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Fobias 
 
      Não sei como se chamaria o medo de não ter o que ler. Existem as 
conhecidas claustrofobia (medo de lugares fechados), agorafobia (medo 
de espaços abertos), acrofobia (medo de altura), collorfobia (medo do 
que ele vai nos aprontar agora) e as menos conhecidas ailurofobia (medo 
de gatos), iatrofobia (medo de médicos) e até treiskaidekafobia (medo do 
número treze), mas o pânico de estar, por exemplo, num quarto de hotel 
com insônia, sem nada para ler não sei que nome tem. É uma das 
minhas neuroses. O vício que lhe dá origem é a gutembergomania, uma 
dependência patológica na palavra impressa. Na falta dela, qualquer 
palavra serve. Já saí da cama de hotel no meio da noite e entrei no 
banheiro para ver se as torneiras tinham "Frio" e "Quente" escritos por 
extenso, para saciar minha sede de letras. Já ajeitei o travesseiro, ajustei 
a luz e abri a lista telefônica, tentando me convencer que, pelo menos no 
número de personagens, seria um razoável substituto para um romance 
russo. Já revirei cobertores e lençóis, à procura de uma etiqueta, 
qualquer coisa. 
      Alguns hotéis brasileiros imitam os americanos e deixam uma Bíblia 
no quarto, e ela tem sido minha salvação, embora não no modo 
pretendido. Nada como um best-seller numa hora dessas. A Bíblia tem 
tudo para acompanhar uma insônia: enredo fantástico, grandes 
personagens, romance, o sexo em todas as suas formas, ação, paixão, 
violência - e uma mensagem positiva. Recomendo "Gênesis" pelo ímpeto 
narrativo, "O cântico dos cânticos" pela poesia e "Isaías" e "João" pela 
força dramática, mesmo que seja difícil dormir depois do “Apocalipse”. 
      Mas, e quando não tem nem a Bíblia? uma vez liguei para a 
telefonista de madrugada e pedi uma Amiga. 
      - Desculpe, cavalheiro, mas o hotel não fornece companhia 
feminina... 
      - Você não entendeu! Eu quero uma revista Amiga, Capricho, Vida 
Rotariana, qualquer coisa. 
      - Infelizmente, não tenho nenhuma revista. 
      - Não é possível! O que você faz durante a noite? 
      - Tricô. 
      Uma esperança! 
      - Com manual? 
      - Não. 
      Danação. 
      - Você não tem nada para ler? Na bolsa, sei lá. 
      - Bem... Tem uma carta da mamãe. 
      - Manda!1 

 

                                                 
1 Luis Fernando Veríssimo, “Fobias”, em Comédias para se ler na escola, Rio de Janeiro, Objetiva, 
2001, p. 104-105. 

 



RESUMO 

 

 

 

 

Diante da situação da leitura no Brasil, que está mais relacionada ao 

fracasso que ao sucesso, este trabalho tem como objetivo analisar, do ponto de vista 

da concepção de leitura sociointeracionalcognitiva, os Cadernos do Professor da 

SEE-SP destinados à série final do Ensino Fundamental (EF) - 8ª série - e da série 

final do Ensino Médio (EM) - 3ª série e verificar, no conjunto dos conteúdos e 

atividades propostos nos Cadernos, a proporção de atividades de leitura em relação 

às de gramática. As análises partem da hipótese de que na maioria dos materiais 

didáticos, mais precisamente os livros, utilizados em sala de aula por professores e 

alunos, a leitura parece ser uma prática voltada apenas para a decodificação, 

reprodução de um já-dito, além de ser aproveitada para a fixação de regras 

gramaticais. Partimos de estudos realizados a respeito da leitura, abordando a 

noção do conceito de leitura, a evolução histórica do mesmo e algumas concepções 

de leitura. Em seguida, refletimos sobre a proposta de prática de leitura orientada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental (EF) e do 

Ensino Médio (EM) e, por fim, analisamos o lugar da leitura nos Cadernos do 

professor citados acima. Esta pesquisa preocupa-se em lançar luz sobre uma 

reflexão acerca da leitura, com a intenção de repensar seu ensino e sua prática.    

 

Palavras-chave: leitura, PCN, Cadernos do Professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

Given the state of reading in Brazil, that is more related to the failure to 

success, this work has the objective to analyze, from the stand point of the of the 

conception of reading  socialinternationalcognitive, the Teacher´s Notebooks of  SEE 

– SP for the final grades  of  Elementary School (ES) – 8TH  grade – and for the final 

grades of High School (HS) - 3RD grade and check in all the contents and activities 

proposed in the Notebooks, the place occupied by the reading in them. The analyzes 

based  on the hypothesis that in most of the materials, more precisely the books, 

used in classrooms by teachers and students, the reading seems to be a practical 

focus only on the decoding, reproduction of an already-said, also be used for setting 

the grammatical rules. From studies about reading, addressing the notion of the 

concept of reading, the historical evolution of the same and some conceptions of 

reading. Then, we reflect about the proposal for reading practice guided by the 

National Curriculum Standards (NCS) of the Elementary School (ES) and the High 

School (HS) and, finally, we analyze the place of reading in the Teacher's Notebook 

cited above. This research is concerned with shedding light on a reflection about the 

reading, with the intention of rethinking their teaching and practice. 

  

  

Key-words: reading, NCS, Teacher´s Notebooks. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

  O tema “Leitura” é muito discutido, hoje, em nossa sociedade. Quer 

esse processo se relacione a formas de acesso ao mundo, à construção de sentidos 

do texto, à interação entre autor e leitor, à busca de sentidos depositados no texto 

ou, até mesmo, à simples decodificação, não se questiona a necessidade de sua 

prática no mundo atual, nem se deixa de lamentar resultados insatisfatórios obtidos 

em exames que se ocupam de diagnosticá-la em várias localidades do mundo. 

  Entretanto, pesquisar sobre leitura é um grande desafio, visto sua 

multiplicidade de sentidos. Escolher uma definição é uma tarefa que demanda 

reflexão, pois as concepções de leitura variam de acordo com as distintas 

concepções de texto, de sujeito, de língua, de sentido, embora nem sempre sejam 

excludentes.  

  Neste trabalho, tomamos como ponto de partida, uma definição de 

leitura, de modo a contemplar diferentes vozes presentes nos discursos acerca 

desse tema. Assim, a leitura é entendida como prática cultural e social, que “não é 

simplesmente uma habilidade, mas uma maneira de estabelecer significado que 

deve variar de cultura para cultura” (Darnton, 1992, p. 218), abrangendo maneiras 

de ler, socialmente partilhadas, que condicionam as formas e os significados dos 

gestos individuais. Como expressa Michel de Certeau, a leitura é “uma operação de 

caça” (1994, p. 260), realizada no escuro, com características singulares como a 

improvisação, o levantamento de hipóteses e construção de significados 

apreendidos pelo contexto. 

  Diferentemente, pois das imagens da leitura que se refletem na vida 

escolar, como objeto de trabalho circunscrito, aqui, essa prática é pensada como 

constituinte do cotidiano das pessoas e elemento impregnado nas ações rotineiras 

de cada um. 

Retomando Certeau, dizemos que o leitor “caça” no texto do outro 

informações, intravisões, recorrendo à sua história de vida, a suas leituras 
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anteriores, a suas interrogações e seus propósitos. Isso faz com que o leitor 

introduza no texto o seu mundo e instaure uma realidade não prevista 

completamente. Diante disso, podemos dizer que o texto, portador de significados, 

ganha sentidos em função de seus diferentes leitores. 

Todavia, o reconhecimento da liberdade leitora não implica a negação 

de tensões e condicionantes existentes na prática da leitura. As tensões existentes 

nesta prática fazem, por exemplo, com que cada leitor seja único e que, ao mesmo 

tempo, possa ser identificado como pertencente a um coletivo específico, uma ou 

mais comunidades de leitores com características singulares. A este respeito, afirma 

Chartier (1999, p. 77): 

 

...esta liberdade leitora não é jamais absoluta. [...] Os gestos 
mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões 
de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do 
rolo ao códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, 
várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de 
ler. Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os 
possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais que 
asseguram a sua compreensão. 

 
Essas palavras do autor nos levam a pensar que é possível aproximar 

diferentes concepções de leitura e é isso que tentaremos fazer neste trabalho. 

Contudo, devemos estar atentos ao fato de que, embora sejam vozes acerca do 

mesmo tema, o ensino, ou antes, o trabalho com a leitura, existem nelas alguns 

pontos divergentes.  

Não podemos pensar no texto, por exemplo, como sendo, ao mesmo 

tempo, uma articulação lógica de pensamentos e uma dispersão de dizeres que se 

aliam, se opõem ou estão relacionados ao que já foi veiculado. Tampouco podemos 

conceber o autor como plenamente livre ou completamente assujeitado a 

condicionantes sociais, pois contam a realidade sociocultural e a criatividade. 

Assim, a concepção escolhida para nortear nossas reflexões acerca da 

leitura foi a concepção sociointeracional cognitiva, que considera a leitura como um 

processo e ou uma prática social, na qual existe uma interação entre autor e leitor, 

por meio do texto e este leitor é o responsável por integrar novos conhecimentos a 

partir das expressões registradas na estrutura textual pelo autor. Portanto o texto 
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permite uma ampliação de universos cognitivos: do autor fixado pelas marcas do 

texto e do leitor que interage com suas próprias “marcas”.  

Quando acima afirmamos que a escolha de uma definição para leitura 

é uma tarefa árdua, tínhamos em mente que, diante de muitas formas de considerar 

o texto, seu autor e o papel do leitor, era preciso encontrar um caminho que pudesse 

reunir, pelo menos, algumas variáveis.  

Embora haja materiais de orientação geral, como são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, queremos demarcar que nossa atenção recairá sobre os 

Cadernos do Professor, utilizados nas escolas da rede estadual de São Paulo nos 

quais serão selecionadas atividades de leitura para serem analisadas. Nosso foco 

será a maneira pela qual as atividades são apresentadas ao professor. 

Sabemos que, no contexto brasileiro, a leitura está mais relacionada ao 

fracasso que ao sucesso, seja do professor que tem dificuldades para conquistar o 

aluno para o ato de ler, seja do aluno que normalmente lê apenas obrigado, já que o 

livro, o texto completo participa pouco do cotidiano da escola. 

Problemas relacionados ao insucesso de estudantes na habilidade de 

leitura e da educação, de modo geral, são divulgados constantemente pelas mídias 

que informam sobre as diversas pesquisas realizadas no país mostrando essa 

realidade. 

Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2000 

(PISA), 40% dos alunos brasileiros, com aproximadamente 15 anos de idade, 

encontra-se abaixo ou no chamado nível 1 de alfabetização. Essa pontuação 

decorre de escala, criada pela UNESCO, que classifica os estudantes que têm 

dificuldades em utilizar dispositivos a serem lidos para aumentar seus 

conhecimentos e competências em outros assuntos, uma vez que conseguem 

apenas realizar tarefas muito básicas de leitura1. Segundo essa fonte de informação, 

quase metade dos brasileiros de 15 anos não consegue identificar, num texto, 

informações pontuais, evidentes. 

                                                 
1 Disponível em http://www.alb.com.br/anais15/alfabetica/SampaioPatriciadaSilva.htm, acesso em 
02/07/2009. 
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Isso se coaduna com o que diz o Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional 2003 (INAF): apenas 25% dos brasileiros entre 15 e 64 anos demonstram 

habilidades plenas de leitura e escrita2. 

Quando nos deparamos com esses dados, percebemos que a situação 

era e continua preocupante. Consideremos, por exemplo, o dado de que apenas 

25% dos brasileiros têm habilidades plenas de leitura e escrita e nos perguntemos: 

Como ampliar as possibilidades linguísticas dos brasileiros que não sabem ler nem 

escrever, se 75% da população, o que certamente inclui professores, não 

alcançaram a plenitude das habilidades em questão? Como possibilitar escolhas 

conscientes num universo no qual a maioria utiliza suas habilidades de interpretação 

inconscientemente para transitar por situações do cotidiano imediato, como tomar 

um ônibus, parcelar a compra de um eletrodoméstico etc.? 

Segundo alguns dados divulgados pelo IBGE, em 2008, sobre a nossa 

realidade cultural, o brasileiro lê, em média, 1,8 livros per capita/ano, contra 2,4 na 

Colômbia e 7 na França, por exemplo3. Já de acordo com os dados de uma 

pesquisa realizada em 2007, encomendada pelo Instituto Pró-Livro e realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), sob a coordenação do 

Observatório do Livro e da Leitura (OLL), o brasileiro lê, em média, 4,7 livros por 

ano4. 

Esses dados nos revelam que o Brasil ainda não é um país de leitores 

e que a maioria dos brasileiros não reconhece a questão do livro e da leitura como 

algo realmente importante e estratégico para seu presente e, sobretudo, para uma 

construção sólida de seu futuro. 

Lembremos também que ambas as pesquisas mencionadas 

mensuraram os hábitos de leitura como prazer, como busca de informação. Mas é 

possível questionarmos a habilidade de leitura do brasileiro, também, em situações 

                                                 
2 Idem à nota anterior. 

3 Disponível em http://mais.cultura.gov.br/2009/02/10/434/, acesso em 02/07/2009. 

4 Disponível em http://azel.blogspot.com/2009/04/retratos-da-leitura-do-brasil.html, acesso em 
02/07/2009. 
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de seu cotidiano, que envolvam necessidades mais pragmáticas e imediatas, como 

ler um aviso de vencimento, uma conta de luz etc. 

É por isso que nos debruçamos sobre um material utilizado na escola, 

aqui circunscrita à grande rede da escola pública estadual de São Paulo e buscamos 

verificar nele como a leitura é abordada.  

Consideramos que o Caderno do Professor, como material de consulta 

e apoio, elaborado para atingir um grande número de profissionais, reúne saberes 

sobre a língua materna que chegarão ao aluno, ainda que de diferentes formas, no 

processo educacional.  

Mas, já a leitura é construída pelo sujeito por meio de diferentes gestos 

na abordagem do texto, na sua recepção e mesmo na sua interpretação, ainda que 

sob um material unificado, temos de admitir diferenças significativas nos resultados, 

seja na leitura do professor, seja no aprendizado do aluno.  

Assim, o lugar ocupado pela leitura nos Cadernos do Professor de 

Língua Portuguesa constitui nossa inquietação, pois, geralmente, nos livros didáticos 

convencionais o que encontramos parece ser uma prática de leitura voltada apenas 

para a decodificação do texto, para reprodução de um já-dito, além de sua utilização 

para a fixação de aspectos da gramática normativa. 

Com base nas considerações acima, formulamos as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

• Qual concepção é constitutiva das questões de leitura nos Cadernos do 

Professor de Língua Portuguesa da Secretaria do Estado da Educação 

(SEE/SP)? 

• Qual é o lugar ocupado pela leitura nesses Cadernos? 

E para responder essas perguntas, estabelecemos como objetivos: 

1. Analisar, do ponto de vista da concepção de leitura, os Cadernos do 

Professor destinados à série final do Ensino Fundamental (EF) – 8ª série – e à série 

final do Ensino Médio (EM) – 3ª série, totalizando oito cadernos, um para cada 

bimestre de cada série. 

2. Verificar, no conjunto dos conteúdos e atividades propostos nos 

Cadernos, o lugar que ocupam as atividades de leitura em relação às de gramática. 
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 Dessa forma, nosso objeto de pesquisa são os Cadernos do 

Professor, elaborados pela Secretaria do Estado da Educação (SEE/SP) no ano de 

2008 e adotados a partir do mesmo ano em toda rede estadual paulista.  

Esse material didático objetiva uma ação integrada e articulada em 

toda rede estadual5. Assim, todas as escolas estaduais utilizam o mesmo material, 

que orienta professores e alunos, o qual é composto por: Propostas Curriculares, 

que dão subsídios para os profissionais de cada área, por meio dos Cadernos do 

Professor e dos Cadernos do Aluno6. Esses cadernos representam o principal 

material utilizado atualmente pelos professores da rede estadual de São Paulo em 

sala de aula. 

Na organização da dissertação, dividimos nossa investigação em três 

etapas, que se configuram, no trabalho, em três capítulos: “A Leitura”, “A Leitura nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais” e “O Lugar da Leitura nos Cadernos do 

Professor da SEE/SP”. 

O primeiro capítulo apresenta uma reflexão acerca da leitura: a noção 

do conceito de leitura e uma breve explanação sobre a evolução histórica do 

mesmo. 

Em seguida, também são apresentados alguns conceitos teóricos 

utilizados neste trabalho. Tendo como objetivo transpor aspectos teóricos referentes 

à leitura para a análise de nosso material, ou seja, transpô-los, em nosso trabalho, 

como recursos metodológicos, discutimos algumas concepções de leitura propostas 

ao longo da história. 

Dentre essas concepções, incluímos a “tradicional”, a “estruturalista”, a 

“cognitivista” e a “sociointeracional”7, as quais foram escolhidas por representarem 

as principais teorias acerca da leitura e por terem sido produzidas por teóricos 

conceituados. Contudo, longe de pretendermos captá-las de forma explícita nos 

Cadernos do Professor selecionados, procuramos observar as noções de texto, 

língua, sentido etc., presentes nas propostas de atividades de leitura.  

                                                 
5 Disponível em http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br, acesso em 22/12/2009. 
 
6 No ano de 2008 foram distribuídos para as escolas somente os Cadernos do Professor e as 
Propostas Curriculares. Já os Cadernos do Aluno foram distribuídos no ano seguinte. 
7 Não incluímos a “concepção discursiva”, já que esta pertence a teoria da Análise do Discurso e 
nesse trabalho nós abordamos o sociointeracionismo. 
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Portanto, buscamos chegar às diferentes concepções de leitura por 

meio dessas noções fundamentais que norteiam a constituição de qualquer 

abordagem teórica sobre leitura. É dessa maneira, e ligando concepção de leitura à 

concepção de sentido, que apresentamos a aproximação entre as várias 

concepções acima mencionadas, por meio de parâmetros teóricos revelados nas 

concepções de texto, língua, relação autor/leitor etc. Interessa-nos, em particular, 

confrontar teorias sobre a leitura com as práticas propostas no material didático, com 

o objetivo de interferir positivamente no processo de desenvolvimento da habilidade 

de leitura e de letramento do aluno. Não se trata de dar a receita, mas motivar a 

reflexão da prática em sala de aula no que concerne à leitura e seus resultados. 

No segundo capítulo refletimos sobre a proposta de prática de leitura 

orientada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental 

(EF) e do Ensino Médio (EM).   

O terceiro capítulo aborda os possíveis entrelaçamentos de 

concepções de leitura apresentadas no primeiro capítulo presentes nas propostas de 

atividades com leitura dos Cadernos do Professor. Essa análise dos dados 

levantados, necessariamente, faz uma opção por um referencial teórico dentre os 

apresentados anteriormente e parte dos indícios encontrados nas propostas de 

atividades com leitura que sejam reveladores da maneira como os Cadernos do 

Professor entendem a leitura e o texto, consequentemente. 

A Conclusão apresenta um apanhado dos resultados obtidos e uma 

reflexão final sobre a leitura, com a intenção de repensar seu ensino e sua prática. 

Necessário repetir que não visamos a criar regras de prática no trabalho com a 

leitura em sala de aula. Nosso objetivo é tão somente motivar a reflexão sobre esse 

processo, de forma a vislumbrar uma efetividade e eficácia no desenvolvimento das 

habilidades leitoras de nossos alunos.  
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CAPÍTULO I 

A LEITURA  

 

 

 

A leitura é para a mente o que a música é 
para o espírito. A leitura desafia, capacita, 
encanta e enriquece. Pequenas marcas pretas 
sobre a folha branca ou caracteres na tela do 
computador pessoal são capazes de nos levar 
ao pranto, abrir nossa mente a novas idéias e 
entendimentos, inspirar, organizar nossa 
existência e nos conectar ao universo. 

 
Steven Roger Fischer 

 

 

 

Neste capítulo, tratamos de noções de leitura em geral e discutimos 

aspectos relativos à leitura escolar, com base em autores como Olson (1997), Fisher 

(2006), Chartier (1996, 1997), Chartier & Hébrard (1995), Colomer e Camps (1996), 

Cavallo e Chartier (1998), Coracini (2005), Koch e Elias (2008), Koch (2002), Kato 

(1990), Kleiman (1992), Tfouni (2006), Marcuschi (2003), e de conceitos delas 

decorrentes. Assim, começamos por questões mais gerais sobre a leitura com base 

em Fisher (2006), Chartier (1996, 1997) e Olson (1997), para, em seguida 

focalizarmos a leitura escolar, servindo-nos de estudos dos outros autores acima 

citados. 

 

 

 

1.1. Aspectos gerais 

 

 

 

Segundo Olson (1997, p.164-168), Santo Agostinho argumentava que 

os textos, como os homens, apresentavam a dualidade corpo e alma. O primeiro era 
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o sentido literal ou superficial e o segundo, o mais importante, era o sentido 

espiritual, que coabitava nas entrelinhas. Também, informa o autor que Tomás de 

Aquino defendeu a existência do sentido literal e concedeu um lugar especial à 

escrita como objeto de estudo da ciência. Ele afirmava que os escritores humanos 

se exprimiam por meio de palavras e essas compunham o sentido literal, enquanto 

Deus, o autor divino, exprimia-se pelos fatos que eram descritos pelos homens e 

salientava que apenas a Sagrada escritura possuía os dois sentidos. 

  Como afirma Olson (1997, p. 131-194), a noção de leitura implica uma 

noção de interpretação. Entretanto, o termo interpretar nem sempre foi entendido da 

mesma forma. Ao longo de sua evolução histórica, ele sofreu alterações semânticas 

e tais alterações modificaram, por decorrência, a maneira de se entender a leitura. 

 

“O sentido tradicional da interpretação, remontando ao 
período clássico, consistia em “revelar” ou “tornar claro e 
explícito” o significado de uma passagem ou texto. O sentido mais 
moderno, por outro lado, é mais subjetivo, ou seja: consiste em 
“construir” ou ver o texto sob uma luz particular.” (Olson, op. 
cit.:132) 

 

  Na época clássica, admitia-se um único significado à escrita, 

especialmente porque todo o interesse pelo texto relacionava-se à Sagrada 

Escritura, cuja interpretação cabia somente aos sacerdotes – ela estava fora ou 

além das palavras. Tempos mais tarde, relata o autor, (fim do século XII), no interior 

da própria Igreja, começou-se a admitir a existência do “sentido literal”, que consistia 

na recuperação da significação superficial do texto, através do exame de evidências 

textuais e contextuais. 

  A noção de sentido literal influenciou a Reforma de Lutero, que 

considerava o literal como o único e verdadeiro sentido, inclusive em se tratando da 

Sagrada Escritura. Assim, o sentido estava disponível para todos e qualquer leitor 

poderia interpretar qualquer texto. Para Olson (1977, p. 169-170), essa noção era 

tão extremada quanto a que considerava a interpretação um dom especial 

concedido aos eclesiásticos. 

Destas informações, pode-se depreender que a concepção de leitura 

pautada no sentido literal não permite ao leitor nenhuma autonomia na construção 

de sentidos. 
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  Atualmente, os estudos sobre leitura defendem uma noção “bem 

temperada” de interpretação que considera as linhas, as entrelinhas e o próprio 

leitor. Assim, para ler um texto, o leitor deve considerar o seu contexto de produção, 

seu autor e seu público alvo, além, naturalmente, do próprio leitor. Sem considerar 

todos estes componentes, corre-se o risco de ler à maneira medieval ou luterana. 

Isso porque, ler um texto significa construir os sentidos a partir do que vem expresso 

através do léxico e da estrutura, juntamente com a força ilocucionária, que nem 

sempre vem descrita claramente (OLSON,1997, p. 174).  

Sem dúvida, a leitura se constitui em tarefa complexa, visto que ela é 

objeto de investigação de diversas áreas do saber como a linguística, a psicologia, a 

antropologia, a sociologia, as ciências cognitivas, a pedagogia. Segundo Fischer 

(2006), a dificuldade de obtermos respostas precisas ante a leitura deve-se ao fato 

de o ato de ler ser variável e não absoluto. Além disso, deve-se levar em conta que 

a leitura recebe várias significações, dependendo da finalidade com que o texto é 

lido, da forma como o leitor lê, do suporte em que o texto se encontra etc. Desta 

forma, mesmo quando se busca o foco pedagógico, não se pode ignorar que o ato 

em si encontra-se envolvido por outros fatores que o extrapolam. 

Etimologicamente o termo se liga ao latim legere que, antes de 

significar “ler”, recebia outros valores semânticos, como ajuntar, colher, escolher, 

furtar, seguir, percorrer, deslizar etc. Alguns semas relacionados a sua origem ainda 

estão presentes no ato de ler, como o sentido de “percorrer”, já que o leitor percorre 

o texto, identificando significados, estabelecendo conceitos, construindo unidades de 

leitura que possibilitem a ele instalar uma continuidade significativa e produzir efeitos 

de sentido. Também os sentidos de “colher”, uma vez que o leitor colhe no texto 

idéias que mais se sobressaem para ele e deixa outras de lado; “escolher”, quando o 

leitor busca e seleciona informações que lhe sejam úteis etc. 

Atualmente, muitos são os autores que apresentam conceitos de 

leitura, incluindo os significados e a construção de sentido, as figuras do leitor e do 

escritor, a memória do leitor, ratificando a complexidade do ato que envolve muitos 

fatores e conhecimentos. 

Fischer (2006, p. 11), um dos autores selecionados para nosso estudo, 

traz uma concepção significativa sobre leitura, atendo-se ao texto escrito, ao afirmar 
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que leitura é a capacidade de se extrair sentido de símbolos escritos ou impressos, 

em que o leitor emprega os símbolos para orientar a recuperação de informações de 

sua memória, criando, assim, uma interpretação possível da mensagem do escritor. 

Ressalte-se a expressão interpretação possível e não única. 

Observa-se, pois, que a leitura vai além do que muitos pensam sobre 

ela, haja vista sua amplitude e o envolvimento de vários elementos no seu processo. 

  Para o autor, 

 

A leitura não é apenas a união do som ao grafema, o que 
ocorre apenas no nível mais básico. O significado está envolvido, e 
de modo fundamental. Em um nível mais avançado de percepção, a 
leitura pode, até mesmo, exprimir significado isoladamente, sem 
recorrer ao som. (Fisher, 2006, p. 11) 

 

  Assim, segundo o autor, há um momento básico ou inicial de 

decodificação, imediata ou simultaneamente ampliado pelo significado na leitura 

como decifração. Ao ler uma determinada unidade de sentido, o leitor mobiliza 

elementos contextuais, de seus conhecimentos prévios que o auxiliam na 

construção do sentido, sem contudo recorrer, materialmente, ao som. 

  O pesquisador assevera, além disso, que persistem, ainda hoje, duas 

teorias conflitantes sobre a leitura: a primeira, defendida por aqueles que acreditam 

que ela é um processo unicamente linguístico, e que deva ser analisada como um 

processo linear fonológico, ou seja, que se dá pela apreensão letra a letra, atrelando 

elementos da linguagem em unidades compreensíveis crescentes, até que a 

elocução e a compreensão sejam alcançadas; já a segunda teoria, sustentada por 

aqueles que consideram a leitura um processo semântico-visual, afirma que o 

grafema ou a forma gráfica produzem significados sem necessariamente recorrerem 

à linguagem entendida como na primeira concepção. Ou, em outras palavras, os 

autores dessa teoria afirmam que palavras e frases inteiras, até mesmo sentenças 

curtas, podem ser lidas “de uma só vez”, sem a necessidade de serem 

desmembradas em letras ou unidades menores pronunciadas individualmente.  

  Diz, no entanto, que 

 

Ambas as teorias estão corretas, pois cada uma opera em 
um nível diferente da capacidade e/ou da atividade de leitura. Em 
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outras palavras, a leitura elementar é, de fato, um processo linear 
fonológico, ao passo que a leitura fluente é um processo 
semântico-visual. (Fischer, 2006, p. 12)  

  

Isso nos leva a admitir que a leitura elementar é um pré-requisito da 

leitura fluente e que essas duas habilidades precisam ser trabalhadas em conjunto 

nos níveis básicos da educação. 

Chartier (1997) também contribui essencialmente com uma teoria 

sobre a leitura, suas práticas e representações, quando afirma que: 

 

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de 
significados. (...) Toda história da leitura supõe, em seu princípio, 
esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 
lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais 
absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das 
capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas 
diferenças, as práticas de leitura. (Chartier, 1997, p. 77). 

 

Isso mostra a leitura como prática social, em que os leitores colocam-

se como autônomos na apropriação das informações veiculadas, mas dependentes 

de práticas e convenções, socialmente reconhecidas em seu meio. 

Chartier (1996) reconhece que uma história das práticas de leitura é 

dificultada pela raridade de vestígios diretos e pela complexidade de interpretação 

de vestígios indiretos. Mas mesmo em face dessas dificuldades, tem sido possível 

apontar na história da leitura o manuseio de textos, suas decifrações e seus usos. 

Assim, afirma que: 

 

Os mesmos textos e livros são objeto de múltiplas 
decifrações, socialmente contrastantes – o que deve levar, 
necessariamente, a completar o estudo estatístico de suas 
distribuições desiguais com aquele de seus usos e empregos. 
(Chartier, 1996, p. 79) 

 

Na perspectiva do autor, é necessário que se acrescente “ao 

conhecimento das presenças dos livros aquele das maneiras de ler”.  

Numa tentativa de sistematização mostra a leitura intensiva como 

aquela que “assegura eficácia ao texto, graças a um trabalho de apropriação lento, 

atento e repetido”; a leitura oral; a silenciosa, a mística “que enuncia suas regras, 
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seus procedimentos lentos, penetrantes, suspensos, e seu itinerário...”; a leitura 

sentimental do pré-romantismo “que postula a emoção do leitor como condição da 

recepção correta do texto”; a leitura de foro privado, que desde a sociedade antiga é 

representada como dominante; e a leitura coletiva, que os iletrados têm, mediada 

por alguém que lê em voz alta. (Chartier, 1996, p. 89). 

Muito provavelmente o autor não tenha esgotado as possibilidades de 

leitura nas sociedades, uma vez que o inventário das maneiras de ler estaria 

submetido a variáveis culturais que tornam a tarefa muito complexa por vários 

motivos, inclusive porque o leitor, raramente, esclarece suas práticas em relação ao 

livro, ao texto escrito. 

Essa dificuldade é atestada pelo autor, quando afirma que: 

 

Reconstruir as leituras ordinárias não é algo fácil, pois são 
raros os que, não sendo profissionais da escrita, confidenciaram 
qual era sua prática do livro. (...) É necessário, portanto, esclarecê-
los por outro enfoque, que retorna ao próprio objeto impresso pois 
traz em suas páginas e em suas linhas os vestígios da leitura (...). 
Um tal estudo, feito de corpus em corpus, não considera mais o 
impresso como um suporte neutro... (Chartier, 1996, p. 95) 

 

Nessa busca por vestígios de como as leituras acontecem, assevera o 

autor que os textos carregam em si marcas que funcionam como indicações, 

caminhos de como a leitura deve ocorrer.  

 

...Com efeito, podemos definir como relevante à produção de 
textos as senhas, explícitas ou implícitas, que um autor inscreve em 
sua obra a fim de produzir uma leitura correta dela, ou seja, aquela 
que estará de acordo com sua intenção. (...) Elas repousam em uma 
dupla estratégia de escrita: inscrever no texto as convenções, sociais 
ou literárias, que permitirão a sua sinalização, classificação e 
compreensão. (...) Existe aí um primeiro conjunto de dispositivos 
resultantes da escrita, puramente textuais, desejados pelo autor, que 
tendem a impor um protocolo de leitura... (Chartier, 1996, p. 96). 

 

Mas o conjunto de marcas não para no nível do autor. Também o 

editor deixa suas marcas, pois ao ser editado um livro passa por novo crivo em que 

as marcas do autor “são cruzadas com outras, trazidas pelas próprias formas 

tipográficas”, ou seja, pela “disposição” e “divisão do texto”, pela tipografia e 

ilustração utilizadas.  
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As observações do autor (p. 96) nos permitem dizer que mesmo 

procedimentos que se situam fora do domínio estrito da escrita na produção do livro, 

isto é, procedimentos relativos à sua impressão que cabem ao editor livreiro, podem 

sugerir leituras diferentes de um mesmo texto. 

Essas considerações são importantes, na medida em que ajudam a 

pensar na recepção das informações e mesmo na sua estética e reafirmam as 

possibilidades de pluralidade de leituras de um mesmo texto, em que contam as 

diferenças individuais de cada leitor, as apropriações diversas que podem ser feitas 

de um mesmo texto. 

A propósito, Chartier (1997, p. 67-75) defende que a análise do texto 

literário, como objeto essencial da história literária e da crítica textual, pauta-se no 

processo pelo qual leitores de obras escritas, espectadores de textos encenados e 

ouvintes de textos orais dão sentido aos textos de que se apropriam. 

Para ele, a análise de textos literários ou a crítica textual ancorada no 

processo, pelo qual os leitores dão sentido aos textos lidos, não se traduz em 

abordagem nova, mas nasceu como contraponto à Nova Crítica e seu formalismo, 

numa interpretação única do crítico literário. 

Vê o trabalho do crítico literário como importante, mas admite como 

importante considerar, além do funcionamento automático e impessoal da escrita, os 

aspectos que implicam a interpretação de sentido que cada leitor faz de um texto. 

Assim, o autor aborda a questão da produção de sentido, ora como 

uma relação dialógica entre as proposições das obras e as categorias estéticas 

interpretativas de seus públicos, ora como uma dinâmica interação entre o escrito e 

quem dele se apropria (leitor), o que impõe uma perspectiva de “negociação” entre 

obras, discursos ou práticas de leitura, como representação, ao mesmo tempo, das 

maneiras de entender os textos. 

A história da leitura ajuda a pensar na distância que há entre o sentido 

atribuído pelo autor dos textos e seu leitor, já que o mesmo texto escrito, encenado 

ou lido, não tem o mesmo significado para os diferentes leitores que dele se 

apropriam. A interpretação de sentido pode ser uma ou outra, dependendo do 

suporte em que as letras estão fixadas; dos diferentes públicos que o texto alcança, 

quando contam seus gostos, suas tradições, ou peculiaridade das comunidades a 
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que pertencem. Assim, Chartier (1997) estabelece uma relação entre a forma 

(suporte da escrita) e o sentido (interpretação) de um texto. 

Isso tudo mostra que a história social e cultural não pode ser 

esquecida, quando se trata de leitura, pois entram em jogo as capacidades 

individuais, códigos e convenções próprias às diferentes comunidades de leitores. 

Diz o autor que interrogar-se sobre as condições de possibilidades da leitura é 

interrogar-se sobre as condições sociais de possibilidades das situações nas quais 

se lê (Chartier, 1997, p. 67-75). 

Em outras palavras, ao se tentar traçar uma história da leitura e dos 

gêneros presentes em cada época, torna-se indispensável identificar diferentes 

apropriações dos textos, considerando o “mundo do texto” e o “mundo do leitor”, o 

que significa pensar, de um lado, em seu autor e, de outro, no leitor, imersos nas 

suas comunidades de interpretação. 

 

 

 

1.2. A leitura escolar 

 

 

 

  Chartier & Hébrard (1995, p. 245) analisam o discurso escolar sobre a 

leitura e procuram mostrar como a escola entendeu e desenvolveu a atividade de 

ler. Segundo os autores, na França do século XIX, os primeiros aprendizados de 

leitura cabiam às famílias que, só depois de ensinar o código, poderiam encaminhar 

os filhos à escola. Vale lembrar que, na época, o aprendizado da leitura e da escrita 

estava estritamente relacionado com as questões mecânicas do código, sem haver 

qualquer menção à significação ou à interpretação. 

  Os autores procuram mostrar que, mesmo quando a iniciação às letras 

passou a ser responsabilidade da escola, o vínculo entre escrita e significado, nos 

primeiros anos de aprendizado, começou a ser mencionado somente no final do 

século XIX, sob a influência da pedagoga Pauline Kergoples, que defendia a 

alfabetização a partir de uma unidade mínima de significado – a palavra. 
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  Contudo, a compreensão do texto ainda era entendida como uma 

tarefa à parte, posterior à leitura, ou seja, o ato de ler não consistia em compreender 

e interpretar, dado que ler e compreender eram tarefas distintas. O objetivo principal 

da leitura ainda era a pronúncia correta das palavras e a compreensão era 

entendida como um recurso didático para que o aluno conseguisse uma expressão 

mais aperfeiçoada, isto é, ela consistia num meio para que o aluno alcançasse bom 

nível de expressão oral, o que equivaleria a um bom nível de leitura (CHARTIER & 

HÉBRARD, 1995, p. 265-267). 

  Segundo os autores, no século XX, a leitura ganhou maior dimensão 

cultural e passou a ser compreendida como prática de pessoas instruídas; por isso, 

começou a ser vista como um hábito e um prazer.  

  Tudo leva a crer que, atualmente, as escolas brasileiras, de modo 

geral, mantêm vínculos estreitos com algumas concepções de leitura cristalizadas 

através do tempo, no contexto do século XXI, mais atrapalham a formação do leitor. 

  Podemos verificar, pela nossa experiência como professora que nos 

leva, também, a compulsar alguns livros didáticos, que, nas aulas de leitura 

propostas nas escolas, o ato de ler ainda é concebido como a oralização da escrita. 

Com efeito, são frequentes aulas, a propósito de se estar ensinando leitura, em que 

é solicitado ao aluno que faça uma leitura em voz alta, tendo em vista verificar se ele 

não erra a pronúncia das palavras e, com isso, o significado do texto em si fica 

esquecido, eliminando-se, assim, a possibilidade de levar o aluno leitor a dizer o que 

entendeu, a perceber seu papel de produtor de sentidos.  

  Situações desse tipo são frequentes e, a nosso ver, contribuem para o 

fracasso do aprendizado da leitura, pois ignoram a significação do texto que está 

sendo trabalhado, além de não levar em conta a atividade de ler enquanto prática 

social. 

  De forma subliminar essa prática favorece a manutenção dos estigmas 

do aluno incapaz e do professor detentor do saber. E torna-se muito provável que 

essa prática consiga gerar, em boa parte dos alunos, uma resistência contra a 

atividade de leitura, já que por meio dela eles são expostos a situações, por vezes, 

constrangedoras, mormente quando é interrompido pelo professor por ter “errado” a 
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pronúncia de palavras supostamente corriqueiras, ou por não ter seguido 

adequadamente a pontuação do texto. 

  Assim, o professor sequestra do aluno a possibilidade da auto-

correção, por meio do significado e perpetua o papel que os eclesiásticos exerciam 

no passado, quando eram os únicos capazes de fornecer “a interpretação” do que 

estava sendo lido.  

  Como mencionado acima, a partir de Fisher (2006, p.11), a leitura 

comporta um momento inicial de decodificação, que é logo ampliado pelo significado 

na leitura como decifração. E sem recorrer ao som pode mobilizar seus 

conhecimentos prévios, para em consonância com o que vem expresso ir 

construindo sentidos. Assim, entendemos que seria mais produtivo se o professor 

apontasse mecanismos que levassem o aluno a fazer escolhas, mostrando o texto 

como possibilidades. 

  Não pensamos em soluções definitivas e abrangentes para todos os 

alunos, pois numa sala de aula encontram-se pessoas diferentes, com histórias de 

leitura diversas, com experiências de mundo também diferentes. Mas, havendo um 

trabalho contínuo nos níveis fundamental e médio, pode-se esperar que, pelo 

menos, parte dos alunos tenha sua capacidade de leitura e interpretação ampliada.  

  Também importa dizer que as nossas escolas não concebem o ato de 

ler da mesma maneira. Admitimos que no universo diversificado de escolas haja 

experiências bem sucedidas que contemplam, por exemplo, a noção de letramento e 

estabelecem uma intrincada relação entre a palavra e a vivência do sujeito no 

mundo, numa posição de leitura como atividade dialética em que o sujeito atribui 

sentidos à escrita para, ao mesmo tempo, fazer sentido num mundo com escrita e 

nos mundos criados pela escrita. 

Mas retomemos a questão sob a ótica de tendências mais visíveis. 

Segundo Colomer e Camps (1996, p. 30), a concepção tradicional de leitura, que a 

trata como mera decodificação, envolvendo o reconhecimento dos sinais gráficos da 

língua e que pode ser reduzido à conversão de grafemos em seus fonemas 

correspondentes, constitui-se num modelo de processamento ascendente, no qual o 

leitor começa por fixar-se nos níveis inferiores do texto, para formar, 

sucessivamente, as diferentes unidades linguísticas, até chegar aos níveis 
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superiores da frase e, posteriormente, do texto. Nesse processo, ele decifra os 

signos, os oraliza e recebe o significado de cada unidade: palavras, frases, 

parágrafos, conectando-os uns aos outros para chegar a um significado global. 

Essa habilidade de decodificação requer que o indivíduo seja capaz de 

realizar a associação letra/som de forma passiva, repetitiva, uma vez que sua tarefa 

se reduz em juntar peças para buscar o sentido que o autor atribui à obra. 

Encontramos em Cavallo e Chartier (1998) a informação de que essa 

concepção existe desde a Antiguidade, uma vez que os gregos e os romanos 

acreditavam que, para ler, seria necessária uma disciplina rígida e um método 

analítico caracterizado pelo progresso passo a passo: primeiro decorar o alfabeto; 

depois, soletrar; por fim, decodificar palavras isoladas, frases, até chegar a textos 

contínuos. Esse mesmo método era aplicado à aprendizagem da escrita. 

Ainda nos dias atuais, observamos alunos que aprenderam a ler de 

uma maneira semelhante, o que atesta que essa concepção de leitura ainda se 

mostra presente em nossa sociedade. Parte-se do pressuposto de que indo da 

menor unidade para a maior (conforme cartilhas), o aluno conseguiria, pouco a 

pouco, apropriar-se da leitura, pois para muitos seria indispensável o trabalho de 

decodificação, único capaz de trazer à tona um sentido inquestionável. 

Assim, por mais antiga e contestada que seja a prática pedagógica 

tradicional, não estamos livres de encontrar nas escolas método de alfabetização 

muito próximo do que faziam gregos e romanos, como acima mencionado a partir de 

Cavallo e Chartier (1998). 

Essa concepção também assume a variedade codificada pela escrita 

como padrão de correção e de exclusão de formas linguísticas concorrentes, em 

especial as marcas de oralidade, as repetições, vistas como erros. Dessa forma, há 

em grande parte dos grupos sociais como idéia prevalente que todo texto deve 

recorrer às regras da gramática normativa, sem as quais não existe possibilidade 

nem de correção da língua escrita, nem mesmo de compreensão do que é lido. 

  Portanto, ao lado de uma concepção de sujeito como decodificador de 

sinais gráficos, há uma concepção de texto como armazenador de um sentido único 

e da língua como código, à moda de uma prática de ensino fundadas em 

concepções estruturalista, que tomam o ato de ler como desvelamento do sentido 
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contido em um texto e o leitor como o responsável direto por descobrir o sentido 

único do texto. 

Assim sem levar em conta quem seja o leitor, qual sua história de 

leitura, quais os seus objetivos ao ler, quais as suas condições de leitura em que se 

encontra, quais seus conhecimentos de mundo etc, essa concepção considera que o 

sentido esteja exclusivamente no texto e que todos os leitores tenham, praticamente, 

as mesmas interpretações, o que, a rigor, transforma cada leitor em verdadeiro 

espectador em busca do sentido que se encontra, de forma imanente, no texto ou na 

obra em apreciação. Para Coracini (2005:20), 

 

Trata-se da visão essencialista da leitura: acredita-se na 
existência de uma essência e nossa tarefa seria a de buscá-la, 
resgatá-la, capturá-la. Quem diz essência diz verdade e verdade 
absoluta que todos nós desejamos e, por isso, buscamos, na 
ânsia da perfeição, da completude, da totalização. 

 

  Assim, passa longe a idéia de cada leitor descobre ou desvenda o 

sentido do texto, resgatando os significados que se encontram depositados pelo 

autor, nas palavras ou signos.  

Na concepção estruturalista, a língua (langue) é o objeto de 

conhecimento, desprezando as variáveis da fala e o sujeito, por conseguinte, tem 

sua subjetividade descartada.  

Em consonância com o que vem sendo dito, encontramos em Coracini 

(2005) a afirmação de que o estruturalismo vê a língua e, como decorrência, o texto, 

como um todo passível de ser desmembrado em unidades menores, que uma vez 

observadas em seu funcionamento, podem ser recompostas de modo a reconstruir o 

objeto. Dito de outro modo, ao considerar o signo como parte de uma estrutura 

maior e mais complexa índependentemente da subjetividade que venha a ser 

manifestada pelo sujeito. 

Desta forma, bons leitores seriam aqueles capazes de decodificar num 

texto a mensagem codificada pelo autor e, contrariamente, maus leitores seriam 

aqueles que não percebem, ou não reconhecem o sentido único, verdadeiro do 

texto, o qual muitas vezes está implícito, isto é, oculto nas entrelinhas.  
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Apesar das críticas em torno do estruturalismo, não podemos nos 

esquecer de que ele conferiu um grande avanço aos estudos linguísticos. Em termos 

de avanços nos estudos do texto vale mencionar o distanciamento marcado entre as 

figuras do autor e do narrador, de sorte que aquele que diz “eu” no texto é um sujeito 

que se constrói ao longo de uma sequência narrativa, a partir de toda uma 

organização interna do texto, para que seja possível ao leitor diferenciar autor de 

narrador. Também vale registrar que para os estruturalistas o todo não correspondia 

exatamente à soma das partes menores. 

Koch e Elias (2008) ressaltam que a leitura, na concepção estrutural, é 

entendida como uma atividade de captação das ideias do autor, sem levar em conta 

as experiências e os conhecimentos do leitor; basta que este capte as intenções do 

autor. Mas é Bourdieu (apud Chartier, 2001, p. 233) quem melhor define uma leitura 

estrutural: 

 

A leitura interna que considera um texto nele mesmo e por 
ele mesmo, que o constitui como auto-suficiente e procura nele 
mesmo sua verdade, fazendo abstração de tudo o que está ao 
redor. 

 

Podemos encontrar esse tratamento da leitura no trabalho pedagógico 

em sala de aula, quando o ensino é centrado na figura do professor, que segue 

apenas o livro didático, ou mais precisamente, o manual do professor com suas 

respostas prontas e únicas. Consultando esses manuais notamos que, em geral, 

logo após o texto, vem sugerido o estudo do vocabulário e a interpretação (ou 

compreensão) do texto, o que nos leva a crer que, se o aluno souber o significado 

das palavras desconhecidas, reconhecerá o que o autor quis dizer, ou, por outro 

lado, se localizar as informações requeridas no exercício, que geralmente são 

óbvias, ele estará compreendendo o sentido do texto. Nesse sentido, o aluno 

“aprende” apropriando-se do significado de palavras e repetindo informações 

contidas no texto. 

A língua, portanto, é assumida como um código fechado em que os 

sentidos são transparentes, havendo uma relação biunívoca, embora arbitrária, entre 

signo e referente. Assim, não se requer raciocínio inferencial, trabalho intertextual, 

bem como relacionamento entre língua e contexto, fazendo com que a leitura seja 
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apenas um meio para se chegar num sentido atrelado ao texto, independentemente 

de qualquer situação.  

Desta maneira, a função do leitor é de apenas recuperar sentidos e 

não construí-los, sendo negada, ou melhor, ignorada a historicidade do sujeito e do 

próprio ato de ler.  

Dessa forma, ao lado de uma concepção de texto como um todo 

organizado e de língua como sistema, há uma concepção de sujeito como 

verificador dos elementos do texto para a busca dos sentidos depositados em seu 

interior, os quais, em conjunto, constituem uma concepção de sentido como único e 

depreensível exclusivamente do enunciado. 

Mas, em direção contrária situa-se o cognitivismo, cuja preocupação 

volta-se para o funcionamento cerebral na produção de conhecimento relacionado à 

linguagem. O leitor, antes visto como dependente do professor e/ou do texto, agora 

pode ser responsável pela integração de novos conhecimentos aos já existentes na 

estrutura cognitiva, a depender de uma grande mudança nos procedimentos 

pedagógicos. 

Nessa concepção, o leitor passa a ser aquele que busca ativamente 

compreender o mundo e que aprende através de suas próprias ações sobre os 

“objetos”. Assim, depois, ou até concomitantemente, à percepção e “decifração” dos 

signos, ele busca entender de que trata o texto. 

A conversão das palavras e grupos de palavras em elementos de 

significação supõe um importante esforço de atenção e abstração do leitor, a partir 

de duas possibilidades, ou dois “tipos” de leitura: aquela em que o leitor está 

preocupado em chegar ao fim do texto, já que a atividade cognitiva lhe permite 

progredir rapidamente na íntegra; e aquela que, por apresentar trechos mais 

complexos exige paradas do leitor que abandona a progressão para interpretar 

trechos e assim ir construindo o sentido. 

Ainda que para o autor existam “leituras” intermediárias possíveis entre 

a que visa à progressão e a que visa à interpretação, cabe ao leitor verificar se tem 

capacidade para reunir conhecimentos mínimos, que sejam, para prosseguir a 

leitura. 

  Nessa perspectiva, para Kato (1990, p. 61): 
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O conhecimento prévio que permite fazer predições, pode 
advir do próprio texto ou de informações extratextuais que 
provêm dos esquemas mentais do leitor. O foco não é mais a 
sentença, mas o texto. A leitura deixa de ser vista como resultado 
de uma decodificação de sinais gráficos e passa a ser vista como 
um ato de construção, “os dados lingüísticos são apenas um fator 
que contribui para o significado construído”, o que é relevado é 
como se dá a compreensão, como esta se processa.  

 

  Estudos supõem que toda tarefa cognitiva possa ser analisada em 

etapas coordenadas, começando pelo estímulo sensorial e terminando com uma 

resposta. Embora possamos ter a ilusão de que o leitor, em especial o proficiente, 

vai da escrita para o significado como em um passe de mágica, isso não ocorre, pois 

ao percorrer o texto faz processamentos vários em fração de segundos, como a 

leitura do início da palavra e a depreensão do restante, a adivinhação do que vem 

pela frente etc. 

Teoricamente, com a interferência de teorias cognitivas, houve a 

substituição de um conceito de leitura centrado no binômio autor/texto, por uma 

preocupação com o leitor no processamento de informações; na prática, talvez isso 

ainda esteja em atraso. Há hoje informações que permitem a compreensão de 

aspectos psicológicos do ato de ler que apontam para suas regularidades, para as 

atividades intelectuais produzidas por um leitor ideal, para a relação entre linguagem 

escrita, memória, inferência e pensamento. 

Desta forma, não faltam estudos que tratam da leitura como interação, 

ou seja, como um processo no qual o leitor interage com o autor por meio do texto. E 

como sujeito que interage com o autor, o leitor, deixa suas marcas na construção de 

sentidos, pois seguiu ou não todas as pistas deixadas pelo autor, captou ou não 

todas suas intenções, mas não deixou de contribuir com seu repertório, com sua 

capacidade inferencial. Com base em Coracini (2005) dizemos que, em que pese 

ser o autor o responsável pelo sentido do texto, centro de onde partem e para onde 

convergem os sentidos, já que é o autor quem imprime as marcas de suas 

intenções, o bom leitor até pode percebê-las todas , mas pode chegar a um ou mais 

sentidos.  
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Nesse caso, o leitor é visto como um sujeito ativo que no seu 

processamento amealha, também, conhecimentos de alguma forma adquiridos.  

E numa situação ideal, admite-se que de acordo com o olhar 

interacionista da leitura, tanto o autor como o leitor são conscientes da tarefa 

executada e trabalham para atingir compreensão do texto. 

Já no plano pedagógico, o que a concepção cognitiva busca é que haja 

objetivos de leitura e o desenvolvimento de habilidades linguísticas que prevêem o 

ensino de estratégias para a leitura e a interpretação. As estratégias são de dois 

tipos básicos: as cognitivas e as metacognitivas. 

As estratégias cognitivas de leitura são operações automatizadas, 

inconscientes, segundo as quais o leitor não se dá conta de que esteja havendo um 

processamento. Assim, por exemplo, ao ler se vale de seus conhecimentos 

armazenados e, portanto, implícitos de regras gramaticais para perceber relações 

entre as palavras, frases, trechos; de vocabulário para perceber estruturas textuais; 

atitudes e intenções do autor. Dizemos, a partir de Kleiman (1992, p. 66) que essas 

estratégias precisam ser trabalhadas, visando ao desenvolvimento de habilidades 

linguísticas que possam contribuir para o, aprimoramento da competência de lidar 

com textos. 

Já as estratégias metacognitivas de leitura são as operações 

conscientes, realizadas com objetivos definidos pelo leitor que é capaz de saber se 

compreendeu o que leu; de ter autonomia para voltar ao texto em busca de uma 

melhor compreensão se necessário; de construir hipóteses ao ler e conferir se estão 

ou não corretas. Nesse caso, o bom leitor é aquele que procura, conscientemente, 

meios ou recursos para atingir seus objetivos e compreender o que lê. 

Para formar leitores torna-se, portanto, necessário prepará-los para 

serem capazes de: perceber ou mesmo inferir o tom, a intenção, a atitude do autor, 

sabendo até mesmo parafrasear o texto; perceber a estrutura do texto por meio das 

“pistas linguísticas” deixadas pelo autor. E essa percepção não se limita ao 

processamento das relações locais do texto, ou seja, de sua microestrutura; ela se 

estende ao componente global do texto, ligado ao assunto, à sua macroestrutura e 

ao gênero que compõe sua superestrutura.  
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  Embora não haja unanimidade em relação aos termos compreensão e 

interpretação, entendemos como mais apropriado ao fazer pedagógico que se 

estabeleça diferença. E isso, porque não vemos a concepção discursiva de leitura, 

baseada na Análise do Discurso, que entende que primeiro o leitor interpreta com 

base em formações discursivas, para depois compreender, como a mais 

recomendada para o ensino na escola básica. 

  Assim tomamos a interpretação como uma etapa posterior à 

compreensão, como uma etapa que, pedagogicamente, pode conduzir o leitor à 

reflexão a partir de suas experiências e opiniões pessoais, assumindo a seu papel, 

de sujeito ativo no ato da leitura.  

  Com o reconhecimento da importância dos componentes social e 

cultural a elaboração teórica cognitiva sobre leitura, ganha como variante a 

abordagem sociocognitiva, também nomeada sociointerativa que enfatiza a dialogia 

da língua, no ato de ler.  

 
os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o 

texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 
interlocutores como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 
constroem e são construídos. (KOCH, 2002, p.17) 

 
  Essa concepção realça o lugar de variados implícitos, detectáveis 

quando se tem o contexto sociocognitivo dos participantes da interação. 

  Nesse ponto, parece-nos oportuno distinguir contexto de cotexto, 

ambos fundamentais para a construção de sentidos. Ao distinguir esses elementos 

dizemos que o cotexto tem de ser trabalhado em função das relações estabelecidas 

no próprio texto, entre palavras, sintagmas, sentenças etc. Já o contexto nos leva a 

reportar a elementos fora do texto, como os conhecimentos enciclopédicos, ou 

conhecimentos de mundo do leitor e seus conhecimentos textuais ou linguísticos. 

Dessa forma, cotexto e contexto referem-se a toda bagagem cognitiva dos 

participantes de uma interação, ou dito de outra forma, a tudo aquilo que está 

explícito e implícito e que contribui para, ou determina a construção de sentidos, 

sendo, pois, indispensável para a compreensão (Koch e Elias, 2008). 

  Assim sendo, os sentidos de um texto são construídos na interação 

texto-sujeitos (não algo que preexista a essa interação) e a partir do diálogo com 

outros textos que o antecedem ou que o próprio texto precede. 
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  Isso mostra a leitura como uma atividade interativa complexa, que se 

realiza com base nos elementos linguísticos presentes na superfície do texto e na 

sua forma de organização (tipologia ou gênero textual), o que exige a mobilização de 

um amplo conjunto de conhecimentos no interior do evento comunicativo. (Koch e 

Elias, 2008, p. 11). 

  A propósito dessa complexidade, vemos em Koch (2002, p. 18) o ato de 

ler como um “jogo”, que implica os três elementos já mencionados: autor, leitor e 

texto, os quais ela define como:  

• autor: produtor/planejador, aquele que busca tornar viável seu “projeto de 

dizer”, recorrendo a estratégias de organização textual e orientando o 

interlocutor por meio de pistas, marcas para a construção de possíveis 

sentidos; 

• texto: unidade organizada pelo autor, de acordo com estratégias escolhidas 

por ele dentro das possibilidades da língua, estabelecendo limites com relação 

às leituras que poderão ocorrer; 

• leitor: interlocutor ou ouvinte que constrói sentidos a partir do modo como o 

texto foi elaborado linguisticamente, dos sinais presentes e pelo contexto 

relevante à interpretação. 

  Como informam Koch e Elias (2008, p.12), o lugar de interação 

 
é o texto cujo sentido “não está lá”, mas é construído, 

considerando-se, para tanto, as “sinalizações” textuais dadas pelo 
autor e os conhecimentos do leitor, que, durante todo o processo 
de leitura, deve assumir uma atitude “responsiva ativa”.  
 

Em síntese, a leitura é uma atividade de interação, desde a forma mais 

simples até a mais elaborada, um ato socialmente construído e não simplesmente 

um ato individual e isolado, como muitas vezes é tomado na escola, uma vez que a 

leitura abrange não só o “universo” individual do leitor, mas também o contexto 

social. 

E ao tomar o contexto social como elemento interveniente na leitura, 

ocorre o conceito de letramento muito difundido entre os profissionais da educação.  

Vale assinalar que se de conceito que carrega variações de 

entendimento, tanto que alguns autores, até preferem falar em letramentos, já que 
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ocorrem diferentes práticas de letramento em qualquer sociedade (Marcuschi, 2003, 

p. 15).  

Como assinala Tfouni (2006, p. 23), o termo “letrado” não tem um 

sentido único, nem descreve fenômenos simples e uniformes. Pelo contrário, está 

intimamente ligado a questões das mentalidades, da cultura e da estrutura social 

como um todo.  

Sem nos aprofundar no tema, procuramos, apenas, fazer algumas 

relações entre letramento, escrita e leitura, vista como prática social, capaz de levar 

o aprendiz a várias situações do uso da língua, em diferentes formas e estratégias. 

Assumimos que a relação existente entre escrita, alfabetização e 

letramento é aquela do produto e do processo, ou seja, enquanto a escrita é um 

produto cultural, a alfabetização e o letramento são processos de aquisição de um 

sistema escrito. 

O letramento, portanto focaliza aspectos sócio-históricos da aquisição 

da escrita e tem por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, mas 

também quem não é alfabetizado, desligando-se, assim, da verificação do individual 

para centralizar-se no social. 

  Em vista disso, o termo define práticas sociais de leitura e de escrita 

mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da 

aprendizagem do sistema de escrita, ou seja, do início de aprendizagem. 

Para Marcuschi (2003, p. 21), letramento é um processo de 

aprendizagem não somente social, mas também histórico da leitura e da escrita em 

contextos informais e para usos utilitários. Admite que não há alguém que seja 

totalmente iletrado, mas que o que existem são graus diferentes de letramento.  

Nesse sentido, há pessoas que não são alfabetizadas, mas 

conseguem pegar o ônibus pelo número ou pelas letras que indicam o lugar para 

onde esse ônibus vai; conseguem fazer compras num supermercado, reconhecendo 

o rótulo do produto e até ter conhecimento do preço do mesmo; conseguem fazer 

um bolo, seguindo uma receita, também reconhecendo alguns números, algumas 

letras etc. Portanto, não são alfabetizadas, mas têm alguma relação com as letras, o 

que faz com que não sejam completamente iletradas.  
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E isso, porque vivem numa sociedade “letrada”, onde ocorrem 

atividades discursivas e práticas sociais, às quais os indivíduos têm acesso ao longo 

de seu processo de socialização. A partir daí, temos tipos diferentes de letramento, 

ou seja, dado o fato de que as culturas são diferentes, as relações humanas são 

distintas, o uso da leitura e da escrita também varia de situação para situação.  

Isso reforça a leitura como um processo sociointeracionalcognitivo, 

uma vez que como processo ela engloba todos os níveis de letramento dos 

indivíduos, abrangendo mesmo uma progressão contínua de capacitação, 

considerando que, mesmo sem saber ler convencionalmente, o indivíduo saiba lidar 

com as mais variadas situações sociais. 
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CAPÍTULO II 

A LEITURA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

 

 

Antes de serem escritores, fundadores de 
um espaço próprio, (...), escavadores de poços e 
construtores de casas, os leitores são viajantes; 
circulam pelas terras alheias, nômades caçando 
furtivamente pelos campos que não escreveram, 
arrebatando os bens do Egito para deles gozar. A 
escrita acumula, estoca, resiste ao tempo pelo 
estabelecimento de um espaço e multiplica sua 
produção pelo expansionismo da reprodução. A 
leitura não se previne contra o desgaste do 
tempo (esquecemo-nos dele e de nós próprios), 
ela não conserva ou conserva mal o que adquiriu 
e cada um dos lugares por onde ela passa é 
repetição do paraíso perdido. 

 
Michel de Certeau 

 

 

 

Neste capítulo, refletimos sobre as práticas pedagógicas da leitura 

orientada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), primeiramente do Ensino 

Fundamental (EF) e, em seguida, do Ensino Médio (EM).  

 

 

 

2.1. A leitura nos PCN do Ensino Fundamental 

 

 

 

Nosso interesse na primeira parte desse capítulo é analisar as 

diretrizes fornecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, terceiro (5ª e 6ª 

séries) e quarto (7ª e 8ª séries) ciclos, publicadas pelo Ministério da Educação e do 
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Desporto, Secretaria da Educação Fundamental, em 1998, doravante designados 

neste texto apenas como PCN.  

Analisaremos, especificamente e com mais profundidade, as diretrizes 

concernentes às práticas pedagógicas da leitura. Porém, para tanto, uma breve 

introdução será necessária, ciente de que não esgotaremos o assunto, mas 

abordaremos os objetivos gerais do Ensino Fundamental, os objetivos gerais de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental e os objetivos de ensino no processo 

de leitura de textos escritos. Isto se faz necessário para que possamos passar dos 

objetivos gerais para os objetivos cada vez mais específicos, uma vez que a prática 

da leitura está presente não somente na vivência escolar do aluno, em todas as 

disciplinas, como também no cotidiano de todo cidadão. 

Na abertura “Ao professor”, à página 5 dos PCN, Paulo Renato Souza, 

Ministro da Educação e do Desporto quando da divulgação do material, afirma: 

 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento 
das pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no 
despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se 
construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. 
(Grifos nossos) 

 

É nosso interesse destacar, na análise do material, os aspectos 

relativos à formação de cidadãos, uma vez que, em nosso ponto de vista, é 

fundamental para o alcance de tal objetivo o domínio da leitura em seu sentido lato. 

Às páginas 7 e 8, são elencados os objetivos do Ensino Fundamental, 

no geral. Destacamos abaixo alguns deles: 

 

• compreender a cidadania como participação social e política, 
assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 
adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito; 

• posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 
nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

• utilizar as diferentes linguagens — verbal, musical, 
matemática, gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, 
expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das 
produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação; 
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• saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 

• questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 
de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação. 

 

Os objetivos destacados apontam para a educação como construção 

de um sujeito capaz de compreender, interagir, questionar e posicionar-se em 

sociedade, além de responsável pela aquisição de seu conhecimento, numa postura 

altamente ativa. Nesta direção, não basta a este sujeito ser capacitado para 

decodificar apenas os textos a que é exposto em sociedade e desvelar o único 

sentido dos mesmos. É necessário que outros fatores interajam numa compreensão 

mais acurada que permita a construção de sentidos pelo leitor, de sorte a integrar 

fatores que englobam os conhecimentos prévios do sujeito leitor, o contexto no qual 

se produz a leitura, a percepção do autor como responsável pelo texto com o qual se 

dá um processo dialógico. 

Nossas afirmações acima ganham mais consistência quando 

observamos, à página 18 dos PCN, as críticas mais frequentes feitas ao ensino 

tradicional da Língua Portuguesa: 

 

⋅ a desconsideração da realidade e dos interesses dos 
alunos; 

⋅ a excessiva escolarização das atividades de leitura e 
de produção de texto; 

⋅ o uso do texto como expediente para ensinar valores 
morais e como pretexto para o tratamento de aspectos 
gramaticais; 

⋅ a excessiva valorização da gramática normativa e a 
insistência nas regras de exceção, com o conseqüente 
preconceito contra as formas de oralidade e as variedades não-
padrão; 

⋅ o ensino descontextualizado da metalinguagem, 
normalmente associado a exercícios mecânicos de identificação 
de fragmentos lingüísticos em frases soltas; 

⋅ a apresentação de uma teoria gramatical 
inconsistente – uma espécie de gramática tradicional mitigada e 
facilitada. 
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Com efeito, a realidade dos alunos pode ser um elemento decisivo 

para seduzir leitores e mais que isso, garantir que o que é lido possa ser, de fato 

compreendido e assimilado pelo aluno. 

A escolarização da leitura, como sabemos, tem tirado do estudante a 

possibilidade de saborear textos, de ter prazer em alguma leitura e ver a leitura 

como algo que faça parte de sua vida fora da escola. Na linha da escolarização, 

talvez represente entreve maior sua utilização como pretexto para ensino de 

gramática. Isso, normalmente, acarreta duplo malefício: para a leitura, uma vez 

que desestimula o aluno e outro para a própria gramática que ganha um lugar 

muito pouco adequado para seu ensino. 

Quanto à sua utilização para tentar passar valores morais, embora 

também problemática, porque pode se desfocar completamente do texto e, 

portanto de construção de sentidos compatível com os índices ou marcas 

textuais, parece atender a determinadas escolas confessionais que cujas famílias 

esperam algo nessa direção. 

O ensino centrado na gramática, que trabalha exercícios de forma 

mecânica, normalmente, leva a uma perda considerável, já que eventuais leituras 

perdem valores significativos capazes de “mobiliar” a mente do aluno com falas 

da língua oral, com apreensão de situações novas, por exemplo. 

Dessa forma, evidencia-se que as críticas que citamos acima, a partir 

dos PCN, apontam para a necessidade da adoção de uma concepção 

sociointeracional da leitura, visto indicarem a descontextualização das práticas 

docentes tradicionais, por apresentarem conteúdos e desenvolvimento de 

habilidades inseridos somente no contexto escolar, desconsiderando a realidade 

dos alunos, o contexto dos vários textos a que são expostos no cotidiano, seus 

conhecimentos prévios e o papel do próprio autor. A postura que vem criticada 

privilegia, como sabemos, a existência de um único sentido para os textos, 

aquele autorizado pelo professor, não permitindo o processo dialógico de 

compreensão e produção de sentido pelo aluno. 

Na sequência, às páginas 18 e 19, os PCN estabelecem as razões de 

ser do ensino da língua materna: 
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Pode-se dizer que, apesar de ainda imperar no tecido 
social uma atitude “corretiva” e preconceituosa em relação às 
formas não canônicas de expressão lingüística, as propostas de 
transformação do ensino de Língua Portuguesa consolidaram-se 
em práticas de ensino em que tanto o ponto de partida quanto o 
ponto de chegada é o uso da linguagem. Pode-se dizer que hoje é 
praticamente consensual que as práticas devem partir do uso 
possível aos alunos para permitir a conquista de novas 
habilidades lingüísticas, particularmente daquelas associadas aos 
padrões da escrita, sempre considerando que: 

⋅ a razão de ser das propostas de leitura e escuta é a 
compreensão ativa e não a decodificação e o silêncio; 

⋅ a razão de ser das propostas de uso da fala e da 
escrita é a interlocução efetiva, e não a produção de textos para 
serem objetos de correção; 

⋅ as situações didáticas têm como objetivo levar os 
alunos a pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e 
utilizá-la apropriadamente às situações e aos propósitos definidos. 
(grifos nossos) 

 

São, pois indicações claras, mas que mesmo depois de vários anos 

que separam a escola da publicação dos PCN ainda não foram absorvidas por 

muitas escolas nas quais professores relutam em assumir uma nova postura. 

Parece indiscutível que o ensino da língua materna, particularmente no 

que se refere às atividades que envolvem compreensão de textos, deve partir de 

situações reais e cotidianas dos alunos, que permitam a “compreensão ativa” e 

não uma decodificação passiva e silenciosa, para, em seguida, avançar em 

direção a outras situações. 

Os aspectos metalinguísticos devem ser tratados de forma a 

contribuírem para a adequação das construções de sentidos, tendo o leitor 

atenção a seus objetivos de leitura, muitas vezes traçados com o auxílio do 

professor e às marcas de intencionalidade dos autores e não o inverso, limitando 

as situações de interação. 

Mais adiante, o manual apresenta os objetivos gerais de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental. Dentre eles, é de nosso interesse 

comentar alguns: 

 

• utilizar a linguagem na escuta e produção de textos 
orais e na leitura e produção de textos escritos de modo a atender a 
múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos 
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comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condições 
de produção do discurso; 

 

É explicitamente indicada a contextualização das práticas de leitura e 

produção de textos, de modo a ampliar as possibilidades comunicativas do aluno 

em diferentes contextos sociais com objetivos de comunicação diferenciados. É 

importante que o aluno, ao final da 8ª série do Ensino Fundamental seja capaz 

de, conscientemente, realizar escolhas que atendam suas necessidades 

cotidianas. Agindo assim, a escola poderá ultrapassar o triste patamar de 

preparar o aluno apenas para ela mesma. 

Ainda, é intenção dos PCN que o sujeito leitor e produtor de textos seja 

capaz de: 

 

• analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o 
próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos: 

⇒ contrapondo sua interpretação da realidade a 
diferentes opiniões; 

⇒ inferindo as possíveis intenções do autor marcadas 
no texto; 

⇒ identificando referências intertextuais presentes no 
texto; 

⇒ percebendo os processos de convencimento 
utilizados para atuar sobre o interlocutor/leitor; 

⇒ identificando e repensando juízos de valor tanto 
socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto históricoculturais 
(inclusive estéticos) associados à linguagem e à língua; 

⇒ reafirmando sua identidade pessoal e social; 
 

Como se vê, as expectativas dos Parâmetros são muitas e para que 

isso possa ser trabalhado de forma adequada, há que haver professores 

preparados para desenvolver atividades que mostrem o caminho da criticidade 

diante de textos próprios e de outros, para que as habilidades de leitura sejam 

desenvolvidas e permitam que os concluintes do Ensino Fundamental, possam 

ser mais capazes, diante do texto escrito ou mesmo de situações de conversa, de 

contrapor opiniões, inferir intenções subjacentes ao discurso, identificar 

intertextos, atuar sobre o interlocutor em momentos adequados, identificar e 

repensar ideologias e aspectos culturais de forma ativa, reafirmando sua 

identidade pessoal. 
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Sabemos que essas habilidades dependem de um trabalho consciente 

do sujeito para que as informações recebidas pelo texto escrito, em particular, 

sejam internalizadas para além do que o texto diz; que isso tem de leva tempo 

para ser assumido, já que se tem de levar em conta aspectos sociais e culturais 

tratados numa perspectiva sociointeracional do ensino de língua materna. Mas é 

preciso começar, pois qualquer mudança começa a partir do primeiro passo. 

Na sequência, às páginas 49, 50 e 51, o manual aponta, 

especificamente, os objetivos do ensino no processo de leitura de textos escritos. 

Entre outras expectativas, espera-se que o aluno: 

 

• leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e 
temas com os quais tenha construído familiaridade: 

⇒ selecionando procedimentos de leitura adequados a 
diferentes objetivos e interesses, e a características do gênero e 
suporte; 

⇒ desenvolvendo sua capacidade de construir um 
conjunto de expectativas (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre gênero, suporte e universo temático, 
bem como sobre saliências textuais – recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.); 

⇒ confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura; 

⇒ articulando o maior número possível de índices 
textuais e contextuais na construção do sentido do texto, de modo 
a: 

a) utilizar inferências pragmáticas para dar sentido a 
expressões que não pertençam a seu repertório lingüístico ou 
estejam empregadas de forma não usual em sua linguagem; 

b) extrair informações não explicitadas, apoiando-se em 
deduções; 

c) estabelecer a progressão temática; 
d) integrar e sintetizar informações, expressando-as em 

linguagem própria, oralmente ou por escrito; 
e) interpretar recursos figurativos tais como: metáforas, 

metonímias, eufemismos, hipérboles etc.; 
• seja capaz de aderir ou recusar as posições 

ideológicas que reconheça nos textos que lê. 
 

Em nosso ponto de vista, os objetivos acima destacados estão em 

consonância com a concepção sociointeracional de leitura descrita no capítulo 

anterior.  
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Mas para construir familiaridade com determinados gêneros e temas, 

há que se elaborar um programa de ensino de leitura longitudinal. Talvez um dos 

entraves a ser enfrentado seja a mobilidade de estudantes e de profissionais que 

provoca descontinuidade no ensino. 

Para que o objetivo principal das práticas de leitura em sala de aula 

que é formar leitores críticos e autônomos, seja alcançado, faz-se mister um longo 

período de formação. Sem ações dirigidas para esse fim não teremos estudantes 

capazes de selecionar e articular procedimentos de leitura adequados ao contexto, 

lançando mão de seus conhecimentos prévios frente a objetivos claros.  

As habilidades mencionadas acima fazem parte do processo de 

construção de sentido que envolve muitos fatores além da simples decodificação do 

texto e apreensão de um único sentido autorizado. Sem vivência, muitas leituras e 

diálogo não se chega a leitores proficientes. 

Mas é importante termos em mente que os princípios organizadores 

dos PCN e dos Cadernos do Professor de Língua Portuguesa da SEE/SP que serão 

analisados neste capítulo, apontam para aspectos que podem ser bem aproveitados 

pelo professor que deseja alcançar resultados positivos na sua tarefa de ensinar: o 

uso adequado da língua em situações diferenciadas de comunicação; a reflexão 

sobre o próprio uso, como forma até mesmo de auto-correção ou de internalização 

de especificidades que possam auxiliar em escolhas na construção de próprio 

discurso e na leitura e compreensão do discurso alheio. 

Os Cadernos de Língua Portuguesa, desenvolvidos pela SEE/SP estão 

sendo utilizados por professores e alunos em sala de aula, por isso é nosso 

interesse analisá-los como objeto, de nosso trabalho, levando em conta a teoria 

apresentada no capítulo anterior e as indicações apresentadas pelos PCN, nesse 

capítulo. Antes, porém, realizaremos o mesmo percurso investigativo na parte dos 

PCN dedicada ao Ensino Médio. 

 

 

 

2.1. A leitura nos PCN do Ensino Médio 
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Nessa segunda parte do capítulo, nos propomos analisar as diretrizes 

fornecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos), 

publicadas pelo Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria da Educação 

Fundamental, em 2000, doravante, para diferenciar do anterior, designados apenas 

como PCN-M. 

O respectivo manual está dividido em quatro partes: 

  

Parte I: Bases legais 

Parte II: Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Parte III: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias 

Parte IV: Ciências humanas e suas tecnologias 

 

  Como disciplina potencial (conforme mencionado na apresentação do 

texto), Língua Portuguesa está inserida na parte II, linguagens, códigos e suas 

tecnologias. Desta forma, o foco de nosso trabalho será concentrado nesta parte, a 

qual está subdividida em: 

 

• O Sentido do aprendizado na área 

• Competências e habilidades 

• Conhecimentos de Língua Portuguesa 

• Conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna 

• Educação Física 

• Arte 

• Informática 

• Rumos e Desafios 

 

  Nossa análise em relação às diretrizes dos PCN-M se dará a partir dos 

dois itens iniciais: O sentido do aprendizado na área e Competências e habilidades 

e, naturalmente, com ênfase no item Conhecimentos de Língua Portuguesa. Pela 

sua importância, abordaremos, também, o item final, Rumos e Desafios. 
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  Na apresentação o manual informa: 

 

As diretrizes têm como referência a perspectiva de criar uma 
escola média com identidade, que atenda às expectativas de 
formação escolar dos alunos para o mundo contemporâneo. 

 

  Sem dúvida, o propósito enunciado aponta para concepções de ensino 

de Língua Portuguesa que inclui práticas de leitura adequadas às necessidades dos 

alunos no mundo contemporâneo. 

  O que se pode depreender dessa recomendação é que atualmente a 

escola tem de partir de situações mais próximas do aluno, exposto que é aos 

veículos da mídia, se quiser ganhar interesse na vida dos estudantes.  

  Além disso, o manual informa que seu principal eixo é o respeito à 

diversidade. No que se refere à língua e às práticas de leitura, em nosso ponto de 

vista, o respeito à diversidade é de fundamental importância por, pelo menos duas 

razões práticas: de um lado, o contato do estudante com gêneros diferentes, o que 

propicia uma ampliação de repertório que ultrapassa o vocabulário, na medida em 

que mostra a língua materna em diferentes usos; e, de outro, a possibilidade, por 

meio de diferentes gêneros, de ter contato com variantes lingüísticas que mostrem 

um pouco da vida nesse país de dimensões continentais como é o Brasil, onde se 

faz necessário o respeito a diferentes modos de dizer e viver. 

  Ainda chama nossa atenção na apresentação a referência feita à 

“natureza indicativa e interpretativa” das diretrizes, deixando claro que processos de 

interatividade, diálogo, construção de significados na, pela e com a linguagem são 

extremamente importantes para um trabalho consistente em sala de aula. Desta 

forma, dizemos que a própria “leitura” do manual exige que se leve em conta uma 

série de elementos, tais como o contexto situacional do aluno, sua bagagem leitora e 

cultural, enfim, sua história, num processo que individualize o máximo possível o 

público alvo das aulas. 

  No item destinado à compreensão do sentido do aprendizado na área – 

a saber ─ Linguagens, códigos e suas tecnologias ─ , especificamente à página 5, 

os autores do manual afirmam que: 
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As propostas de mudanças qualitativas para o processo de ensino-
aprendizagem no nível médio indicam a sistematização de um 
conjunto de atitudes como pesquisar, selecionar informações, 
analisar, sintetizar, argumentar, negociar significados, cooperar, de 
forma que o aluno possa participar do mundo social, incluindo-se 
aí a cidadania, o trabalho e a continuidades dos estudos. 

 

  De fato, o conjunto de atitudes mencionado almeja para o aluno o 

desenvolvimento de habilidades que possibilitem um cidadão mais autônomo e 

consciente no mundo social, com possibilidades de exercer escolhas por conta 

própria. Não estaríamos mais tratando da transmissão de conhecimentos pré-

aprovados e, sim, escolhas conscientes.  

  Para o desenvolvimento de tais atitudes, não é demais dizer que a área 

da linguagem é básica, mas de uma linguagem que não leve o educando ao silêncio. 

Pelo contrário, o que se deseja é que ele seja capaz de se expressar diante de 

diferentes situações comunicativas, conquistando progressivamente domínio de 

algumas possibilidades, bem como consciência de uso delas para o exercício da 

cidadania. 

  A rigor, pode-se pressupor daí que o documento reconhece a natureza 

transdisciplinar do trabalho com a linguagem, o que deveria a exigir docentes melhor 

preparados para assumir tal empreitada. 

  Decorreria daí capacidade de problematização, por parte de docentes e 

discentes, de construção de respostas aos problemas constituídos, de conteúdos de 

ensino menos focados no processo de mera reprodução.  

  Não é difícil perceber que tal propósito ainda está longe de sua 

realização, uma vez que nosso educando não se permite ─ ou não lhe são 

permitidos ─ questionamentos que muito mudariam seu modo de ver a si mesmos e 

ao mundo e ampliariam suas possibilidades de inserção e participação na 

sociedade.  

  Mas o texto dos PCN-M vai mais além, quando diz: 

 

No mundo contemporâneo, marcado pelo apelo informativo 
imediato, a reflexão sobre a linguagem e seus sistemas, que se 
mostram articulados por múltiplos códigos, e sobre os processos e 
procedimentos comunicativos é mais do que uma necessidade, é 
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uma garantia de participação ativa na vida social, a cidadania 
desejada (p. 6). 

 

  Temos de concordar com o texto, pois do nosso ponto de vista, num 

raciocínio lato, a postura reflexiva sobre a linguagem deveria permear todas as 

disciplinas e, num sentido mais estrito, a disciplina de Língua Portuguesa, incluindo-

se aí as práticas pedagógicas com a leitura. Entretanto, essa emergência do mundo 

contemporâneo ainda tarda a se concretizar na escola. 

  Na sequência o manual elenca e detalha as competências e 

habilidades a serem objetivadas pelo professor na área em questão. À página 14 

dos PCN-M, elas são sumarizadas e subdivididas em três itens: 

 

- Representação e comunicação 

- Investigação e compreensão 

- Contextualização sócio-cultural 

 

  Fica claro que as orientações fornecidas pelo manual distanciam-se 

sobremaneira do ensino tradicional de línguas. Assim, para que a própria 

sistematização de disciplinas e conteúdos por eixos possa traduzir uma prática 

interdisciplinar e o trabalho com a linguagem seja visto como a base para o 

desenvolvimento de todas as competências e habilidades dos alunos tendo em vista 

conferir, efetivamente, o sentido do aprendizado da área, muita coisa ainda tem de 

ser mudada, seja na formação do professor, seja na postura da escola, seja mesmo 

na expectativa da sociedade.  

  À página 16, quando o texto inicia o item “Conhecimentos de Língua 

Portuguesa”, vemos que os PCN-M expressam conceitos e propósitos importantes, 

em termos de desenvolvimento de competências e habilidades: 

 

O exposto representa uma síntese das teorias desenvolvidas, nas 

últimas décadas, sobre o processo de ensino/aprendizagem da 

língua materna e o papel que ela ocupa. A novidade está em 

antever a disciplina no eixo interdisciplinar: o estudo da língua 

materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da língua 

na vida e na sociedade. 
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  Observa-se que o documento não prescreve conteúdos específicos a 

serem trabalhados. Antes, menciona um estudo da língua portuguesa que aponte 

para uma reflexão sobre seu uso na vida e na sociedade, respeitando as variações 

que ocorrem. No entanto, a presença dos PCN-M ainda não consegue romper com a 

dicotomia entre língua e literatura, reforçada em sala de aula pelo ensino tradicional 

de Língua Portuguesa, dividida em gramática, estudos literários e redação. A nosso 

ver, o rompimento só poderá se dar no momento em que a norma padrão não se 

coloque como uma camisa de força, em que ela não se confunda com 

gramaticalidade e a escola possibilite ao aluno falar, ler e escrever melhor. 

  Como primeiro passo, o manual orienta: 

 

O diagnóstico sensato daquilo que o aluno sabe e do que não 

sabe deverá ser o princípio das ações, entretanto as finalidades 

devem visar a um saber lingüístico amplo, tendo a comunicação 

como base das ações. (PCN-M, p.17) 

 

  No seu conjunto, manual não prescreve conteúdos a serem ensinados 

aos alunos nem suas metodologias. Sugere que se parta do que o aluno 

efetivamente sabe para que se construa um planejamento eficaz, que amplie suas 

possibilidades linguísticas, propiciando comunicação diversificada. De certa forma 

lembra a frase comum entre educadores: só se aprende a partir do que já se sabe. 

  A comunicação, por sua vez, é vista como um processo de construção 

de significados, em processo de interação social que considera a língua como 

instrumento não divorciado do contexto social vivido, mas que pode variar de 

comunidade para comunidade, mesmo que em situação escolar. 

  Desta forma, o que se encontra no manual, no item destinado aos 

“Conhecimentos de Língua Portuguesa”, focalizam a relação e o detalhamento das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no ensino médio. 

  Os capítulos destinados aos conhecimentos das outras disciplinas do 

eixo – Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, Arte e Informática ─, tratam as 

respectivas matérias da mesma forma: não há prescrição de conteúdos e 
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metodologias específicas. Trabalha-se o desenvolvimento das competências e 

habilidades objetivadas, não separadas do contexto social vivido. 

  Esse ponto é considerado no primeiro parágrafo do capítulo 

denominado Rumos e Desafios: 

 

A opção por um trabalho dentro da área procura considerar as 

intersecções que linguagens estabelecem por sua natureza de 

articulação de significados culturais e sociais e função 

comunicativa. (PCN-M, p.64) 

 

  A forma como as linguagens e suas abordagens são trabalhadas no 

manual poderia ser tomada como uma intenção de mudança de paradigma naquilo 

que vinha sendo praticado até então, em termos de ensino. Entretanto, mudanças 

de paradigma não se fazem a partir de documentos que buscam induzir mudanças. 

Assim, os PCN, de maneira geral, são melhor entendidos como documentos que 

buscam induzir o sistema a mudanças, a partir de estudos baseados nos avanços 

dos conhecimentos da área. 

  Dentro dessa perspectiva, o ensino da língua materna e de outras 

linguagens não se pauta apenas no domínio técnico do uso da língua, autorizado 

pela norma padrão. Pauta-se, para além do prescritivo, na competência de saber 

usar a língua em situações diversas, que considerem todos os fatores nela 

envolvidos, incluindo-se os contextos, seus interlocutores, etc. 

  De acordo com seu papel indutor, os documentos se adequam bem à 

abordagem sociointeracional de leitura em que, também, o papel do professor é 

fundamental, pois cabe a ele a iniciativa de escolhas de textos, de conteúdos, de 

estratégias de ensino, preferencialmente baseadas no diagnóstico das necessidades 

dos alunos. Nessa abordagem, é de fundamental importância que se parta da 

diversidade, socialmente reconhecida, para a construção de saberes comuns dentro 

da sala de aula. 

A concepção de leitura contida nos PCN-M leva em conta todos os 

“elementos” necessários para que essa atividade seja realizada com sucesso, 

conforme já mencionado no capítulo I. 
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Portanto, mesmo diante da complexidade da atividade ledora, o 

documento apresenta informações e orientações que mostram como a leitura 

deveria ser encarada por professores, alunos, o que levaria à formação de sujeitos 

leitores de maneira geral.  

Trata-se de um processo interacional que envolve aspectos sociais e 

cognitivos de autor e do leitor, em que o texto se coloca como meio, para que sejam 

construídos sentidos, graças a complexos procedimentos dialógicos. Todavia, 

apesar da complexidade indiscutível, especialmente no lano cognitivo, muitos dos 

processos de construção e validação de sentidos são feitos sem que o leitor tenha a 

consciência disso, já que há com o desenvolvimento de habilidades, relativa 

automação do ato em si. 

O que se percebe com clareza é que torna-se fundamental e urgente 

que os professores sejam qualificados para conhecer e tomar consciência dos 

processos envolvidos na construção de sentido, de forma a orientarem a trajetória 

de letramento de seus alunos, possibilitando que estes façam escolhas conscientes 

do que ler, de como ler. 

No discurso assumido pelos PCN-M, pode-se ler uma crítica ora 

velada, ora explícita ao ensino tradicional, entendido, de maneira geral, como aquele 

que desconsidera a realidade e os interesses dos alunos, aquele que torna 

excessiva a escolarização das atividades de leitura e de escrita, aquele que 

artificializa e fragmenta os trabalhos, aquele que guarda uma visão de língua como 

sistema fixo e imutável de regras, aquele que se vale do texto como pretexto para o 

ensino da Gramática e para a inculcação de valores morais, aquele que 

supervaloriza a Gramática normativa com suas regras e exceções, aquele que por 

preconceito ou por desconhecimento não trabalha as formas de oralidade, as 

variações de uso, aquele que, de maneira descontextualizada insiste na 

metalinguagem apoiado em fragmentos linguísticos e frases soltas. 

Nesse caso, saber ler não significa extrair significados existentes no 

texto para construir sentidos, nem considerar um texto como portador de possíveis 

sentidos. Antes, ler significa encontrar um único e correto sentido que emana do 

texto, ou que corresponde à leitura do professor.  
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De acordo com os PCN-M o que se espera é que o leitor possa ter 

acesso a materiais disponíveis pela cultura e que, principalmente, tenha condições 

favoráveis para seu uso nas práticas de leitura, saiba selecionar dentre o que circula 

socialmente aqueles textos que possam atender as suas necessidades, e saiba, 

também, selecionar estratégias adequadas para a sua abordagem. 

Essa visão contemporânea indica que a escola deve viabilizar o 

acesso do aluno ao mundo dos textos que circulam na sociedade e ensinar a 

manejá-los com eficácia. 

Os PCN-M mencionam, entre seus objetivos, alcançar competência 

literária, cabendo ao professor explorar e estimular os alunos a conhecer textos 

significativos, graças a uma visão mais geral como de texto como modelo de 

produção. Entende-se que, ao reserva-lhes lugar nas atividades didáticas de escrita 

e leitura, concebe-se o texto literário como patrimônio cultural, assumido numa 

situação privilegiada para o exercício do imaginário. 

Nessa perspectiva, a literatura aparece integrada às práticas de leitura 

e produção de textos e ao lado de textos não literários de todo tipo, como receitas, 

bilhetes, convites, histórias em quadrinhos, reportagens jornalísticas etc. 

Ao definir o texto como objeto do ensino da língua, os currículos se 

colocam, em princípio, numa sintonia com as mais recentes teorias do texto e do 

discurso. Outro passo espera-se seja dado, ao se assumir o processo 

ensino/aprendizagem como conhecimento e produção e não mais como 

reconhecimento e reprodução.  

Em relação ao discurso oficial dessa proposta, é possível sistematizar 

algumas prioridades tais como: 

 

a) todo o programa de LP se organiza em práticas e não em 

conteúdos; 

b) o texto determinará as atividades linguísticas; 

c) o conteúdo de LP é a própria língua; 

d) o objetivo para todo o antigo primeiro grau, hoje ensino fundamental, 

é que o aluno seja capaz de ler e escrever, dominando a modalidade escrita do 

português padrão; 
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e) a sistematização gramatical deverá ser uma decorrência de 

atividades de uso da linguagem e de atividades de operação e reflexão; 

f) deve-se priorizar a leitura, a produção de textos e análise de fatos 

linguísticos por meio de uma abordagem contextualizada e voltada às necessidades 

de uso da língua, em situações diversas da vida; 

g) as práticas de leitura, de produção de textos e análise linguística são 

interdependentes; 

h) a análise linguística estará sempre em função da leitura e da 

produção de textos; 

i) a gramática normativa não deve ser priorizada, pois apresenta 

conteúdos gramaticais de maneira desvinculada do uso, a partir de nomenclaturas, 

regras e classificações que em nada ampliam a capacidade comunicativa e crítica 

dos alunos. 

Como já mencionado, nosso professor, em geral, não está preparado 

para os desafios propostos pelos PCN-M.  

Para auxiliar o professor neste trabalho, a SEE/SP desenvolveu os 

Cadernos de Língua Portuguesa (em 2008 para os professores e em 2009 para os 

alunos), que são utilizados atualmente em sala de aula, em toda rede estadual. 

Nosso interesse é analisar os Cadernos do Professor, constituído na pesquisa como 

objeto a ser analisado. 
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CAPÍTULO III 

O LUGAR DA LEITURA NOS CADERNOS DO PROFESSOR DA SEE -

SP 

 

 

 

Capacitando o ser humano a pensar e 
agir com liberdade, ainda que mediado pela 
fantasia e pelo imaginário, a leitura sinaliza o 
perigo para sociedades ou indivíduos 
autoritários. Por isso, nunca deixou de ser 
criminalizada, encarnando (...) a magia ou o 
desconhecido temido pelos poderosos. Ao ser-
lhe atribuída a propensão a fazer o mal, ela 
parece comprovar sua eficiência. 

 
Regina Zilberman 

 

 

 

Neste capítulo, apresentamos num primeiro momento o objeto que 

analisamos. Já num segundo momento, descrevemos a organização interna do 

material e, em seguida, selecionamos as atividades e analisamo-las à luz do que foi 

exposto nos capítulos anteriores desse trabalho. 

 

 

 

3.1. Sobre o objeto analisado da pesquisa  

 

 

 

Alguns professores usam o livro didático como manual que deve ser 

seguido passo a passo, como se ele fosse um artefato intocável e perfeito, em lugar 

de usá-lo como uma referência passível de sofrer ajustes em função da realidade de 

cada sala de aula. 
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Na escola, lugar onde se espera que seja propagado o saber sobre a 

língua materna, a submissão do professor ao livro didático é preocupante, na 

medida em que se ignora o contexto situacional que caracteriza as diferentes 

turmas. Como conseqüência da postura submissa assiste-se a um processo de 

ensino homogeneizante ministrado pelos professores que se utilizam dessa 

materialidade linguística, tanto para legitimação e normalização da língua, quanto 

para a formação do sujeito cidadão no exercício ético da cidadania. 

A escola, pelo seu papel institucional, caracteriza-se como um lugar de 

ensino e de aprendizagem, sendo, pois, fundamental legitimar o ensino da língua 

nacional respeitando o estágio de desenvolvimento dos alunos, pois só assim é 

possível a produção dos conhecimentos necessários para a formação de um 

indivíduo autônomo do ponto de vista lingüístico, político, econômico e social. 

O processo de ensino normatizado pela gramática, por dicionários e 

pelo livro didático, de certa forma pode engessar o trabalho com a língua, sem levar 

em consideração elementos integrantes do processo social, econômico e lingüístico 

em que se situam os alunos. 

A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado ao fazer nova 

proposta curricular de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental – Ciclo II e do Ensino 

Médio buscou dar ao ensino de Língua Portuguesa novos parâmetros em apoio ao 

professor. 

Analisaremos, neste capítulo, os Cadernos do Professor, parte 

integrante da Proposta Curricular do Estado de São Paulo, publicados em 2008 pela 

Secretaria da Educação do Estado, cujo papel de apoio para o professor em sala de 

aula tem sido significativo.  

Como, em geral, nas pesquisas aplicadas, a delimitação do objeto de 

pesquisa e seus procedimentos de análise são construções do próprio pesquisador, 

uma vez que não é algo já posto, não existem metodologias prontas para tais 

análises; elas são construídas a partir de recortes realizados por nós, no ir e vir de 

leituras nos Cadernos do Professor selecionados e de tentativas de descrições. 

Vale dizer que o dispositivo adotado nos procedimentos metodológicos 

do trabalho fundamenta-se no quadro teórico das concepções de leitura abordadas 
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em nosso primeiro capítulo e nas diretrizes dos PCN, apresentadas e discutidas em 

nosso segundo capítulo. 

Ao selecionarmos como nosso objeto de estudo os Cadernos do 

Professor, levamos em conta o fato de serem publicações recentes, constituindo-se, 

pois, em material novo8, que traz concepções diferentes com relação ao ensino de 

Língua Portuguesa, focalizando competências e habilidades e não especificamente 

conteúdos. Além disso, quando esses cadernos chegaram às mãos dos professores, 

em 2008, houve certa estranheza e até mesmo reações que mostravam rejeição, o 

que avaliamos como reação natural diante do novo, em especial por ser um material 

diferente dos livros didáticos tradicionais que vinham sendo utilizados em especial 

com seus manuais do professor. 

Para nossa análise, foram selecionados os Cadernos do Professor de 

8ª série do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, pontos terminais de 

ciclos, já que desejávamos verificar o lugar da leitura em pelo menos uma série de 

cada seguimento do ensino: Ciclo II do EF e EM. 

Também queremos assinalar que esse material didático, destinado ao 

professor, é repassado às escolas da rede pública estadual de São Paulo e 

distribuído para orientação e uso dos seus professores durante o ano letivo, sendo 

sua venda proibida. 

 
 

 

3.2. A organização interna dos Cadernos do Professo r 

 

 

 

Os exemplares dos Cadernos que analisamos são compostos de duas 

partes: na primeira, consta a “Orientação sobre os conteúdos do bimestre” que traz 

uma orientação com relação às competências e habilidades em jogo na formação do 

                                                 
8 Esse material didático foi elaborado e adotado pela SEE-SP em 2008. 
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educando e aos conteúdos a serem trabalhados durante determinado bimestre9; na 

segunda parte, são apresentadas “Situações de aprendizagem” que constam do 

planejamento, de orientações sobre a condução dos trabalhos em termos de leituras 

e atividades propostas ao aluno. 

Com relação à primeira parte, percebemos que, no Caderno do 

Professor do Ensino Fundamental, as orientações vêm mais detalhadas, com 

reflexões muito apropriadas não só sobre competências, habilidades e conteúdos, 

mas sobre avaliação, questões específicas das séries do EF, metodologia, 

estratégias etc. Já nos cadernos do Ensino Médio, as orientações são bastante 

objetivas, sem maiores detalhes. Quando da análise mais específica do material, 

detalharemos essas nossas observações. 

Salientamos, ainda, que nesses Cadernos não há respostas prontas 

para as atividades, como nos Manuais do Professor dos livros didáticos tradicionais, 

mas sim reflexões acerca das possíveis respostas e compreensão dos alunos. 

A partir da nossa leitura dos Cadernos do Professor de Língua 

Portuguesa selecionados, delineamos o objeto da pesquisa que é delimitado pelo 

lugar neles destinado à leitura. Assim, no conjunto do Caderno do Professor, 

selecionamos as sequências a serem analisadas e por meio da nossa leitura e 

reflexão, buscamos fazer descrição e interpretação, à luz do que foi exposto 

anteriormente no trabalho. 

O novo material didático foi adotado pela SEE-SP desde 200810 e 

como vem mencionado, ele foi elaborado em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN e com os avanços teórico-metodológicos obtidos após 

a publicação dos PCN. 

O material parte do estudo do texto, apresentado sempre em uma dada 

situação de comunicação e é base para o estudo de conteúdos, o desenvolvimento 

de habilidades e competências, especialmente voltadas para leitura e escrita. Vem 

acompanhado de atividades de ensino que visam atingir a aprendizagem do aluno. 

                                                 
9 Diferentemente dos livros didáticos tradicionais, que trazem apenas um volume para o ano letivo, o 
Caderno do Professor é dividido em quatro volumes, sendo um para cada bimestre. 
 
10 Os Cadernos do Aluno (material didático do aluno), diferentemente dos Cadernos do Professor, 
foram distribuídos às escolas somente no ano 2009. 
 



 60 

Após a delimitação da metodologia, passamos a elucidar como se 

estrutura o Caderno do Professor de cada série selecionada para nossa pesquisa. 

Vale assinalar que, conforme esclarecido na proposição da SEE-SP, o 

material didático adotado assume que o ensino de língua é pensado como uma 

inserção nas questões do letramento, o qual é determinado pela variedade de 

gêneros textuais que a criança ou o adulto reconhece. Diante disso, podemos dizer 

que esse ensino assumido pelo material didático em questão é abrangente, visto 

que o letramento é um processo de aprendizagem não somente social, mas também 

histórico da leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários 

(Marcuschi, 2003, p. 21). Assim, o centro da aula de língua portuguesa é o texto, 

tendo como pressuposto o desenvolvimento de habilidades de leitura, de escrita, de 

fala, de escuta e as relacionadas ao uso da norma padrão da Língua Portuguesa e 

outras variedades linguísticas (Caderno do Professor, Língua Portuguesa: ensino 

fundamental 8ª série 1º bimestre, 2008, p. 8). 

Assim, o objetivo principal do nosso objeto de pesquisa é, segundo a 

perspectiva do letramento, constituir-se como uma referência para o professor, 

auxiliando-o na organização de situações didáticas “ricas” e favoráveis à 

aprendizagem dos alunos.  

Os cadernos do Ensino Fundamental – EF, segundo a Proposta 

Curricular de Língua Portuguesa do Estado de São Paulo (2008, p. 46-58), foram 

baseados em uma ampla concepção de texto, visto sob dois aspectos principais: 

• O texto é compreendido em sentido semiótico, podendo, assim, estar 

organizado a partir da combinação de diferentes linguagens, não apenas 

verbal; 

• O estudo do texto tem como premissa sua inserção em dada situação de 

comunicação – podendo, dessa forma, ser entendido como sinônimo de 

enunciado. Ele não é visto como objeto portador de sentido em si mesmo, 

mas como uma tessitura que, inserida em contextos mais amplos, materializa 

as trocas comunicativas entre os seres. Esse resultado não deve ser 

analisado apenas como uma organização de frases e palavras, mas como 

forma de representação de valores, tensões e desejos de indivíduos, 
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inseridos em diferentes ambientes sociais, em momentos históricos 

determinados. 

Diante disso, com o objetivo de apresentar o texto em situações de 

comunicação diversificadas, para cada bimestre, há um eixo de organização, de 

sorte que cada eixo tem um texto em uma dada situação como base para a 

organização dos estudos: Assim, são propostos para: 

• 1º bimestre: Tipologias e gêneros textuais 

• 2º bimestre: Tipologias e gêneros textuais 

• 3º bimestre: Texto, discurso e história 

• 4º bimestre: Texto, discurso e história 

Com relação a esses eixos, mostramos num quadro ilustrativo, que traz 

uma breve apresentação dos mesmos, que a repetição de eixos tem intenções 

diferentes a cada bimestre. 

 

QUADRO 1 – Quadro ilustrativo: Apresentação dos eix os de 

organização – Língua Portuguesa – EF 

 

Eixos Breve apresentação 

Tipologias e gêneros 

textuais 

(Foco: Tipologias 

textuais) 

O ensino-aprendizagem parte das organizações 

internas básicas dos diferentes textos (narrar. Relatar, 

prescrever, expor e argumentar). Dessa forma, o 

objetivo central é compreender que, nas situações reais 

de comunicação, diferentes textos, compostos em 

diferentes linguagens, podem apresentar uma forma de 

organização interna semelhante, que contribui para o 

sentido que poderá ser dado a esses textos, em 

diversos contextos. 

Tipologias e gêneros 

textuais 

(Foco: Gêneros 

textuais) 

São relacionados os textos com suas funções sócio-

comunicativas. Em cada bimestre são estudados dois 

gêneros, cuja escolha se relacionou com a tipologia 

textual apresentada naquele ano, uma vez que cada 

gênero privilegia uma ou mais tipologias em seus 
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modos de organização. O objetivo central é apresentar 

o texto e suas especificidades funcionais, constituídas 

pelas demandas das situações de comunicação nas 

quais eles são construídos. 

Texto, discurso e 

história 

(Foco: Texto e 

discurso) 

Cada texto, organizado a partir de uma ou mais 

tipologias e em um dado gênero, surge dentro de um 

contexto comunicativo muito mais complexo, inserido 

em um universo de valores conflitantes de uma dada 

sociedade. A organização tipológica e do gênero 

textual está em relação direta com valores sociais. Os 

discursos estudados são: publicitário, jornalístico, 

artístico e político. 

Texto, discurso e 

história  

(Foco: Texto e história) 

Esse momento abarca os três anteriores (como cada 

novo eixo proposto abarca o anterior ou anteriores). 

São propostas reflexões sobre valores sociais, 

políticos, econômicos, culturais etc. materializados em 

textos de diversas tipologias e gêneros, construídos em 

diferentes situações de comunicação, historicamente 

determinadas. 

 

  Esses eixos, que poderiam ser nomeados conteúdos gerais, são 

apresentados nas séries seguindo outros aspectos organizadores. Um deles é o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, de escrita, do falar, do ouvir e as 

relacionadas aos aspectos gramaticais da língua como explicitamos anteriormente. 

  As atividades que são propostas, portanto, relacionam-se diretamente 

aos conteúdos acima mencionados, tendo em vista desenvolver diferentes 

habilidades. Assim, por exemplo, para se estudar a tipologia narrativa, faz-se 

desenvolvê-la pondo em funcionamento habilidades de leitura, escrita, oralidade, 

audição e de estudos gramaticais. 

  No que diz respeito aos estudos gramaticais, há momentos de 

sistematização, com destaque para os temas que geram mais problemas de uso 

para os falantes e, mesmo seguindo a organização tradicional apresentada nos 
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livros didáticos clássicos, o material expõe os temas dentro da perspectiva das 

variedades linguísticas e textuais. 

  Na 8ª série do Ensino Fundamental, os quatro eixos mencionados no 

Quadro 1 são contemplados a partir das tipologias “expor e argumentar”, bem como 

de alguns gêneros agrupados a partir delas, como o debate e os textos de opinião.  

  A relação entre texto, discurso e história, por sua vez, garante, 

exatamente, que os textos orais e escritos, verbais e não-verbais selecionados 

estejam inseridos sempre em situações comunicativas e sociais. E como descreve 

Chartier (1997, p. 77) toda história da leitura supõe uma liberdade para o leitor 

subverter o que o livro “impõe”, mas essa liberdade está limitada justamente por 

essas situações comunicativas e, principalmente, sociais (convenções, hábitos) de 

práticas de leitura.  

  O Quadro 2, apresenta os conteúdos de leitura11 trabalhados nos 

cadernos da 8ª série do Ensino Fundamental – EF: 

 

QUADRO 2 – Quadro ilustrativo: Conteúdos de leitura  trabalhados na 8ª série 

do EF 

 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

- Leitura de textos 

argumentativos e 

expositivos em 

diferentes situações 

de comunicação 

- interpretação de 

texto 

- leitura em voz alta 

- inferência 

 

- Leitura de artigo de 

opinião em 

diferentes situações 

de comunicação 

- formulação de 

hipótese 

- inferência 

- interpretação de 

texto 

- Leitura intertextual 

e interdiscursiva de 

artigo de opinião 

(interpretação, 

inferência, fruição, 

situcionalidade, 

polifonia, leitura em 

voz alta) 

- Leitura intertextual 

e interdiscursiva de 

artigos de opinião e 

debates produzidos 

em diferentes 

momentos históricos 

(interpretação, 

inferência, fruição, 

situcionalidade, 

leitura dramática, 

polifonia, leitura em 

                                                 
11 Apresentamos aqui somente os conteúdos de leitura, que é nosso foco de pesquisa, mas a 
proposta traz conteúdos gerais, de produção escrita e de oralidade / escuta.  
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voz alta 

 

Como apontado anteriormente, a partir destes conteúdos, é que os 

eixos apresentados no Quadro 1 são contemplados. 

Já nos cadernos do Ensino Médio – EM, segundo a Proposta Curricular 

de Língua Portuguesa do Estado de São Paulo (2008, p. 59-72), os conteúdos 

disciplinares foram organizados em quatro grandes campos de estudo que se 

entrecruzam e se orientam a partir de importantes questionamentos sociais. No 

quadro a seguir, apresentamos os campos de estudos: 

 

QUADRO 3 – Quadro ilustrativo: Campos de Estudo – L íngua Portuguesa – EM 

Campos de estudo Breve apresentação 

Linguagem e Sociedade 
Análise externa da língua e da literatura em sua 

dimensão social como instituições. 

Leitura e expressão escrita 

Estudo das características dos gêneros textuais 

desde um lugar de receptor e/ou produtor na 

materialidade escrita da linguagem verbal. Os 

gêneros textuais são concebidos como 

acontecimentos sociais em que interagem 

características específicas do gênero com 

elementos sociais e subjetivos. 

Funcionamento da Língua 
Análise interna da língua e da literatura como 

realidades (intersemióticas). 

Produção e compreensão oral 
Aspectos relacionados à produção e escuta do 

texto oral. 

 

  Tais campos de estudo preocupam-se com aspectos da realidade que 

surgem nos atos de fala, da leitura e da escrita, de tal forma associados entre si, que 

distingui-los é uma tarefa apenas teórica. Há também presente uma preocupação 

com o código e suas regras. Desta forma, esses diferentes campos são trabalhados 

interligados entre si, conduzindo a aprofundar os pontos principais de cada bimestre. 
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  Descrevemos, a seguir, os conteúdos de leitura trabalhados nos 

cadernos da 3ª série do Ensino Médio – EM. 

 

QUADRO 4 – Quadro ilustrativo: Conteúdos de leitura  trabalhados na 3ª série 

do EM 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

- Gêneros textuais 

- Estratégias de pré-

leitura: relações de 

conhecimento sobre 

o gênero e 

antecipação de 

sentidos a partir de 

diferentes indícios 

- Texto literário (A 

prosa e a poesia 

modernas); Texto 

lúdico não literário 

(narrativa escolar, 

tira em quadrinhos);  

Texto argumentativo 

(resenha crítica); 

Texto informativo 

(bilhete) 

- Antologia 

- Estratégias de pós 

leitura: organização 

da informação e 

utilização das 

habilidades 

desenvolvidas em 

novos contextos de 

- Leitura e expressão 

escrita 

- Estratégias de pré-
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antecipação de 
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social, teatro 

contemporâneo)  

Estratégias de pós 

leitura: organização 

da informação e 

utilização das 

habilidades 

desenvolvidas em 

novos contextos de 

leitura 

- Leitura e expressão 

escrita 

- Estratégias de pré-

leitura: relações de 

conhecimento sobre 

o gênero e 

antecipação de 

sentidos a partir de 

diferentes indícios 

- Texto literário 

(análise crítica de 

texto literário, 

romance, prosa 

poesia teatro etc); 

texto prescritivo 

(prova Vestibular) 

- Estratégias de pós 

leitura: organização 

da informação e 

utilização das 

habilidades 

desenvolvidas em 

novos contextos de 

leitura 

- Leitura e expressão 

escrita 

- Estratégias de pré-

leitura: relações de 

conhecimento sobre 

o gênero e 

antecipação de 

sentidos a partir de 

diferentes indícios 

- Texto literário 

(análise crítica); 

Texto prescritivo 

(prova Vestibular) 

- Estratégias de pós 

leitura: organização 

da informação e 

utilização das 

habilidades 

desenvolvidas em 

novos contextos de 

leitura 
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leitura 

 

É possível percebermos que a leitura tem grande destaque nos 

Cadernos do Professor selecionados, seja como a leitura por si, seja como 

motivadora de observações e produções de texto. Os Cadernos apresentam uma 

seleção de textos que permite a constituição do conhecimento, possibilitando 

construir e ou ampliar a história de leitura e bagagem cultural do aluno. 

 

 

 

3.3. Análise das atividades dos Cadernos do profess or  

 

 

 

No geral, percebemos, pela estrutura dos Cadernos e pelas atividades 

neles propostas que há uma contínua preocupação com a leitura. Dessa forma, para 

cada “Situação de aprendizagem”, são apresentados dois ou mais textos de 

diferentes gêneros textuais referentes à tipologia textual a ser estudada e, além 

disso, em alguns momentos, ainda é proposto ao professor que leve uma coletânea 

de textos para serem lidos com os alunos. Essa coletânea é selecionada pelo 

próprio professor e apresentada aos alunos para que emitam opiniões, falem de 

suas impressões e tenham a possibilidade de fazer um contato inicial com os 

gêneros que serão trabalhados. Desta forma, observamos que o aluno não tem o 

papel de mero reprodutor daquilo que leu, pois participa da atividade (oralmente), 

relacionando os textos, opinando, discutindo e construindo saberes juntamente com 

os colegas e com o professor, de forma interativa. 

Com relação aos gêneros textuais, são apresentados gêneros diversos 

para cada tipologia estudada. Assim, o aluno tem contato com gêneros que circulam 

socialmente, como notícias, letras de música, crônicas, entrevistas, artigos de 

opinião entre outros, como também com gêneros que não têm acesso facilmente, 

como os textos literários, por exemplo. Assim, a leitura faz sentido para o aluno, uma 

vez que o mesmo reconhece alguns gêneros com os quais já tem contato, passa a 
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fazer relações entre textos de diferentes gêneros, entre as variedades lingüísticas de 

cada um e reconhece a importância e a riqueza dos textos literários. Isso vem ao 

encontro da afirmação de Fisher (2006, p.11) sobre a leitura, que para ele é a 

capacidade de se extrair sentido de símbolos escritos, em que o leitor emprega os 

símbolos para orientar a recuperação de informações de sua memória, criando, 

assim, uma interpretação possível da mensagem do escritor. Ou seja, quando o 

aluno recupera informações de sua memória no ato da leitura, ele tem uma 

interpretação possível diante do texto.  

Assim, a leitura faz sentido para o aluno, uma vez que relacionou os 

textos com seus conhecimentos. Entretanto, não podemos deixar de lado a distância 

que há entre o sentido atribuído pelo autor dos textos e seu leitor, pois, segundo 

Chartier (1997, p. 67-75) o mesmo texto não tem o mesmo significado para os 

diferentes leitores que dele se apropriam, visto que entram em jogo as capacidades 

individuais, códigos e convenções próprias às diferentes comunidades de leitores. 

Observamos também que os Cadernos, além de oferecerem textos dos 

quais os alunos “gostam” e tem contato, apresentam textos que os mesmos não têm 

acesso fora da escola, ou seja, textos que não fazem parte do seu dia a dia. Isso é 

importante para que se enriqueça o repertório do aluno e para que seu universo seja 

ampliado. Vale ressaltar que as tipologias textuais e os diversos gêneros 

apresentados são divididos entre todas as séries para que estejam de acordo com a 

faixa etária dos alunos. 

Diante disso, interessa-nos verificar qual é o lugar realmente ocupado 

pela leitura nas atividades sugeridas pelos Cadernos. Para tanto, selecionamos uma 

atividade, ou seja, uma “Situação de aprendizagem” da 8ª série do EF e uma da 3ª 

série do EM. Esclarecemos que, nos Cadernos, há várias propostas de situação de 

aprendizagem para cada bimestre e que no início de cada uma delas, há um quadro 

que apresenta os objetivos, o tempo previsto, os conteúdos, as competências e 

habilidades, as estratégias, os recursos e a avaliação da atividade. Após o quadro, 

há orientações passo a passo para a preparação e desenvolvimento da mesma.  

Tomemos como exemplo a “Situação de aprendizagem 1 – Traços 

característicos da tipologia ‘expor’” (1), do primeiro bimestre da 8ª série do Ensino 
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Fundamental. (Caderno do Professor, Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, 8ª 

série, 1º bimestre, 2008). 

Os objetivos da atividade são reconhecer e identificar, em diferentes 

gêneros textuais e contextos, as características estruturais da tipologia “expor”. Para 

tanto, o Caderno oferece uma coletânea de três textos e, ainda, sugere que o 

professor selecione o próprio material.  

Importante salientar que, como a primeira atividade de uma primeira 

série de um ciclo, em conformidade com os PCN, a atividade é considerada uma 

sondagem. Trata-se, assim, de uma atividade de avaliação diagnóstica a fim de 

identificar o que os estudantes sabem ou entendem sobre as tipologias propostas 

para estudo, neste caso, “expor”. Neste agrupamento tipológico, há vários gêneros 

orais e escritos que podem contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 

expor. É nesse momento que o aluno faz relações com os seus conhecimentos de 

mundo, com suas leituras ou com sua memória, como afirma Fisher (2006), fazendo 

com que a leitura tenha sentido. 

No passo 1 da atividade, solicita-se que o professor apresente aos 

alunos o conjunto dos textos expositivos sugeridos pelo caderno ou por ele 

selecionados, sem que os alunos tenham que anotar algo sobre o texto ou elaborar 

análises. Devem apenas opinar sobre os textos ou falar de suas impressões e ou 

interpretações. Assim, poderá ocorrer mais de uma “leitura” do mesmo texto, o que, 

para Chartier (1996, p. 96), pode ocorrer porque além das marcas do autor, os 

procedimentos que se situam fora do domínio estrito da escrita na produção do 

texto, podem sugerir leituras diferentes. Diante disso, o professor tem de estar 

preparado para “aceitar” outras leituras que não sejam as dele.  

Os textos sugeridos pelo caderno para esta situação são: 

〉 Verbete da Enciclopédia dos Povos Indígenas no Brasil (Grupo 

Indígena Deni) 

〉 Trecho de uma entrevista com Roger Chartier (“Os livros resistirão às 

tecnologias digitais”)  

〉 Artigo Científico escrito especialmente para o Caderno Mais! Da Folha 

de São Paulo (Como o beija-flor maximiza o ganho de energia) 
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Trata-se, em nossa avaliação, de um momento de atividade linguística, 

durante o qual os alunos poderão exercitar a comunicação. Além disso, é um 

momento bastante propício para antecipações da leitura a ser efetuada no segundo 

passo. Diante disso, mais uma vez, esse momento exigirá muita habilidade do 

professor na condução da atividade, além do domínio dos textos e suas 

especificidades, objetivos finais da prática. 

No passo 2, sugere-se que a classe seja dividida em grupos. Todos os 

grupos deverão receber cópias de todos os textos. O professor solicitará que seja 

feita a leitura dos mesmos, comparando-os. As seguintes questões nortearão a 

comparação: 

〉 O que há em comum entre os textos? 

〉 Por onde eles costumam circular socialmente? 

〉 Qual a função social de cada um deles? 

〉 Os estudantes costumam ler textos semelhantes? Quando? Em que 

contexto? 

〉 Os estudantes reconhecem o caráter expositivo dos textos lidos? Que 

caráter seria esse? 

 

Na dependência do nível do aluno de determinado grupo, pensamos 

que as questões acima deverão ser “traduzidas” numa linguagem mais acessível ao 

aluno. Ainda que não exija tanto do professor como o passo 1, no momento da 

proposta da atividade, o mesmo deverá explicar as questões e pontos a serem 

observados nos textos. 

Espera-se que o aluno consiga extrair da atividade a característica 

fundamental da tipologia “expor”, qual seja: apresentar ao leitor informações sobre 

determinado tema concreto. Desta forma, ampliar-se-ia o repertório do educando, 

identificando nos textos expositivos uma fonte de consulta. 

Para além da atividade diagnóstica, a partir da noção de texto 

expositivo, no passo 3, cada grupo faria um levantamento das informações de cada 

texto. Sugere-se, no Caderno, uma ficha organizativa com os seguintes itens a 

serem sistematizados: título, autor, gênero, local da publicação, tema, informações 
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extraídas com a leitura, outras informações relevantes. Parece-nos ser esta uma 

releitura da antiga ficha de leitura. Porém, desta vez feita em grupos. 

Os itens estabelecidos, ainda que possam ser flexibilizados pelo 

professor, materializariam as observações dos pontos propostos pelas questões 

anteriores. Ainda, é uma prática que vai depender muito do nível dos alunos em sala 

de aula e da condução do professor. 

No passo 4, há a sugestão de que os alunos façam uma pesquisa 

sobre os temas dos textos para ampliar as discussões dos passos 1 e 2. A partir da 

pesquisa, no passo 5, organizar-se-ia uma exposição oral com as informações 

novas obtidas, cujos objetivos devem ser os mesmos dos textos expositivos: 

transmitir conteúdos e informar sobre temas concretos. É importante que o aluno 

perceba, a partir do auxílio do professor, que a exposição oral é um gênero com 

suas especificidades. Na sequência, o Caderno apresenta as características 

estruturais próprias de uma exposição oral bastante detalhadas, instruções estas 

que devem ser passadas e explicadas ao aluno pelo professor antes das 

apresentações orais. Sugere-se ainda que o professor apresente uma gravação de 

uma exposição oral, na qual o aluno possa perceber essas características. 

Um ponto de partida possível para a análise desta atividade é o fato de 

ela ser sugerida como diagnóstica. No quadro que abre a proposta, há o tempo 

previsto para a sua realização entre 8 a 10 aulas. Estamos tratando, portanto, de 

duas semanas de aula, considerando que há 5 aulas de Língua Portuguesa por 

semana. Por se tratar de diagnóstica, ainda que eficaz, consideramos 2 semanas 

muito tempo para se realizar um diagnóstico, uma vez que, caso o professor 

perceba a inadequação da atividade ao nível dos alunos, terá de alterá-la , ou até 

abortá-la, no decorrer da mesma. Única e exclusivamente por se tratar de uma 

atividade inicial com objetivo, entre outros, de indicar o conhecimento prévio dos 

alunos, consideramos que uma atividade mais curta seria mais adequada, no 

sentido de podermos alterá-la ou abortá-la caso necessário.  

Podemos também contar com a experiência do professor que, à 

simples leitura da atividade e dos textos pode, caso conheça seu público, determinar 

a efetividade e eficácia da mesma e selecionar outros textos ou modificar algumas 

etapas. 
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Quanto à atividade em si, é possível afirmar que ela permite ao aluno 

ter um momento de prática linguística, que, dependendo da habilidade do professor, 

recuperará seu conhecimento prévio; outro momento de leitura, o qual também 

dependerá da condução apropriada do professor, especialmente no reconhecimento 

das especificidades da tipologia e gêneros textuais que se pretende abordar. A 

atividade é muito bem preparada e está em consonância tanto com os PCN como 

com as abordagens de leitura mais atuais, como a concepção sociointeracional de 

leitura, uma vez que considera contexto, autor, leitor, entre outros elementos 

envolvidos no processo de construção de sentido. 

Porém, há dois pontos que devem ser mencionados. O primeiro é, na 

verdade, uma questão: nossos professores estão suficientemente capacitados para 

conduzir a atividade proposta e lidar com todas as variáveis que podem surgir 

durante o processo? 

Consideramos os Cadernos do Professor um grande avanço no 

sentido de promover a capacitação dos nossos alunos para o processo de leitura 

efetiva e eficaz. Trata-se, sem dúvida, de um apoio ao docente bastante apropriado. 

Porém, é importante que haja iniciativas que capacitem o docente a utilizar o 

material a ele oferecido. 

Um segundo ponto é a preocupação com um momento que 

chamaremos de metalinguístico, que seria, para nós, a sistematização das 

especificidades das tipologias e gêneros apresentados ao aluno. Não negamos a 

necessidade de existência de um momento como esse, durante o qual o aluno dará 

“nomes aos bois”. Porém, em nosso ponto de vista, este deve ser o momento que 

finaliza a atividade. Os conteúdos podem e devem ser identificados pelo aluno no 

decorrer do processo e utilizados por ele no momento em que se solicita a produção. 

Porém, esse, na nossa opinião, deve ser um processo o mais natural quanto 

possível, de forma a permitir a internalização gradual dos conceitos. O momento 

metalingüístico poderia ser deixado para o final da atividade. 

Já para a 3ª série do EM, selecionamos a primeira aula do segundo 

bimestre.  

A atividade trabalhará com o romance Vidas Secas, de Graciliano 

Ramos. Na introdução da atividade, afirma-se que: 
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Esta Situação de Aprendizagem que abre o segundo 
bimestre tem por objetivo preparar o aluno para resolver questões 
de exames de acesso ao Ensino Superior centradas na 
compreensão de textos do modernismo brasileiro da geração de 
30, e de modo muito particular o romance Vidas Secas, de 
Graciliano Ramos. (p.10) 

 

Gostaríamos de ressaltar, nesta atividade, além de, em outras 

sugeridas pelos Cadernos, a grande preocupação com o vestibular. É possível 

entendermos este foco como um norteador de quase todas as atividades propostas 

pelos cadernos de todas as disciplinas do 3º ano do Ensino Médio. É possível nos 

questionarmos quanto à eficácia deste foco para nosso alunado do ensino público. 

As perguntas que nos fazemos são: de fato, a orientação das escolhas de textos e 

atividades voltadas para o vestibular contribuirá para o letramento do aluno? Será o 

vestibular a intenção do aluno? Terá ele base para participar da condução das 

atividades? Em termos da inclusão e inserção do aluno na sociedade, como cidadão 

consciente, participante e atuante, qual a colaboração que a grande preocupação 

com o vestibular dará a ele? 

Acreditamos que questões desse tipo deveriam ser objeto de reflexão 

do professor que conduzirá a atividade, pois, no segundo bimestre do 3º ano do 

Ensino Médio ele já terá um conhecimento mínimo dos alunos, tanto no que se 

refere a seu repertório, como as suas necessidades e expectativas em termos de 

participação social. Novamente, o papel do professor no processo mostra-se 

fundamental para seu sucesso. 

Após o parágrafo introdutório, apresenta-se o quadro resumo da 

atividade, onde podem ser encontradas as informações relativas ao tempo previsto, 

conteúdos, habilidades, estratégias, recursos e avaliação. Reforçando nosso 

questionamento quanto à preocupação com o processo seletivo para o terceiro grau, 

a avaliação proposta para a atividade é a resolução de exercícios e de questões de 

vestibular. Isso, do nosso ponto de vista, incide no fato de que a avaliação se dará 

com base na leitura autorizada do romance em questão, aquela que é cobrada nos 

vestibulares. O leitor não terá a oportunidade de construir algum outro sentido para a 

leitura que se propõe, rompendo com o seu papel ativo no processo. 
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Assim como nos Cadernos do Ensino Médio, a situação de 

aprendizagem é dividida em momentos.  

No momento “Sondagem”, o caderno sugere a leitura da música Último 

pau de arara, de Venâncio, Corumba e José Guimarães. O professor deverá solicitar 

ao aluno que reconheça o tema central da letra, qual seja, a seca nordestina e a 

migração, discutindo os problemas enfrentados pelos migrantes. É solicitado ao 

professor que destaque e valorize a coragem e ousadia desses personagens 

nacionais. Além disso, sugere-se este como um bom momento para identificar na 

origem familiar dos alunos casos semelhantes. 

No momento seguinte, denominado “Roteiro para a aplicação da 

atividade”, novamente enfatiza-se a questão do vestibular, quando se afirma a 

necessidade de “desenvolvimento de uma habilidade comum: à resolução de 

questões de exames de acesso ao Ensino Superior”. (p.11) 

Na sequência, apresentam-se dois textos, um trecho do romance Vidas 

Secas e outro, de autoria de Luis Gonçalves Bueno de Camargo, que traz 

informações relativas às concepções artísticas do romance social de 1930. Após os 

textos, há a proposta de resolução de duas questões de múltipla escolha, aos 

moldes do vestibular. Importante citar o texto que segue às questões: 

 

Simplesmente escrever o texto e as questões na lousa e 
pedir que os alunos resolvam dificilmente funciona. Cansa-os 
antes mesmo que comecem a pensar em como resolver as 
questões, afastando-os mais ainda do processo de interação 
exigido pela leitura. Além disso, não garante a efetiva 
compreensão do que o exercício solicita. 

Então, como fazer? (p.13) 
 

À leitura deste trecho, é possível “ouvirmos” os alunos questionando: 

“Ah! Professor, tem que ler tudo isso?” A indisposição para a leitura não é 

trabalhada, ou porque não é pensada como problema, ou porque a escola 

pressupõe que o alunos do ensino médio já a teria vencido. 

Mas vejamos quais as sugestões que o manual apresenta. 

Sugere-se que o professor apresente a seus alunos o texto I, tendo em 

mente as questões que eles terão de responder. Para tanto, aponta-se a 

necessidade de esclarecimento de dois temas centrais: o contexto socioliterário da 
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obra e o nível formal da linguagem. Após a apresentação, a orientação é que os 

alunos comentem o trecho, trazendo para a discussão seus conhecimentos prévios 

sobre o romance, o autor etc. 

A seguir, sugere-se que sejam localizadas as palavras do texto que os 

alunos desconheçam e que se procurem inferir seu significado e/ou buscá-lo no 

dicionário. Depois, solicita-se que o professor explique o contexto sociocultural e 

literário da obra. Neste item, ainda enfatiza-se que o aluno deve tomar nota das 

informações, explicando-lhe que “esse método de aprendizado é muito comum nas 

aulas do Ensino Superior” (p.14). 

Há ainda, ao final desta etapa, um quadro em destaque que citamos 

abaixo: 

 

Olhe com atenção! 
É importante conhecer quais as pretensões de seus 

alunos no que respeita ao prosseguimento de seus estudos. 
Além disso, é importante considerar realisticamente, mas não 
com espírito de derrota, as dificuldades de compreensão textual 
e de tomar notas da classe. (p.14) 

 

Em nossa opinião, esta deveria ter sido uma observação feita e 

discutida pelo manual no início do 3º ano do Ensino Médio. Os objetivos propostos 

pelos PCN não focalizam tão somente o acesso ao curso superior. Focalizam, antes 

e primordialmente, a inserção e inclusão do indivíduo na sociedade. É possível e 

muito provável que nosso público tenha outras pretensões que não sejam cursar 

uma universidade. É possível também (ou até bastante provável), que as habilidades 

cobradas em provas vestibulares, assim como no Enem, não contemplem a leitura 

de um texto como construção de sentido, em que o leitor seja um indivíduo atuante. 

A questão que fica é: é possível trabalhar as habilidades de leitura significativa 

centradas em resolução de questões de vestibular? 

Ao que tudo indica aí se coloca um equívoco, em face da realidade que 

hoje se presentifica na escola pública. Não se pode esperar que a leitura exerça seu 

papel de prática social, quando o centro do ensino fica restrito ao vestibular ou a 

provas que, por atingirem números muito grandes de candidatos, exigem 

procedimentos canalizados para respostas únicas. 
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O manual segue oferecendo 4 textos: 3 deles sobre o modernismo 

brasileiro, especificamente sobre a segunda fase e uma resenha da obra Vidas 

Secas. Os textos podem ser utilizados como base para o professor preparar sua 

aula expositiva, mas, mantendo a lógica estabelecida, são seguidos de duas 

questões do Enem, cuja solução deve ser pedida aos alunos. 

Quase ao final da atividade, solicita-se ao professor que incentive a 

leitura integral da obra. A partir dos estudos atuais sobre leitura, fica a sensação de 

que a recomendação cai no vazio, pois não há nenhuma indicação do que seja, ou 

de como deve ser o ato de incentivar uma leitura. 

No geral, o material é bem preparado. Porém, há algumas observações 

apresentadas por ele que, em nosso ponto de vista, devem ser o ponto de partida 

para qualquer professor: Quem é nosso aluno? Qual seu repertório? Quais suas 

expectativas? Esses questionamentos necessitam, com urgência, serem feitos antes 

de se planejar uma aula. 

Outro ponto crucial é o da leitura de obras. O foco da leitura, sendo 

centrado no vestibular, desvia o professor de conduzir o aluno para um papel ativo 

como leitor que constrói sentido para o que lê, a partir de seus conhecimentos 

anteriores, ao mesmo tempo que subtrai do aluno um possível atrativo: a descoberta 

da leitura como ato prazeroso, como ato em que ele tem um papel significativo. 

Na forma como a leitura é proposta no Caderno do Professor, o aluno 

lerá trechos, resumos, resenhas somente para prestar vestibular, mesmo que um 

curso superior não esteja em seus planos. Fará a leitura por obrigação e, apesar da 

contextualização que se espera o professor seja capaz de fazer em aula, o aluno 

ficará distante do que a leitura poderia lhe oferecer. Em síntese, o que vemos é uma 

leitura fora do universo do aluno. 

Nesse momento, faz-se necessário repetir a pergunta que o Caderno 

do Professor propõe: como fazer isso? 

Esse pode ser um processo involuntário por parte do leitor e cabe ao 

professor apontar mecanismos, para possibilitar escolhas e construções de sentido 

mais conscientes. Se nos voltarmos para o que o vestibular cobrará do aluno, 

desenvolveremos nele somente a capacidade de repetir as informações correntes e 

não a capacidade de questioná-las e construir os próprios sentidos. 
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Além disso, é necessário que haja continuidade desse processo nos 

níveis fundamental e médio, visando a ampliações da capacidade de leitura e 

interpretação dos alunos. Trata-se, nestes casos, de processos de ampliação e não 

de substituição de uma noção por outra.  

É fato que o material representa um grande avanço em relação às 

noções tradicionais de leitura. Porém, é apenas um ponto de partida para a reflexão 

do professor sobre seu público-alvo, seu mundo e repertório, suas necessidades e 

expectativas. Para torná-lo um cidadão inserido na sociedade, ainda há um longo 

caminho a ser percorrido. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

...não existem verdades absolutas, apenas 
inúmeras interpretações, de que ninguém é 
detentor da verdade, mas sempre o porta-voz de 
uma interpretação possível. 

Maria J. F. Coracini 
 

 

 

Neste trabalho, tratamos da leitura, por esta se encontrar atualmente, 

no contexto brasileiro, mais relacionada ao fracasso que ao sucesso. 

Desta forma, propusemo-nos a analisar um material didático intitulado 

“Caderno do Professor” utilizado nas escolas da rede pública estadual de São Paulo 

e verificar nele como a leitura é abordada. 

Ressaltamos que nosso objetivo era atingir o conjunto, mas em função 

do tempo, o trabalho mostrou que isso seria inviável. Desta forma, selecionamos 

somente algumas atividades a serem analisadas. Contudo, pudemos observar pelas 

atividades propostas, que a leitura ocupa um lugar de destaque nos Cadernos e é 

vista como uma atividade de interação socialmente construída. 

Para tanto, apresentamos uma reflexão acerca da leitura, as principais 

concepções de leitura propostas por teóricos ao longo do tempo, uma reflexão sobre 

a proposta de prática de leitura orientada pelos PCN do EF e do EM e, por fim, uma 

análise de atividades selecionadas do material didático em questão. 

Esse material didático foi escolhido porque percebemos que, mesmo 

considerando o avanço tecnológico mundial, principalmente o advento da 

informatização, o livro didático12, ainda consiste em uma materialidade linguística 

importante, uma arma poderosa nas mãos dos professores, que, com o saber sobre 

a língua, às vezes, é o único material de consulta e leitura do professor e do aluno, 
                                                 
12 Reforçamos que, nessa pesquisa, trabalhamos com os Cadernos do Professor da SEE/SP que 
consistem no principal material didático utilizado, hoje, nas escolas públicas do Estado de São Paulo 
por professores e alunos. Entretanto, não são como os livros didáticos tradicionais, como pudemos 
analisar no capítulo anterior. 
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em grande parte das escolas públicas. De acordo com Coracini (1999, p. 34) “o livro 

didático constitui o centro do processo de ensino-aprendizagem em todos os graus 

de ensino, com ênfase no ensino fundamental e médio”. 

Desta forma, a escola, sede do discurso pedagógico, é a instituição 

que garante a transmissão de conhecimentos, em um saber metalinguístico, e 

atribui a posse desse saber ao professor, autorizando-o a transmitir esse saber aos 

alunos, apoiado no livro didático. 

  Desta forms, o livro didático utilizado em sala de aula funciona como 

uma ferramenta auxiliar para conduzir o processo de aprendizagem, com status de 

autoridade absoluta, de verdade, modelando o conhecimento, tanto do professor 

quanto do aluno. É, assim, a base do conhecimento escolar, além de determinar 

uma uniformização, cuja consequência é a língua homogeneizada conforme padrões 

de uma escrita. É o centro das atividades desenvolvidas pelos alunos, os quais 

recebem informações, na maioria das vezes, somente dessa ferramenta. Esse 

processo de ensino centrado nesse material pode dificultar a formação de sujeitos 

críticos que os torna, dessa maneira, a-críticos, sujeitos à memorização e a 

repetições de conteúdos. 

  Entretanto, nesse novo modelo de material didático, os Cadernos do 

Professor, do qual nos propusemos a analisar, é importante destacar os objetivos 

que visam, no processo educacional, a um sujeito/leitor crítico de textos que saiba 

se posicionar frente às mais diversas situações, além de compreender como o texto 

funciona. Também privilegia-se um aluno que possa ler, não apenas como o 

professor lê, mas que descubra o processo de constituição de sentido ao constituir-

se como sujeito de sua leitura. Pensar em leitura como um convite à participação do 

leitor como co-produtor da significação, como interlocutor no processo de construção 

dos sentidos, em um movimento de interpretação. Cabe, agora, ao professor, em 

relação às leituras de um texto, dar condições para que o aluno/leitor possa produzir 

sua leitura e estabelecer as relações entre os diferentes textos e, assim, resgatar a 

história de leitura e a sua própria história de leitura. 

  Nessa perspectiva, compreendemos como um texto funciona, como um 

texto produz sentido e como podem ser distintos os gestos de interpretação. 
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Diante de nossas análises, percebemos que os Cadernos do Professor 

de Língua Portuguesa da SEE/SP trazem novidades com relação às atividades que 

contemplam a leitura, se os compararmos com os livros didáticos tradicionais 

utilizados nas escolas. Parece-nos que esse novo material recusa os modelos 

conteudistas de leitura presentes nesses últimos, pois nos leva a pensar na relação 

direta entre palavra, pensamento e mundo.  

Após nossas observações, chegamos à conclusão, ainda que óbvia, 

que toda mudança implica num processo. Partindo dessa premissa, é possível 

afirmarmos que, desde a elaboração dos PCN, até à publicação dos Cadernos do 

Professor, alicerçados pelas orientações dos PCN, um grande avanço foi obtido. 

Não nos propusemos a analisar o Enem – Exame Nacional de Ensino 

Médio, mas é possível afirmarmos que o mesmo tem solicitado do aluno as mesmas 

habilidades, e não conhecimentos, preconizados pelos PCN e pelos Cadernos do 

Professor. 

Porém, como processo, ainda há um longo caminho a ser percorrido 

por todos os envolvidos no processo de aprendizagem e domínio da leitura por parte 

de nossos alunos. É necessário iniciarmos uma reflexão quanto às cobranças dos 

exames vestibulares em todo o país, para que os mesmos não obriguem 

professores a trabalhar habilidades focadas na resolução de questões dos mesmos. 

Ainda, é necessário que nosso professor passe por este processo e 

que seja amparado no decorrer dele pelas entidades governamentais tanto no que 

diz respeito ao constante processo de preparação e aprendizagem, absoltamente 

necessário para que a mudança de foco se concretize, tanto no que diz respeito às 

suas necessidades básicas, em termos financeiros e dispêndio de tempo. 

Só desta forma poderemos incentivar nosso professorado a passar por 

este processo, acreditando, de fato, na mudança de foco no ensino e no 

desenvolvimento de cidadãos inseridos na sociedade e que sejam capazes de 

escolhas conscientes. 
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ANEXOS 

Situação de Aprendizagem 1 - Traços característicos  da tipologia “expor”  
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Situação de Aprendizagem 1 - Vidas Secas: Realidade  Presente 
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