, a criança lê 
159.  Literatura Nelly Novaes Coelho Literatura infantil: teoria, análise, didática 
160.  Literatura José Nicolau Gregorin 

Filho 
Literatura infantil: múltiplas linguagens na 

formação de leitores 
161.  Matemática Marília de Almeida Teoria e prática de matemática: como dois e 
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Toledo dois 
162.  Matemática Eduardo Sarquis Soares Ensinar matemática – desafios e 

possibilidades 
163.  Matemática Bárbara Briziela Desenvolvimento matemático na criança 
164.  Matemática Àngel Alsina i Pastells Desenvolvimento de competências 

matemáticas com recursos lúdico-
manipulativos 

165.  Matemática Luiz Roberto Dante Formulação e resolução de problemas de 
matemática 

166.  Matemática Ana Ruth Starepravo Mundo das ideias: jogando com a 
matemática 

167.  Matemática Terezinha Nunes Educação matemática 
168.  Matemática Ana Maria  Soez Mediação pedagógica na educação de 

jovens e adultos: ciências da natureza e 
matemática 

169.  Matemática William Berlinghoff A matemática através dos tempos 
170.  Matemática Geraldo Ávila Várias faces da matemática: tópicos para 

licenciatura e leitura em geral 
171.  Matemática Adair Mendes Nacarato A matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental 
172.  Matemática Kátia Stocco Smole Jogos de matemática de 1º a 5º ano 
173.  Matemática Sergio Lorenzato O laboratório de ensino de matemática na 

formação de professores 
174.  Matemática Flávia Dias Ribeiro Jogos e modelagem na educação 

matemática 
175.  Matemática Patrícia Sadovsky O ensino de matemática hoje: enfoques, 

sentidos e desafios 
176.  Matemática Jurema L. Botelho 

Peixoto 
Soroban: uma ferramenta para 

compreensão das quatro operações 
177.  Música Esther Beyer; Patrícia 

Kebach 
Pedagogia da música 

178.  Música R. Murray Schafer Educação sonora: 100 exercícios de escuta e 
criação de sons 

179.  Música Keith Swanwick Ensinando música musicalmente 
180.  Música Alícia Loureiro O ensino de música na escola 
181.  Pedagogia Moacir Gadotti Educar para a sustentabilidade 
182.  Pedagogia Sarmento  Rapoport A criança de seis anos: no ensino 

fundamental 
183.  Pedagogia Renata Junqueira  Souza Biblioteca escolar e práticas educativas: o 

mediador em formação 
184.  Pedagogia Graziela Feldmann Formação de professores e escola na 

contemporaneidade 
185.  Pedagogia Le Boulch Educação psicomotora 
186.  Pedagogia Selenir Kronbauer; 

Margareth Simionato 
Formação de professores: abordagens 

contemporâneas 
187.  Pedagogia Émerson de Pietri Práticas de leitura e elementos para a 

atuação docente 
188.  Pedagogia Elizabeth Baldi Leitura nas séries iniciais 
189.  Pedagogia Isabel Solé Estratégias de leitura 
190.  Pedagogia Carmen Lozza Escritos soube e educação: olhares de longe 

e de perto 
191.  Pedagogia Adriano José Rossetto 

Júnior 
Práticas pedagógicas reflexivas em esporte 

educacional 
192.  Química Murilo Cruz Leal Didática da química 
193.  Semântica Celso Ferrarezi Junior Semântica para a educação básica 
194.  Sociologia Cristiano Tolomio Sociologia – EJA 
195.  Sociologia Ana Maria Soez Mediação pedagógica na educação de 

jovens e adultos: ciências humanas 
196.  Sociologia Pérsio de Oliveira Santos Introdução à sociologia 
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197.  Teatro Olga Garcia Reverbel Jogos teatrais na escola: atividades globais 
de expressão 

198.  Teatro Maria Clara Machado A aventura do teatro e como fazer teatrinho 
de bonecos 
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ANEXO A – Critérios para a transcrição de aulas e entrevistas 

 

 

Adaptado de MENDES, Edleise. Abordagem comunicativa intercultural: uma proposta para 
ensinar e aprender língua no diálogo de culturas. 2004. 316 fls. Tese (Doutorado em 
Lingüística Aplicada)-Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP/SP, São Paulo, 2004. 
 

1. A transcrição utiliza o sistema ortográfico canônico, exceto nos seguintes casos: 

a. Fatos de natureza fonética, já consagrados pelo uso comum, devem ser transcritos conforme 

realizados pelo falante, a exemplo de pra, pro, né, num, tá, tava etc.; 

b. Representa-se grafematicamente a realização sonora emitida pelo aluno – fenômenos 

fonéticos, fonético-morfológicos ou fonético-sintáticos – que não estão presentes na fala 

comum do português brasileiro. Ex. Palavras e expressões marcadas pela interferência do 

espanhol: entonce, non, regla, de la casa etc. 

 

2. Os textos são identificados através de inscrição, no cabeçalho de todas as páginas, onde se 

lê o número da aula, número da fita e a data de gravação, para a transcrição das aulas; e 

identificação do aluno e data de gravação, para as entrevistas. 

 

3. Convenções para as transcrições: 

P professor 

 

A aluno não identificado 

 

AA vários alunos 

 

Nome aluno identificado 

 

Nome? provavelmente ‘nome’ 

 

XXX nome próprio 

 

(.) pausa breve 

 

(…) pausa longa 
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? entoação ascendente 

 

! entoação descendente 

 

[ ] ausência de frase ou palavra 

 

(Inc.) incompreensível 

 

(Inaud.) inaudível 

 

(( xxx )) comentários do pesquisador 

/ truncamento brusco 

 

maiúscula ênfase ou acento forte 
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ANEXO B – Planejamento anual do professor de língua portuguesa 
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