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RESUMO 

Embora nem todos os jovens tenham o hábito da leitura, acreditamos que todos sejam 

leitores em potencial; nem sempre isso é explorado pelo professor que, por sua vez, 

não observa no aluno a capacidade e/ou a vontade de aprofundar uma leitura, 

sobretudo a leitura literária. Diante disso, o objetivo desta pesquisa é analisar a 

perspectiva do aluno de Ensino Médio em relação ao incentivo à leitura nas aulas de 

Língua Portuguesa, especificamente em Literatura. O próprio aluno é o sujeito da 

pesquisa, à medida que suas respostas servirão de base para a coleta e análise dos 

dados. A pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual da zona Leste de São Paulo 

em um bairro periférico, tendo como foco apenas os alunos do 2º Ano do Ensino 

Médio. O método qualitativo foi aquele que melhor respondeu aos objetivos propostos 

para esta pesquisa, ou seja, a compreensão de uma abordagem real que pudesse ter 

como resultado as opiniões dos próprios entrevistados. A observação e a aplicação 

de questionário com questões abertas e fechadas foi o método que utilizamos para 

que pudéssemos identificar os sujeitos com esse potencial ou perfil leitor, segundo 

suas próprias considerações pessoais. Na parte metodológica esta pesquisa revisa 

os estudos de LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. (1986).  Serviu-nos de apoio para 

a fundamentação teórica FREIRE, Paulo (2009, 2010, 2011); PETIT, Michèle (2008, 

2009, 2013) e BAPTISTA, Ana M.H (2011) assim como também para a análise dos 

dados obtidos. As conclusões deste trabalho possibilitam entender, de forma mais 

aproximada, as expectativas do aluno leitor em potencial. 

 

 

 

Palavras-chave: Escola Pública. Ensino de Literatura. Formação do Leitor. Incentivo 

à Leitura. Leitor Potencial. 

 



ABSTRACT 

Although not all young people have the reading habit, we believe that all are potential 

readers; this is not always exploited by the teacher who, in turn, does not observe the 

student's ability and/or willingness to strengthen the reading, especially literary 

reading.Thus, the purpose of this research is to analyze the perspective of high school 

students related to encouragement of reading in Portuguese classes, specifically in 

Literature. The students are the research subject, as their answers will be the basis for 

the data collection and analysis. The survey was conducted in an east zone State 

School in São Paulo, downtown, focusing on students of the 2nd year of high school 

only. The qualitative method was the one that best responded to the proposed 

purposes for this research, i.e., the understanding of a real approach which could have 

the opinions of respondents themselves as a result. We used the observation and a 

questionnaire with open and closed questions as our method, so we could identify 

subjects with potential or a reader profile, according to their own personal 

considerations. In the methodological part, this research reviews the studies of 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. (1986). FREIRE, Paulo (2009, 2010, 2011); 

PETIT, Michèle (2008, 2009, 2013) and BAPTISTA, Ana M.H (2011) served as a 

support for the theoretical foundation, as well as for data analysis obtained. The 

conclusions of this study enable a much closer understanding of expectations of the 

potential reader student. 

 

 

 

Keywords: Public School. Literature Teaching.Training of reader. Reading Incentive. 

Potential reader. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Aunque ni todos los jóvenes tenga nel hábito de la lectura, creemos que todos sean 

lectores en potenciales; ni siempre eso es explorado por el professor que, a su vez, 

no observa em el alumno La capacidad y/o la voluntad de profundizar una lectura, 

sobre todo, la lectura literaria. Por lo tanto, el objetivo de esta pesquisa es analizarla 

perspectiva del alumno de la Escuela Secundaria em relación al incentivo a la lectura 

em las clases de Lengua Portuguesa, específicamente, en Literatura. El próprio 

alumno es el sujeto de la pesquisa, y sus respuestas serán la base para la colecta y 

análisis de los datos. La pesquisa se realizó en una Escuela Estadual de la zona Leste 

de São Paulo em um barrio periférico, centrando solamente em los alumnos del 2.º 

Año del Enseño Secundario. El método cualitativo fuelo que mejor contestó a los 

objetivos propuestos para esta pesquisa, o sea, la comprensión de um planteo real 

que resultase de las propias opiniones de los entrevistados. La observación y la 

aplicación del cuestionario com cuestiones abiertas y cerradas fue el método que 

utilizamos para la identificación de los sujetos con ese potencial o perfil lector, según 

sus propias consideraciones. Em la parte metodológica, esta pesquisa revisa los 

estudios de LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. (1986). Nos sirvió de soporte para 

la fundamentación teórica; FREIRE, Paulo (2009, 2010, 2011); PETIT, Michèle (2008, 

2009, 2013) y BAPTISTA, Ana M.H (2011) también para el análisis de los datos 

alcanzados. Las conclusions de este trabajo posibilitaron el entendimiento, de manera 

más aproximada, las expectativas del al um no lectoren potencial.  

 

Palabras clave: Escuela Pública. Enseño de Literatura. Formación del Lector a la 

Lectura. Lector Potencial.  
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MEMORIAL 

A trajetória do Ensino Médio aconteceu em duas etapas bastante distintas: A 

primeira iniciou-se de modo regular, porém interrompida durante o segundo semestre 

do 2º ano. Houve um longo intervalo até a retomada dos estudos, então, em 2008, 

após 14 anos, pude retomar a vida escolar concluir o 2º e 3º ano através da Escola 

de Jovens e Adultos (EJA). A decisão tomada por mim foi a de não parar mais, assim, 

ingressei na universidade me graduando como tradutora-intérprete; lato sensu - 

Literatura e Estudos Linguísticos e, agora, no strictu sensu - Gestão e Práticas 

Educacionais (PROGEPE). Todos os cursos realizados na Universidade Nove de 

Julho (UNINOVE). 

Meus pais não foram alfabetizados, deste modo, eu e meus irmãos não fomos 

incentivados a ler em casa durante a infância, gerando, no período relativo ao 1º grau, 

hoje conhecido como Fundamental I, total aversão à leitura. O interesse pelos livros 

era, realmente, pequeno, quase nada, porém, a convivência com pessoas que tinham 

o hábito de ler despertou, com o passar dos anos, curiosidade primeiro e um interesse 

legítimo em seguida, sendo assim, o hábito de ler passou a fazer parte do meu 

cotidiano, ora por obrigação, ora por deleite. 

A questão da leitura sempre foi uma preocupação durante minha graduação na 

UNINOVE, pois percebia que entre meus colegas havia os que liam com prazer e 

outros mal tocavam no livro, e quando precisavam ler optavam pelos resumos dos 

textos – este fenômeno começou, então, a chamar minha atenção e sempre me 

questionava: Por que somente na faculdade, onde as leituras são praticamente 

obrigatórias, é que os jovens se dão conta de que ler é necessário? 

Ao iniciar o curso de Tradutor/Intérprete observei o quanto ainda era escassa 

minha intimidade com a leitura literária, portanto, aceitei de imediato o convite da 

Profa. Dra. Ana Maria Haddad Baptista e comecei a frequentar as aulas de Iniciação 

Científica - na área da Literatura Comparada. Esta decisão fez com que, aos poucos, 

o estreitamento com a literatura fosse aumentando e a leitura, antes motivo de 

preocupação, passasse a ser uma atividade sempre muito prazerosa, mesmo quando 

era relacionada à obrigatoriedade de cumprir o compromisso acadêmico e a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não foi diferente, mantendo a 
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mesma linha de pesquisa, ainda sob a orientação da Profa. Dra. Ana Maria Haddad 

Baptista, o trabalho que envolve pesquisa e muito para ler foi realizado com prazer. 

A questão da leitura e da literatura tornou-se tão importante para mim que no 

decorrer desse processo de graduação e iniciação científica nasceu a necessidade de 

ir além, de questionar o porquê da maioria dos professores não incentivarem prática 

de formação de leitores – todo este processo fez nascer uma inquietação e a vontade 

de buscar respostas esclarecedoras, pois tudo que eu ouvia era “Isso acontece porque 

a escola é pública”, o que não me satisfazia. 

Hoje tenho consciência do caminho que tenho a percorrer, que exigirá muito 

mais que tempo para leitura e dedicação: exigirá amor, porque o que eu adquiri neste 

processo não foi só o “gostar de ler”, mas também o “gostar de ensinar a gostar de 

ler”.  
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INTRODUÇÃO 

A leitura é uma atividade importante para todos nós. Hoje, porém, quando o 

mundo é cada vez mais fortemente influenciado pelo mecanicismo das atividades, 

pela rapidez dos processos e pressões sociais, gerados, em especial, por pressões 

neoliberais, conforme se sabe, parece-nos que a leitura nunca foi tão importante; 

revelando o quanto é essencial “um olhar mais atento e apurado” sobre o mundo, 

sobre as coisas e, especialmente, sobre as pessoas. A leitura possibilita encontros 

com universos muito distintos daqueles com os quais levam a automatizações sem 

grandes sentidos. 

Depois da realidade do mundo, da perspectiva literária e do autor, o elemento 

que mais carece a nossa atenção é o leitor. A abordagem expressiva importa ao autor; 

a abordagem formal importa à literatura; a abordagem mimética, ao mundo; a 

abordagem pragmática, enfim, ao leitor. 

Nesta pesquisa foi possível verificar que há muitos trabalhos que falam da 

função do leitor, do autor e do texto, em uma perspectiva do que é possível aprender 

a partir de uma dada realidade concreta. Este trabalho, diferentemente de muitos, 

aborda a perspectiva de que todos nós somos leitores em potencial, ainda que sujeitos 

às ações externas. 

Esta pesquisa se propõe a analisar a perspectiva do aluno de Ensino Médio em 

relação ao incentivo à leitura nas aulas de Língua Portuguesa, especificamente em 

Literatura. O interesse pelo tema teve início nas lembranças das experiências vividas, 

como aluna do Ensino Médio, em sala de aula por meio do discurso de alguns 

professores de minha convivência e, depois, pela carência percebida ao ingressar na 

graduação no curso de tradutor/intérprete que exigia muitas leituras principalmente de 

repertório literário. 

Tendo este ponto de partida, outros apontamentos foram surgindo, como por 

exemplo, a dicotomia que se estabelece entre a leitura prazerosa e a leitura 

obrigatória, e, pode-se verificar os processos que apresentam sobre os alunos na 

capacidade de desenvolver o gosto pela leitura analisando, também, de que forma 

isto é visto pelo professor. 

É uma contribuição que privilegia a Literatura e sua leitura como arte viva, 

construtora de uma identidade cultural que pode, assim, melhorar a didática do 
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professor e, ao mesmo tempo, essa premissa principia um problema de pesquisa, uma 

vez que, pela ótica freiriana, cada aluno traz a sua bagagem, a sua leitura de mundo 

e, por que não considerarmos, neste sentido, que todos podem ser leitores em 

potencial?  

Nesse sentido, a inquietação para a realização dessa pesquisa partiu da 

seguinte hipótese: os professores nem sempre consideram que seus alunos, que não 

demonstram interesse pela leitura, sejam leitores em potencial.  

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual da periferia da zona leste 

de São Paulo, tendo como sujeito os próprios alunos do Ensino Médio, 

especificamente dos 2º ano, onde aulas foram observadas, anotações feitas e, por 

fim, a aplicação de um questionário para a coleta de dados. 

A problemática inicial abrangeu o tema sobre como os professores enxergavam 

seus alunos que, aparentemente, não se interessavam pela leitura; e depois dessa 

“análise”, o que faziam em relação ao incentivo à leitura para que esse mesmo aluno, 

que já foi pré-avaliado por esse professor como inapto, fosse provocado a se 

interessar por obras literárias. A partir de então a pesquisa procurou investigar, através 

da perspectiva dos alunos, se estes se consideravam, ou não, leitores em potencial e, 

também, quem os influenciou no decorrer desta trajetória. 

Ao longo dos anos, houve várias modificações e projetos diferentes para o 

incentivo à leitura, tanto em escolas privadas como em escolas públicas de ensinos 

médio e fundamental. Há também uma “lenda” em torno do hábito da leitura qual 

garante que este só é possível quando há o incentivo na infância – neste ponto se 

chama total atenção para esta afirmação, pois esse incentivo que tanto é cobrado dos 

pais pode transformar-se em aversão à leitura na insistência em fazê-lo.  

Há algum tempo, as leituras nas escolas vêm sendo encaradas como um 

projeto intelectual, prova disso é o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL1) 

desenvolvido pelo Ministério da Cultura que possui quatro eixos principais que 

orientam a organização do Plano: 

 

1. Democratização do acesso ao livro; 

                                                           
1Ver PNLL em: http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/sistema-estadual-de-bibliotecaspublicas/leituras 

recomendadas/99_PNLL_Estado_e_sociedade_atuando_pelo_desenvolvimento_da_leitura_no_Brasil_v1.pdfacesso em 
13/11/2015. 
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2. Formação de mediadores para o incentivo à leitura; 

3. Valorização institucional da leitura e o incremento de seu valor simbólico; 

4. Desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção intelectual 
e ao desenvolvimento da economia nacional. (PNLL, 2010, p.21). 

 

As pesquisas sobre as escolas públicas brasileiras, contudo, possuem 

resultados insatisfatórios no que diz respeito à leitura e literatura. Os alunos possuem 

poucas oportunidades para essa prática e isso, de alguma forma, concorre, 

negativamente, junto a outros fatores, para que a formação mais geral do aluno de 

escola pública fique defasada em relação aos que se espera. 

Os espaços escolares nem sempre são adequados para a realização de uma 

leitura, há insuficiência de livros dentro das escolas, os professores pouco exploram, 

(ou não exploram) as bibliotecas, enfim, há muitos pontos a serem discutidos quando 

o assunto é “leitura”. Toda leitura, na maioria das vezes, é feita somente pela 

obrigatoriedade, não há nela a absorção do quanto a literatura é interessante e 

importante para o aprendizado. Paulo Freire, em seu livro “A importância do ato de ler 

em três artigos que se completam”, já relata que as leituras, muitas vezes, são 

“devoradas” e não simplesmente lidas com prazer pelos alunos, pelo simples fato 

dessa obrigatoriedade, o que pode não significar que esses leitores não tiveram o 

incentivo enquanto crianças.  

Crianças e jovens das periferias não têm acesso fácil às bibliotecas, mas, em 

contrapartida, têm na sua grande maioria o acesso à internet, ferramenta que poderia 

ser utilizada para essa prática e, no entanto, usam para várias coisas, porém para a 

prática da leitura não se utilizam de tal ferramenta. Lógico que leem, mas leituras sem 

o imaginário, sem o mundo real da leitura e sem a criticidade.  

Vimos, não há muito tempo, em grandes redes, a informação referente ao 

projeto de alguns escritores de simplificar a linguagem das obras de Machado de Assis 

e José de Alencar sob a justificativa de levar a Literatura aos que não têm o hábito, 

oportunidade e/ou condições para tal. Sem nos aprofundarmos nesse assunto, já 

podemos ver aí um preconceito por parte de tal projeto.  

Para Freire (1989, p. 9) “[...] linguagem e realidade se prendem dinamicamente. 

A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre o texto e o contexto”. A ideia da importância do contexto da própria 
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vida humana como eixo norteador para a apreensão e a  importância de uma leitura 

significativa se completa com Eco (1993, p. 80), quando o autor afirma que o ato de 

ler deve considerar todos os elementos, chamados por ele de “tesouro social”, que 

não abrange somente uma determinada língua enquanto regras gramaticais, mas tudo 

o que abrange aquela língua, ou seja, convenções culturais que essa língua produziu 

e a própria história das interpretações anteriores de muitos textos, compreendendo o 

texto que o leitor está lendo.  

Nesse sentido, o autor exemplifica um contexto histórico de uma análise feita 

de um poema de William Wordsworth em que na estrofe ele escreve A poet could not 

be gay2. (Um poeta não poderia ser alegre) O termo gay, hoje, na contemporaneidade, 

tem a conotação sexual, no entanto para Eco (1993. p. 80, grifo nosso) o leitor não 

tem a obrigação de saber o que se passava na cabeça do autor ao usar tal termo, mas 

tem o dever de levar em conta o contexto histórico a ponto de reconhecer o “tesouro 

cultural” e interagir com ele e, para tanto, julga-se necessária a capacidade de 

interpretação do leitor para adentrar em um texto cujo autor determine seu tipo de 

público não usando do pré-julgamento de que este ou aquele leitor saiba ou não 

interpretar. 

Estas questões tornam-se latentes em nosso trabalho: será que esse tipo de 

público a que estes autores se referem não tem condições para ler Machado de Assis 

ou José de Alencar?  

Esse discurso também é recorrente entre vários professores que usam como 

desculpa o famoso bordão “Não consigo trabalhar esse livro com esta turma”, soando 

como um fato definitivo para o aluno, jovem, classe média baixa, estudante de escola 

pública, sem incentivo dentro de casa para leitura de literatura e na escola receber a 

“sentença” de sua inaptidão. E é diante dessa perspectiva que nossa pesquisa tem a 

base para afirmar que o incentivo/investimento deixa de ser feito pelo simples fato 

deste pré-julgamento, que, na grande maioria é uma “condenação injusta”.  

As buscas pelas dissertações que abordassem o mesmo tema fez perceber a 

escassez de estudos sobre o tema com o viés escolhido; por outro lado, é grande a 

quantidade de trabalhos que defendem o lado contrário, ou seja, uma situação 

                                                           
2Poema I wandered Lonely as a Cloud - William Wordsworth – (1770-1850) - O maior poeta romântico Inglês. Tradução livre. 
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conveniente e confortável para o professor, deixando de lado o aluno leitor que não 

tem seu “lado leitor” explorado. A busca por dissertações deu-se por meio das 

palavras-chave: Escola Pública; Ensino de Literatura; Formação do Leitor; Incentivo à 

Leitura; Leitor Potencial. 

As evidências apontam que o ensino de Literatura, em especial, nas escolas 

públicas, ocorre de forma autônoma, ou seja, os professores têm a base curricular, 

mas nem sempre a utilizam. São vários questionamentos que podem ser feitos a esse 

respeito, como por exemplo, o baixo índice de leitura entre os jovens e a qualidade 

dos livros que eles gostam de ler.  

O professor que não lê e que não se atualiza também não se propõe a modificar 

continuamente sua prática, de acordo com as necessidades de seus alunos, será 

incapaz de propiciar condições ideais de leitura a eles e será, também, incapaz de 

enxergar na criança ou no adolescente o leitor potencial que, mesmo em situações 

adversas e de falta de incentivo, ainda assim busca na leitura um escape ou até 

mesmo um modo de compreensão de seu contexto social. 

Clichês do tipo “Brasileiro não gosta de ler” é muito cômodo para professores 

que, de certo modo, gostam de indicar leituras lineares e aplicar exercícios de 

compreensão de texto com respostas óbvias. Mas, se olharmos com distanciamento, 

veremos que essa afirmação não é uma regra quando vimos que essa falta de aptidão 

está isenta de nacionalidade ou o que quer que seja.  

Esta é uma pesquisa qualitativa e os procedimentos utilizados para seu 

desenvolvimento foram: pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo com aplicação 

de questionários abertos e fechados e elaborados conforme normas. O referencial 

teórico teve o suporte das autoras LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli, E. D. A. “Pesquisa 

em educação: abordagens qualitativas”. 

Por se tratar de um assunto pouco pesquisado as abordagens apresentadas 

nesse trabalho far-se-á por meio de leituras dos autores já citados, bem como a 

importante contribuição das obras de minha orientadora, Profª Ana Maria Haddad 

Baptista, em que, na defesa do aluno, classifica-os como REAL e IDEAL pondo em 

questão a “vitimia” praticada por muitos professores, sendo o IDEAL aquele que não 

faz perguntas, concorda com todas as propostas de seus professores, tem biblioteca 

em casa, enfim, do jeito que o professor acomodado gostaria que todos fossem, e o 
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REAL, o aluno cansado, que não possui horários, carrega defasagens culturais em 

todos os sentidos e sua bagagem de leitura é pequena, ou seja, o aluno que daria 

muito trabalho ao mesmo professor. (BAPTISTA, 2012. p.47). 

A análise dos resultados terá como referencial teórico, em especial, as obras 

de Paulo Freire: A importância do ato de ler: em três artigos que se completam (2009), 

Educação como prática da liberdade (2011), Pedagogia da Autonomia (2011) e 

Pedagogia do Oprimido (2012); Michèle Petit: Os jovens e a leitura – uma nova 

perspectiva (2008), A Arte de Ler: ou Como Resistir à Adversidade (2010), Leituras: 

do espaço íntimo ao espaço público (2013); Ana Maria Haddad Baptista: Educação, 

Ensino e Literatura: propostas para reflexão (2012), por trazerem conceitos de leitura, 

prática leitora e incentivo à leitura. Destaca-se Paulo Freire, por fazer referências ao 

sujeito oprimido e ao educando/educador; e Michèle Petit, por abordar concepções de 

leituras e suas práticas.  

Traremos para a discussão de Literatura no âmbito do ensino em escolas 

públicas a contribuição de Jean-Paul Sartre: Que é Literatura? (2004) e Cyana Leahy-

Dios: Educação Literária como metáfora social (2000).  

A fundamentação sobre a questão das bibliotecas citadas nessa pesquisa tem 

suporte nas teorias de Silvia Castrillón: O Direito de ler e escrever (2013), Michèle 

Petit: Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. (2008), além dos documentos do 

Ministério da Cultura: PNBE na escola: literatura fora da caixa (2014) e PNBE: leitura 

e bibliotecas nas escolas públicas brasileiras (2008). 

Além dos teóricos citados se recorre às obras ficcionais de Graciliano Ramos: 

Vidas Secas (2006), Infância (2015) e José Saramago: As pequenas memórias 

(2006), Cadernos de Lanzarote (1997), Cadernos de Lanzarote II (1999), As palavras 

de Saramago: catálogo de reflexões pessoais, literárias e políticas. (2010), porque são 

obras que trazem concepções de leitura/literatura de forma abrangente e que vão ao 

encontro dos questionamentos e objetivos desta pesquisa. Considera-se importante a 

inclusão dessas obras literárias por se tratar de autores que, como é sabido, relatam 

experiências vividas com a leitura, com o aprendizado de Literatura e as adversidades 

enfrentadas para serem sujeitos inseridos na sociedade por meio da Literatura.  

A intenção desta pesquisa não é um aprofundamento nos conceitos de 

Literatura, mas, sim, colocá-la em uma perspectiva que talvez ainda não tenha sido 
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percebida por uma classe de jovens que, insistimos, são leitores em potencial. Busca-

se com isso, contribuir para as pesquisas existentes sobre o tema. 

O primeiro capítulo aborda um breve conceito da Literatura e, além disso, trata 

de pesquisas concluídas acerca da formação do leitor fazendo uma “tessitura” com os 

teóricos que abordam o mesmo tema quando nos trazem assuntos como “A leitura e 

a formação do leitor” e “Os textos literários”. O suporte para a elaboração deste 

capítulo foi pesquisado em SARTRE (2004), BAPTISTA (2012) e SARAMAGO (2010); 

para os assuntos de formação de leitor e leitura literária: LEAHY-DIOS (2000), 

COLOMER (2014) e RAMOS (2015) e para os assuntos relacionados aos textos 

literários os autores COSSON (2014) e CALVINO (1993). 

O segundo capítulo inclui o fundamento teórico que sustentou o estudo. Nele 

ressalta-se a importância da biblioteca e o direito a leitura, com as contribuições de 

CASTRILLÓN (2013); discutimos sobre o leitor de periferia e os preconceitos com 

esse tipo de leitor e para tal buscou-se suporte em FREIRE (2011 e 2012) e PETIT 

(2008, 2010 e 2013). Para uma breve fundamentação sobre a cultura recorreu-se a 

ELIOT (2011) e, por fim, no decorrer da escritura houve um diálogo com SARAMAGO 

(2010), que através de seus textos permite que se saiba um pouco sobre sua vida de 

leitor antes de ser escritor literário. 

Relata-se no terceiro capítulo o percurso da pesquisa de campo, detalhando as 

etapas construídas para a obtenção dos dados; dele também consta a apresentação 

desses dados com a explicitação das tabelas, de acordo com as respostas obtidas 

nos questionários, de onde extraímos a análise. Nesta etapa, fomos analisando as 

respostas fornecidas pelos alunos e nos fundamentando de acordo com as categorias 

encontradas no decorrer desta análise.  

Nas considerações finais se pode refletir sobre a formação leitora para alunos 

de Ensino Médio de periferia e, assim, deixar questões a serem respondidas em 

pesquisas futuras.  

 

CAPÍTULO 1. O LEITOR, A LEITURA E SUAS INFLUÊNCIAS. 

A literatura é o resultado de um diálogo de alguém consigo 

mesmo. (SARAMAGO, 2010, p.187). 
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Este capítulo se propõe a apresentar um breve conceito do termo “Literatura”, 

abordando também as diversas formas de como esta disciplina é ensinada e/ou 

transmitida pelos professores aos alunos; o capítulo, no entanto, não pretende fazer 

um aprofundamento sobre os fatos históricos referentes à História da Literatura, seu 

objetivo é relacionar ao tema da Formação Literária suas respectivas 

responsabilidades com os textos literários, assim como as leituras dos clássicos. O 

texto abrange ainda pesquisa bibliográfica, elaborada com diferentes vieses, sobre o 

ensino da Literatura. 

 

1.1. Literatura, breve conceito. 

A utilização do termo “literatura” remete aos tempos históricos que tem início 

na Antiguidade Clássica Greco-Latina. Nesta época este vocábulo designava a arte 

de escrever letras, ou a arte de desenhar as letras, não sendo vinculado 

especificamente às manifestações literárias e seus gêneros. 

Concorda-se, portanto, com o entendimento de Coelho (2000) quando a autora 

afirma que o conceito de Literatura não é único, estando ligado a cada época 

específica da história da humanidade. Ainda, segundo a autora, o conhecimento sobre 

cada período permite uma compreensão mais ampla e profunda da especificidade de 

cada uma das etapas do desenvolvimento do homem. Pode-se dizer, então, que de 

certa maneira a Literatura e a História caminham lado a lado e ao se tomar 

conhecimento do que é oferecido pela Literatura pode-se compreender melhor a 

própria humanidade.  

Na Idade Média a Literatura era compreendida como sendo sinônimo de 

Gramática, como normas da linguagem, mas ainda não há um termo que especifique 

como ela é entendida hoje. Para Sartre (2004, p.16) essa linguagem sofreu uma “crise 

poética”. Ainda segundo o autor a Literatura seria uma espécie de ferramenta para 

libertação do homem e da humanidade, de acordo com seu pensamento: 

[...] a escritura e leitura são as duas faces de um mesmo fato histórico, e a 
liberdade à qual o escritor nos incita não é uma pura consciência abstrata de 
ser livre. Cada livro propõe uma libertação concreta a partir de uma alienação 
particular. (SARTRE, 2004, p.57). 
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Tal alienação, segundo Sartre (2004, p.58) é recíproca já que o escritor sabe a 

que público se dirige e, da mesma forma, "[...] a escolha que o autor faz de 

determinado aspecto de mundo é decisiva na escolha do leitor, e, reciprocamente, 

que é escolhendo o seu leitor que o escritor decide qual o seu tema". Pode-se 

compreender, portanto, que a Literatura foi um caminho que o autor encontrou para 

falar com seu interior, pois ao escrever pode refletir sobre acontecimentos de uma 

forma mais plena do que a expressão oral.  

Entende-se que a Literatura é, então, como um ato de liberdade, que a ação de 

escrever transmite uma realidade que não existiria sem seu criador, entretanto, ao 

leitor cabe a liberdade do imaginário na leitura, o que Sartre denomina de "sonho livre". 

Sartre (2004, p.43) aponta ainda que "[...] o autor escreve para se dirigir à liberdade 

dos leitores e a solicita para fazer existir a sua obra” que é em seu entendimento “um 

pacto de generosidade entre autor e leitor; cada um confia no outro, exige do outro 

tanto quanto exige de si mesmo”. 

A Literatura, hoje, abriga vários gêneros de escrita como, por exemplo, o 

Romance, a Poesia, e as Crônicas e, também, os escritos que são considerados 

menores: as biografias, publicações de troca de correspondências e diários. 

Ressalta-se, também, que a Gramática de uma língua tem sua origem na 

Literatura, fato que, segundo BAPTISTA (2012, p.46), “[...] nos dias de hoje está 

esquecido pela maioria”. Então ao refletir sobre a Literatura como sendo a arte de criar 

e compor textos se pode aferir que o que se ensina nas escolas como Literatura seria, 

então, mero pseudônimo uma vez que nas disciplinas denominadas "Literatura" o que 

menos se vê é o ensino da arte de compor e criar, arte essa que nas palavras de 

Saramago (2010, p. 195) "[...] é uma transfusão de sangue para o lado de fora".  

A Literatura tem um quê de subjetividade, tanto que muitos escritores quando 

em processo de criação de suas personagens “[...] confirmam que vivenciaram as 

situações expostas em livros supostamente tidos como inteiramente imaginados, 

fantasiados e ficcionais”. (BAPTISTA, 2012, p. 50) 

O ensino da Literatura, para que seja absorvida pelo aluno de forma mais 

prazerosa, implica a habilidade de fazer com que a subjetividade desse aluno venha 

à tona evitando, assim, apresentá-lo a leitura apenas estética, mas à uma leitura onde 

ele enxergue uma lacuna e saiba que ali ele tenha a oportunidade de criar, recriar e 
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sentir que, a partir disso, perceba e exerça sua criticidade. Essa atitude torna a 

“missão” do professor imparcial, ou seja, sem interferências e sem julgamentos, para 

que não ocorram episódios conforme relatado por Saramago: 

 

Penso que a análise deveria ser não de julgamento, mas orientadora. O mais 
fácil de tudo é dizer ‘isto está bem’ ou ‘isto está mal’. Os problemas começam 
quando se quer explicar o porquê e se chega à conclusão de que afinal o que 
determinou o juízo, positivo ou negativo, foi simplesmente o gosto pessoal e 
intransmissível do mestre. (Revista Nova Escola, 2003, web). 

 

A leitura do texto literário permite uma diversidade de entendimentos, sendo 

assim, a leitura do professor é apenas uma entre as muitas possíveis. Ressalta-se 

que o professor não poderá, obviamente, aceitar qualquer interpretação como 

resposta, ainda que essa seja de caráter subjetivo, mas poderá fazer com que o aluno 

tenha criticidade suficiente para justificar sua interpretação; a partir dessa atitude, 

além de instigar o gosto pelo que foi lido, o professor também consegue estimular a 

criticidade do aluno, leitor potencial.  

 

1.2. A respeito do que já foi dito e pesquisado. 

É sabido que uma pesquisa, pelo fato de não ser inédita, depende de outras 

pesquisas para que se estabeleça um diálogo com seus pares, assim, para ampliar a 

possibilidade de chegar à hipótese que foi levantada neste trabalho, foram feitas 

leituras de pesquisadores que apresentavam inquietações semelhantes. 

Iniciou-se, portanto, uma busca em banco de teses e dissertações para 

localizar pesquisas onde o aluno como leitor potencial fosse seu objeto de interesse e 

investigação, ou seja, pesquisas que desenvolvessem esta temática sob o olhar do 

professor em relação ao aluno. O critério de busca, inicialmente, utilizou as seguintes 

palavras-chave: Escola Pública; Ensino de Literatura; Formação do Leitor; Incentivo à 

Leitura; Leitor Potencial. 

As pesquisas encontradas, em grande parte, vão de encontro ao objetivo 

proposto neste trabalho, pois a maioria tem, sim, sua temática voltada para a formação 

do leitor, porém sob a ótica da escola e do professor e no sentido de atribuírem a 

tarefa de formar o leitor a partir da influência familiar – aqui, no entanto, entende-se 
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como fundamental a inclusão dos dois aspectos para que haja uma discussão mais 

abrangente e, sendo assim, dada a escolha do objeto de pesquisa, ou seja, o aluno 

de Ensino Médio entendido como potencial leitor, considerou-se como essencial uma 

pesquisa bibliográfica ampla e pertinente ao assunto desenvolvido no presente 

trabalho, cita-se: 

 A importância dos pais na formação dos leitores; 

 A contação de histórias (oralidade) como estratégia para a formação do leitor; 

 A representação de professores de Língua Portuguesa sobre a Literatura e a 

formação de leitores; 

 A formação do leitor de Literatura. 

 

A primeira pesquisa observada trata-se da dissertação de Mestrado de Nanci 

Madalena Amaro da Silva (2015), cujo título é: A atitude leitora dos pais e sua relação 

com a formação do leitor iniciante. Entende-se como pertinente a inclusão de desta 

pesquisa neste trabalho por sua abordagem sobre temas relativos à formação do 

leitor, ainda que esta seja sob a ótica de pais leitores e alunos nos anos escolares 

iniciais, tendo como objetivo verificar se os pais e/ou adultos que façam parte do 

universo de convivência da criança possuem a prática de leitura; verificando também 

se a criança, em seu ambiente, tem acesso aos materiais relacionados com a ação 

da ler. Na percepção da autora é de fundamental importância que a criança, em fase 

de aprendizado, tenha a presença de um adulto com esta prática em seu cotidiano; a 

autora afirma, também, que a leitura silenciosa, a oral e o desenvolvimento do trabalho 

da escrita são essenciais, uma vez que todo esse processo torna-se lúdico e a 

ludicidade possui uma importante função no processo de formação do leitor. A análise 

de dados realizada pela autora conclui que os adultos que leem tornam-se 

mediadores, e considera que o mais importante e a existência de um “[...] diálogo entre 

família, escola, bibliotecas, livrarias e outros contextos sociais é fundamental para a 

formação do leitor”. (SILVA, 2015, p.64) 

A pesquisa de Anna Cláudia Ramos Contação de histórias: um caminho para a 

formação de leitores? (2011), aborda a questão da oralidade com a finalidade de 

verificar os efeitos da oralidade na contação de histórias voltada para a formação do 
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leitor e, assim, descobrir se o desempenho do professor que desempenha esta 

atividade pode influenciar os alunos em relação ao interesse pelos livros e como isso 

acontece.  

A autora, a começar pelo título, faz várias indagações onde procura delinear as 

situações em que as crianças se atentam mais para a contação de história do que 

para a leitura, segundo Ramos (2011) o ato de ler favorece ao leitor o acesso à 

informação e a inserção na sociedade, porém pondera que a formação de leitores não 

acontece apenas através dos livros, ressaltando neste momento a importância da 

oralidade, ou seja, da contação de histórias e da disponibilização de materiais de 

leitura para que as crianças adquiram o hábito prazeroso de ler. 

A diferença entre ler e contar a história deve ser observada. A ação de Ler não 

desperta os sentidos de quem ouve, mas ao contar a história o envolvimento é muito 

maior, pois abrange interpretação, encenação e entonação e, assim, torna-se um 

eficiente método para que crianças possam apreciar a leitura literária. "Ler para o outro 

com emoção, despertando emoções, inquietações e prazer” (Ramos, 2011, p.94) é 

um dos caminhos para fazer com que o leitor se interesse e busque a leitura literária 

como forma de prazer e não somente por obrigação. 

A contação de história não é apenas dirigida ao público infantil, então, qual seria 

o efeito ao se levar alunos do Ensino Médio para participarem de contações que 

utilizassem, em suas narrativas performáticas, obras que, por exemplo, costumam ser 

alvo do vestibular? Seria como o efeito causado nas crianças? Seria uma forma de 

provocá-los a procurar a leitura e, de fato, fazê-la com mais profundidade e prazer? 

Ramos (2011) relata que uma das crianças pesquisadas discorre sobre a 

disponibilidade de materiais que existe em casa como, por exemplo, a biblioteca, 

declara que o pai tem o hábito de ler e que a mãe sempre compra livros para os filhos 

(ela e o irmão) e assim vão compondo e aumentando o acervo familiar – o destaque 

para este relato acontece porque não é comum para os alunos, ainda mais os 

matriculados em escolas da periferia, ter biblioteca em casa e, no entanto, muitos são 

leitores em potencial, portanto, usar este argumento (pais leitores) para justificar a 

prática da leitura não é totalmente eficaz. 

Em sua fala Saramago, quando perguntado a respeito de suas memórias de 

estudante, deixa claro o que mais o influenciou em sua carreira de escritor: 



28 
 

 

Nada me influenciou verdadeiramente, nem ninguém. Salvo a seleta escolar 
(a coletânea de textos literários que havia à disposição dos alunos), que para 
mim fez às vezes da biblioteca que não existia na minha casa. Depois 
descobri o caminho das bibliotecas públicas, e foi aí, sem que eu pudesse 
sequer imaginá-lo, que o escritor começou a nascer. (REVISTA NOVA 
ESCOLA, 2003, web). 

 

A dissertação de Mestrado de Joana D’arc. Vitória da Silva, A leitura e a 

formação do leitor no 1º e 2º ciclos de aprendizagem (2010), tem como objetivo 

analisar as formas com que a leitura vem sendo trabalhada pelos professores dos 

anos finais tanto do primeiro como do segundo ciclo de aprendizagem sob a 

perspectiva da formação de leitores proficientes que, por sua vez, tem por base o 

seguinte questionamento: “Por que os alunos leem, mas não compreendem o que 

leem?”. 

A proficiência do leitor, no entendimento da autora, pode ser estabelecida pela 

escola através dos docentes que, deste modo, serão mediadores para esta habilidade, 

Silva (2010, p.39) ainda pondera que “[...] diversos fatores presentes na escola 

contribuem, ou não, para a formação do leitor proficiente. A maioria desses fatores 

depende das mediações desenvolvidas pelos docentes em sua prática de trabalho” 

No entanto, para ser um “professor letrador” é necessário que este profissional siga 

algumas posturas, para que alcance o objetivo de formar leitores e escritores 

proficientes e, sobretudo, respeitando a particularidade de cada um. No parecer de 

Silva, o professor precisa: 

 

Desenvolver no aluno, através da leitura, interpretação e produção de 
diferentes gêneros de textos, habilidades de leitura e escrita que funcionem 
dentro da sociedade; incentivar o aluno a praticar socialmente a leitura e a 
escrita, de forma criativa, descobridora, crítica, autônoma e ativa, já que a 
linguagem é interação e, como tal, requer a participação transformadora dos 
sujeitos sociais que a utilizam; recognição, por parte do professor, implicando 
assim o reconhecimento daquilo que o educando já possui de conhecimento 
empírico, e respeitar, acima de tudo, esse conhecimento; não ser julgativo, 
mas desenvolver uma metodologia avaliativa com certa sensibilidade, 
atentando-se para a pluralidade de vozes, a variedade de discursos e 
linguagens diferentes; avaliar de forma individual, levando em consideração 
as peculiaridades de cada indivíduo e ativar mais do que o intelecto em um 
ambiente de aprendizagem, ser professor-aprendiz tanto quanto os seus 
educandos. (SILVA, 2010, p. 50) 
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A autora, com isso, revela que são diversas as condições que podem e devem 

ser proporcionadas em sala de aula para o desenvolvimento do leitor. A pesquisa diz 

ainda que este domínio é fundamental tanto para a aprendizagem como para todas 

as áreas do conhecimento. Acrescenta-se aqui, aos itens já elencados pela 

pesquisadora, que o desafio maior do professor é formar leitores para além da escola. 

A formação de leitores não deve ser pensada apenas como um processo de 

seleção para a vida acadêmica, esta ação formadora vai bem além disso ao fazer com 

que o aluno possa transcender como leitor e sujeito inserido na sociedade letrada, 

que, nas palavras de Leahy-Dios, é um objetivo da Literatura que não é valorizado, 

assim, não é ensinado nas escolas. A saber: 

 

[...] literatura é uma disciplina ensinada e estudada como 
matéria compulsória para os exames que irão solucionar 
dentre milhares, as centenas de candidatos considerados 
mais adequados e mais bem equipados intelectual e 
socioculturalmente para ingressar no domínio acadêmico das 
universidades. (LEAHY-DIOS, 2000, p.189). 

 

Mas qual a representação de professores de Literatura na formação dos 

leitores? A pesquisa realizada por Cristina Maria da Conceição Dias (2010) atua como 

suporte para uma melhor resposta ao questionamento feito, e o fio condutor da 

pesquisa se traduz na seguinte questão: As aulas de Literatura contribuem para a 

formação de leitores? 

É interessante a indagação, uma vez que ao pensar em “leitor” imediatamente 

se correlaciona à Literatura. A primeira questão apresentada por esta problemática, 

que a autora apresenta como objetivo principal de seu trabalho é a investigação das 

representações que os professores de Língua Portuguesa construíram sobre a 

Literatura e de que modo estas se revelam em suas práticas, contribuindo para a 

formação de leitores. Dias (2010) pretende, então, conhecer os indicadores da 

formação do professor de Literatura e investigar como os professores percebem o 

texto literário como instrumento de suas práticas na formação de leitores. 

Apresentando as noções do que seja leitura e os conceitos de literatura, DIAS 

(2010) inicialmente esclarece que “[...] leitura é frequentemente relacionada à 

decodificação da escrita", mas esclarece que "Leitura é também quando uma pessoa 

entende o gesto, uma expressão fisionômica". 
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Dias (2010), assim como as outras pesquisas aqui já elencadas, considera 

essencial o incentivo familiar às práticas de leitura e também aborda a falta de 

exemplos a seguir somada aos apelos sociais que atraem a atenção dos jovens para 

outras atividades. A autora, preocupada com a falta de interesse dos alunos diante 

desta realidade que inclui condições melhores para compreenderem o mundo em que 

vivem, ressalta a importância da escola e questiona o professor pode fazer para que 

os alunos adquiram uma competência leitora. 

A pesquisadora, por serem os sujeitos desta pesquisa professores de Língua 

Portuguesa e Literatura, em sua análise de dados demonstra que a maioria deles teve 

seu primeiro contato com o universo da leitura ao ganhar um livro de presente que foi 

instrumento revelador, o componente afetivo, para a vivência da prática da leitura – 

assim, a escola e a família propriamente dita não tiveram protagonismo nesta etapa 

que se pode chamar de iniciação ao prazer de ler. Já na perspectiva do docente de 

Língua Portuguesa e Literatura, caso dos sujeitos da pesquisa, a maior influência para 

a formação do leitor não é uma atribuição somente do professor ou da escola, mas 

dos pais na maioria dos casos. 

A entrevista realizada com os professores estimulou duas respondentes a 

revelarem a dificuldade de trabalhar com textos literários no Ensino Médio, sob a 

alegação dos alunos não terem bagagem e nem pais/responsáveis interessados que 

os incentivassem, na resposta das professoras foi também destaque o entendimento 

que a leitura obrigatória é uma alternativa para fazer os adolescentes tomarem contato 

com a obra de escritores como, por exemplo, José de Alencar ou Machado de Assis, 

que são autores constantes nas obras voltadas para o vestibular. 

É comum o discurso dos professores justificarem que os alunos deveriam trazer 

essa “bagagem” quando chegassem ao Ensino Médio, ou seja, os jovens deveriam 

chegar ao Ensino Médio já conhecendo os clássicos para poderem encarar as leituras. 

Dessa forma não acontece um aprofundamento.  

DIAS (2010) conclui que, segundo dados coletados e analisados, a formação 

de leitores está intimamente relacionada a experiências vividas nos ambientes familiar 

e escolar. Foram essas experiências que fizeram com que os docentes, respondentes 

dessa pesquisa, tivessem o hábito de leitura, bem como o gosto pela profissão. 
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A pesquisadora considera pertinente a revisão dos critérios que definem os 

conteúdos de Literatura e as leituras literárias no Ensino Médio, considerando que 

hoje em dia, o ensino de Literatura é "muito voltado para os exames de vestibulares", 

o que na maioria das vezes promove uma abordagem superficial.  

Nesse sentido, DIAS (2010) acha muito necessária a revisão de obras para 

exame de vestibulares, as quais devem ser lidas e não impostas, justificando essa 

afirmativa de que a imposição atrelada à cobrança mais afasta do que atrai o leitor e, 

com isso, a Literatura perde seus leitores. 

 

1.3. A leitura e a formação do leitor. 

Ao se concordar com a afirmativa de que a formação do leitor começa nos 

primeiros anos de vida, através da contação de história, e também nos anos iniciais 

da vida escolar, se está corroborando a importância da Literatura Infantil – e aqui se 

questiona: Até que ponto a Literatura Infantil é considerada, de fato, uma Literatura? 

Para que esse gênero de literatura fosse considerado como arte a ser dirigida 

ao público infantil houve a necessidade de um processo de outorga para alguns textos 

considerados legíveis por esse público, ou seja, textos com linguagens menos 

rebuscadas e densidades moderadas. Porém, assim sendo, a essência da literatura 

deixaria de existir e nesta "inexistência" da Literatura Infantil, destaca-se, a opinião de 

Benedetto Grocce (1974, p.67) quando afirma que "[...] o sol esplêndido da arte não 

pode ser suportado pelos olhos ainda débeis da criança e do adolescente", ou seja, 

esse tipo de público não tem habilidade para entender o que uma arte como a 

Literatura pode trazer aos seus leitores e prossegue afirmando que "[...] essa não se 

trata de uma literatura infantil, mas destinada para todos" comparando com a arte 

popular. Para o autor, portanto, a Literatura Infantil e a Arte Popular são termos 

incompatíveis para serem substantivos compostos. 

Ao se pensar na Literatura Infantil como sendo aquilo que a própria criança 

escolhe para ler é possível ver, com clareza, que toda celeuma em torno do termo 

"Literatura Infantil" nada mais é que uma implicância de quem faz ouvidos moucos 

para verificar a quem realmente interessa, a quem Colomer (2014) denomina de 

"destinatários" quando afirma que: 
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O enfrentamento entre essas duas tendências (as que defendiam e os que 
atacavam) a hierarquia literária obedecia a uma contradição fundamental da 
literatura infantil: os livros são escritos, comprados e avaliados por adultos. 
Os "críticos" da literatura infantil são, na prática, uma multidão: a de todos 
aqueles que exercem um papel de poder decisivo sobre o acesso das 
crianças à leitura, tanto se são estudiosos, animadores culturais, ou 
simplesmente, pais e mães [...] só lentamente irá surgindo o reconhecimento 
da importância de incluir o destinatário na avaliação dos textos. (COLOMER, 
2014, p. 46 e 47 – parênteses nossos). 

 

A Literatura Infantil para ser reconhecida percorreu um longo processo, mas, 

ainda assim, pode-se entendê-la como uma verdadeira “criança”, já que até pouco 

tempo havia, nas obras destinadas ao público infanto-juvenil, uma lista de livros 

intitulada “Livros de grande qualidade literária”, e só a partir de 1985 é que esse 

capítulo deixou de fazer parte das obras infantis, mostrando a evolução da reflexão 

teórica sobre esse tipo de obra. (COLOMER, 2014). 

A Literatura Infantil pode ser ponte para a iniciação da prática leitora, sendo 

uma tarefa relativamente mais fácil quando se trata de crianças, já envolvidas com os 

contos de fadas, mas a formação de leitores somente para o entretenimento sempre 

foi uma preocupação, uma vez que a Literatura é, além de entretenimento, um direito 

infantil. Este discernimento, talvez, não seja percebido pelos pais que, muitas vezes, 

entendem que quanto mais cedo lerem para seus filhos, mais cedo estes se tornarão 

leitores - mas seria somente este o propósito de formar leitores e leitores proficientes? 

Houve uma época no Brasil em que a família ainda conseguia administrar o 

período de iniciação da leitura com seus filhos ainda em casa, isto devido ao contexto 

social daqueles que possuíam acesso à educação, logo, o acesso aos livros era 

reservado a um contingente pequeno da população, do qual a maior parte pertencia a 

chamada “classe média”. A partir do momento em que passou a ser obrigatório que 

todas as crianças fossem matriculadas na escola deu-se um impasse porque a maioria 

das crianças, excluídas que eram dos processos e do desfrute dessa cultura mais 

oficial, sequer reconhecia sua própria cultura, portanto, foi transferida para a escola a 

tarefa de fazer a iniciação de leituras que, apesar dos professores preparados para 

desenvolver esta tarefa, não conseguiu cumprir a missão, acarretando um 

empobrecimento intelectual que segue até hoje. Pode-se afirmar, assim, que 

atualmente nem a escola nem a família conseguem promover com eficiência esta 

iniciação. Ressalta-se a importância da mediação, pois se torna praticamente 

impossível ter acesso aos tesouros literários que, em geral, costuma estar bem 
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escondido. É muito importante que o objeto-livro, tão mágico e pleno de 

possibilidades, esteja sempre disponível para a formação do leitor. 

O ritmo impresso ao cotidiano atual, a velocidade digital, enfim, muitos são os 

fatores que contribuem para que tudo ficasse muito sucinto, muito rápido, e embora a 

leitura continue presente no cotidiano, isso não ocorre de maneira tradicional. É um 

equívoco supor que a juventude não lê, não tem habilidades para ler, e a Internet, que 

hoje se coloca, de extraordinária maneira, como sendo um universo da letra aberta, 

um portal onde se pode escolher o que se desejar ler, é o mais claro dos exemplos da 

acessibilidade do jovem à leitura; mas, embora haja esta imensa acessibilidade virtual 

isto não torna menos importante a iniciação à leitura mais tradicional, com indicações 

plurais de textos e gêneros e orientação para que estes escritos sejam compreendidos 

e apreciados. 

 

1.4. A quem atribuímos a responsabilidade? 

 

Ao se mencionar o tema das práticas de leitura é comum haver quase um jogo 

de repasse de responsabilidade, pois na perspectiva dos professores cabe aos pais a 

tarefa de, nos primeiros anos da infância, dar exemplos e levar à criança a ter 

intimidade com os livros para que esta venha a gostar de ler; porém, na visão dos pais 

é do professor esta tarefa - mas e o aluno? A quem ele atribui a responsabilidade de 

torná-lo um leitor? 

As pesquisas consultadas como suporte para a elaboração deste trabalho não 

fazem referência a esta questão, em nenhuma se observou o interesse em saber do 

aluno sobre a quem ele atribuía a sua prática de leitura ou sua aversão a ela - esta 

lacuna fez com que o presente estudo fosse em busca desta resposta, assim, a 

opinião dos alunos foi registrada durante o levantamento realizado e respostas 

inesperadas foram dadas por eles, como será mostrado mais a frente nesta pesquisa. 

Finaliza-se este tópico trazendo a lembrança de Graciliano Ramos que em sua 

época escolar fora forçado pelo pai, de forma árdua, rígida, para que pudesse 

aprender as letras e, no entanto, foi em um vizinho que, mediador, fez com que o 

menino enxergasse além ao citar a frase “A preguiça é a chave da pobreza”, pois 
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Graciliano tinha verdadeiro repúdio ao ato de ler, pois quantos gritos e apertões eram 

lhe dados pelo pai que ansiava ver no filho a habilidade com as letras antes mesmo 

de ir para a escola. (RAMOS, 2015, p. 116). 

O gosto pela leitura não deve ser imposto; deve ser apresentado de forma, 

embora persuasiva, leve e amistosa, para o filho, aluno, ou a qualquer indivíduo que 

seja um leitor em potencial, assim, o ato de ler será agradável e fará, realmente, parte 

da vida do futuro leitor. Os textos literários não são lidos com o objetivo de ser 

aprovado no ano letivo, nem para ficar inteligente ou para aprender isto ou aquilo, 

então, sem prejuízo destas ou outras eventuais conquistas utilitárias, então, a 

literatura permite uma melhor percepção da realidade e através dela, da absorção da 

leitura, se torna possível enxergar a vida de forma mais ampla em todos os campos, 

trazendo alternativas, caminhos e soluções para o viver do leitor.  

 

1.5. O texto literário 

Entre as diversas formas de leitura apresentadas em classe, que muitas vezes 

são obrigatórias, destaca-se o texto literário, portanto, é necessário ensinar ao 

aluno/leitor a distinguir a diferença entre o texto literário do não-literário, onde o 

primeiro (literário) é transmissor de sentimentos e o segundo (não-literário) de 

informações, basicamente é esta a maneira repassada aos alunos para que possam 

fazer a distinção entre os formatos de textos. 

O texto literário pode causar ânimo ou desânimo, interesse ou desinteresse, 

quando apresentado aos alunos, mesmo quando estes são leitores em potencial, e a 

diferença na recepção do estudante ao texto está na proposta trabalhada pelo 

professor cuja função é fazer a mediação, de forma viva, pulsante, para que a 

interação entre o aluno e o texto seja aceita e vá além, seja desfrutada com prazer 

nas salas de aula.  

Em passado recente os textos literários entravam nas salas de aula pelas 

“portas dos fundos”, ou seja, de forma incipiente, tímida, e, ainda assim, apenas com 

os livros didáticos, paradidáticos e trechos selecionados pelos professores, seleções 

nem sempre adequadas para o grupo de alunos, deste modo, o objeto livro continuava 

a ser algo intocável para seu público. Não é incomum, ainda hoje, que as crianças e 

adolescente só tenham contato com o material literário na escola, fato que não é 
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consequência da ausência de poder aquisitivo, mas, sim, por não verem no livro um 

objeto de valor. O processo de valorização do binômio livro/leitura torna-se, então, um 

desafio para o professor que assume a missão de fazer a apresentação do aluno ao 

livro e, mais que isso, tornar essa apresentação uma paixão, a ponto do aluno não 

poder viver sem ler – como cita COSSON (2014, p. 46) “Ler hoje em dia é tão vital 

quanto era rezar na Idade Média”. Pode-se indagar, então, que rezar na Idade Média 

e respirar Literatura na contemporaneidade tem a função de “oxigênio” para estes 

leitores? 

Esta importância, esta sensação de “oxigênio”, que a leitura passa a ter na vida 

do aluno leitor tende a se aprofundar ao se tomar contato, prazeroso, com o que se 

denomina “clássicos da literatura”, nas palavras de Calvino (1993 p. 11) “Deveria 

existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da 

juventude”. É comum, no entanto, ver alunos - habituados a leituras da moda (best-

sellers) - qualificarem este tipo de leitura como “chatas”. Ressalta-se, então, que não 

é possível deixar de lado a importância dos clássicos, pois são fundamentais para 

uma sólida formação do leitor e faz-se, aqui, uma indagação: É considerado leitor 

aquele que só consome um tipo de leitura, no caso os best-sellers? Entende-se que 

para o indivíduo possa ser considerado um leitor formativo é preciso que o leque de 

opções literárias seja o mais amplo possível, que possua a habilidade de ler textos 

estilísticos diversos; mas entende-se, claro, que a preferência por alguns gêneros ou 

temáticas, porém, esta preferência só irá se dar a partir do desenvolvimento da 

competência da leitura em uma grande a variedade de textos. Nas palavras de 

COSSON (2014, p. 46) “O leitor que restringe a sua experiência de leitura a apenas 

um único tipo de texto, ainda que o faça extensivamente, termina por empobrecer seu 

repertório e limitar sua competência de leitor." 

De que forma agradável e atrativa o clássico texto literário poderia entrar na 

sala de aula e ser bem recebido? Em outra linguagem: o filme. Ao propor esta 

experiência em classe o professor corre o risco de ouvir dos estudantes exclamações 

de efeito “Ah, mas o filme nunca é igual ao livro, professora!” Eis o desafio lançado! O 

desafio de “convencer” o aluno de que o filme é uma adaptação do texto literário com 

o objetivo de transportar a história para a percepção visual, que conta com o apoio 

fundamental da trilha sonora, porém, a intenção não é, jamais, sobrepor um gênero a 

outro, pois são linguagens diferentes. 
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A adaptação do texto literário para a linguagem cinematográfica pode 

proporcionar um diálogo mais próximo entre o jovem leitor e leitores mais experientes 

e, com isso, engendrar condições para que o leitor iniciante possa compreender uma 

obra para além do seu sentido literal, uma vez que essa seria outra linguagem e outra 

possibilidade de interpretação. Essa é uma condição necessária para que ele possa 

reconhecer intenções do autor, perceber relações pertinentes entre forma e conteúdo. 

A partir deste momento, realizada estas ponderações e com o apoio dos 

autores que foram pilares para a elaboração deste capítulo, é possível seguir em 

frente no sentido de fundamentar a pesquisa ora apresentada e esta possa ser, de 

fato, legítima. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  A PESQUISA: FUNDAMENTAÇÕES 

Os livros roubam um tempo do mundo, mas eles podem 

devolvê-lo, transformado e engrandecido, ao leitor. (PETIT, 

2008. p.148). 

 

O presente capítulo aborda os temas relacionados à biblioteca e, também, os 

esforços direcionados para a formação do leitor diante de seu meio social. Ressalta-

se, no entanto, que nesta pesquisa o aluno sempre será um leitor em potencial. 

 

2.1. A biblioteca como formadora 

 Que bom seria se todas as pessoas tivessem acesso facilitado às bibliotecas. 

Que bom seria se na facilidade ao acesso encontrassem pessoas dispostas a mediar 

uma leitura de qualidade para os jovens, que se propõem a adentrar neste espaço de 

livre e espontânea vontade. Castrillón (2013) nos diz que: 
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[...] a biblioteca pública é uma instituição posta a serviço de uma comunidade 
mais ou menos ampla, dependendo de sua capacidade de convocação e do 
perfil e orientação que se dê a ela. No entanto, há bibliotecas públicas que 
apesar desse adjetivo, ocupam suas instalações e verbas a serviço de um 
setor restrito da população. Outras, ou ainda estas mesmas, oferecem 
limitadas possibilidades para que pessoas iniciadas no desejo de ler tenham 
acesso a materiais de leitura. (CASTRILLÓN, 2013, p. 35) 

 

 

O que se pode, no entanto, perceber é que nem todos os adolescentes têm a 

oportunidade de frequentar uma biblioteca para a leitura por deleite e, em alguns 

casos, nem mesmo para leituras paradidáticas, mais conhecidas como “leitura 

obrigatória”. As bibliotecas nas escolas, em geral, não têm acesso livre, além de não 

apresentar o aspecto físico de uma biblioteca de fato, sua aparência costuma ser mais 

semelhante a um depósito de livros e de materiais não utilizados, assim, não atrai o 

leitor e muito menos o acolhe. Os ambientes são trancados, com dia da semana 

determinado para a visita e ninguém entra sem a devida permissão. É um local 

protegido, porque, de fato, guarda tesouros, mas estes tesouros devem estar ao 

alcance do leitor potencial para que desfrutem do que neles há e não inibir seu acesso. 

Deste modo, pode se denominar este modelo de biblioteca como “Biblioteca 

Fortaleza”. 

O que dizer, então, das crianças menores? O acesso é negado e o argumento 

utilizado para esta atitude é o da conservação do patrimônio – cabe questionar o 

motivo que leva os educadores a não orientar os alunos, como é precípuo em seu 

ofício, a zelar pelos livros que, em última instância, pertence a todos? A seguir o 

posicionamento do documento do PNBE. 

 

O fato de existirem recentemente acervos literários e obras de referência na 
cultura escolar não muda por si só as práticas privadas e, de certa forma, 
autoritárias, ainda encontradas entre gestores e professores, que devem 
realizar, com liberdade e espírito público, um trabalho qualificado com os 
títulos literários, questionando pensamentos circulantes na cultura vigente de 
que “os alunos estragam os livros”, como se estes não merecessem o que 
lhes é destinado. (PNBE, 2008, p.21) 

 

 

Entende-se, portanto, que é o direito ao acesso que lhes são negados; isto sem 

mencionar em atitudes, longe da prática pedagógica, que transforma a biblioteca no 

“cantinho do castigo”, seria como um ato punitivo ao aluno que fez algo contrário as 
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regras e, assim, é encaminhado à biblioteca para ler um livro, isso quando, em pior 

das hipóteses, os educadores solicitam um resumo do que foi lido. A biblioteca, nesse 

caso, é utilizada não como espaço lúdico e prazeroso, mas lugar para refletir sobre as 

desobediências, desse modo, cria-se uma animosidade entre leitor e leitura tornando 

qualquer apreço ou afeição em aversão. Este modelo de biblioteca receberá, assim, 

o título de “Biblioteca Senzala”. 

Então, o que se busca é a verdadeira essência da biblioteca, e a biblioteca ideal 

para qualquer leitor é aquela onde se pode entrar para escolher o livro e, ainda, 

receber sugestões dos bibliotecários interessados em auxiliar e orientar o leitor. Esta 

biblioteca existe, assim, a busca a ser empreendida se fará através de uma única 

denominação: Biblioteca.  

O Plano Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE), criado em 1997, tem por 

objetivo “[...] democratizar o acesso a obras de literatura infanto-juvenil, brasileiras e 

estrangeiras, e a materiais de pesquisa e de referência a professores e alunos das 

escolas públicas brasileiras.” (PNBE na Escola, 2014, p.13). Em 24 de maio de 2010 

foi promulgada a Lei 12.144, que torna obrigatória a existência de bibliotecas em todas 

as escolas brasileiras, no entanto, é sabido que planos e leis estabelecidos não 

garantem, por si só, seu cumprimento. A Lei 12.144, em seu artigo segundo, diz: “Para 

os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, materiais 

videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, 

pesquisa, estudo ou leitura”. 

É possível considerar, a partir do artigo citado, que o existente nas unidades 

escolares, sobretudo na escola pesquisada, não é uma biblioteca e, sendo assim, não 

se pode tomar por certo a democratização ao acesso da literatura conforme propõe o 

PNBE. Sabe-se, porém, ao se pensar na biblioteca do século atual, que houve um 

pequeno avanço quando se percebe que todos, crianças, homens e mulheres, podem 

escolher sua leitura livremente – bem diferente de séculos anteriores onde a igreja 

detinha o poder ditatorial de decidir sobre quase tudo, inclusive sobre o que era lícito 

ler ou não, escolhendo quais obras poderiam ser publicadas; esta prática prosseguiu 

mesmo com o passar do tempo cronológico, um exemplo é o processo da ditadura 

que censurava o conteúdo e a publicação de muitas obras e, ainda, punia os autores. 

 Esse fato assemelha-se ao modelo adotado na Argélia em 1965, descrito por 

Petit (2008. p.114). A autora relata que as crianças não tinham acesso aos livros, não 
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podiam tocá-los e não foram encorajadas a ler. Nesse sentido, Castrillón (2011, p.63) 

corrobora quando diz que “[...] ter acesso à leitura não garante uma democracia 

absoluta, mas não tê-lo faz com que impeça ou retarde”. 

A democracia literária não é exercida através de bibliotecas, já que a maioria 

delas encontra-se localizada em perímetros urbanos e centrais, sendo a rede privada 

responsável pelo maior número delas. De acordo com o PNBE (2008) são alarmantes 

as estatísticas que apontam as enormes desigualdades regionais e a desigualdade 

na distribuição de bens culturais. 

O fato é que as bibliotecas não exercem hoje mais a mesma influência de outros 

tempos, deste modo, não é comum encontrar hoje em dia pessoas que frequentam 

bibliotecas por deleite, assim, segundo Castrillón (2011, p.71) as bibliotecas 

contemporâneas tem uma procura, por parte do frequentador, mais setorizada, ou 

seja, é o público específico que, por exemplo, vai buscar orientação para os estudos 

acadêmicos, ou, ainda, o público infantil que participa da programação lúdica voltada 

para as crianças. A autora afirma ainda que este panorama se deve a falta de 

investimento em bibliotecas públicas. Todos os meios de leitura em uma biblioteca 

são válidos, nessa medida, a inserção das tecnologias como meio de leitura seriam 

atrativos para que jovens e adolescentes frequentassem bibliotecas com prazer e 

sendo, dessa forma, inseridos na democracia literária. 

Segundo o PNBE (2014, p.20) são vários os caminhos que podem ser 

percorridos com o propósito de incentivar os jovens a frequentarem a biblioteca como 

forma de interação e distração. São eles: 

 

• Visitas frequentes à biblioteca que familiarizam os alunos com a organização 
e as formas de acesso aos livros; 
• O empréstimo de livros aos alunos, para leitura em casa, desperta para essa 
alternativa de lazer e prazer, e ensina as convenções que devem ser 
seguidas e obedecidas no uso dos livros da biblioteca; 
• A promoção, pelo responsável pela biblioteca, de uma atividade “festiva” 
para o recebimento e incorporação de novos acervos chama atenção para os 
livros e o interesse por conhecê-los; 
• A divulgação em cartazes de novos livros que chegam à biblioteca pode 
atrair a atenção e o interesse dos alunos; 
• Os alunos podem preparar cartazes de propaganda de livros de que tenham 
gostado, para expô-los na biblioteca e incentivar colegas a procurá-los; 
• Os alunos podem escrever sua avaliação de livros lidos, compondo um guia 
de orientação de escolhas, disponível na biblioteca para consulta de colegas.  
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O avanço tecnológico faz pensar em um modelo de biblioteca informatizada, a 

midiateca, seja pública ou escolar, e este seria um desafio lançado, pois outras 

linguagens seriam desbravadas. A tecnologia sozinha não é a solução para os 

problemas que afligem a educação e a leitura e, tampouco, a frequência de jovens 

nas bibliotecas - esse é um fato a ser reconhecido. Ferreiro (2000) afirma ser real a 

importância da tecnologia, mas pondera que não se deve deixar tudo somente a cargo 

dela.  

[...] bem-vinda a tecnologia que elimina destros e canhotos: agora será 
preciso escrever com as duas mãos sobre um teclado, bem-vinda a 
tecnologia que separa ou junta caracteres, por decisão do produtor, a 
tecnologia que confronta o aprendiz com textos completos desde o início. 
Porém a tecnologia, por si só, não vai simplificar as dificuldades cognitivas do 
processo de alfabetização. (FERREIRO, 2000, apud CASTRILLÓN, 2011, 
p.60). 

 

Concorda-se, portanto, com a autora quando esta fala sobre a importância da 

mediação, e, para que essa mediação seja, de fato, um ato formador e responsável 

para a prática leitora dos jovens torna-se necessária a atuação do bibliotecário, pois 

é este profissional que detém as informações da biblioteca e, no espaço físico da 

biblioteca, passa a ser o “modelo” do leitor. Há uma distinção entre o bibliotecário e o 

professor, as comparações podem até ofender a ambos, mas isso não impede, tanto 

professor como bibliotecário, trabalharem juntos em prol do aluno leitor. (PETIT, 

2008). 

Esses jovens, segundo Petit (2008, p.168), apresentam uma aguçada 

percepção quanto a essa especificidade, para eles “[...] a escola é vista como um lugar 

de obrigação e a biblioteca uma terra de liberdade, de eleição”, e, nesse sentido, o 

bibliotecário “tem um espírito libertário.” 

O bibliotecário tendo em suas mãos um instrumento de democratização, ou 

deveria ser, no caso a biblioteca, deve saber que ele, como o mediador, auxilia na 

formação intelectual e social do indivíduo, e trabalhar com recursos intelectuais, 

informação, livros, leitura e leitores. Ressalta-se que este profissional deve, 

igualmente, ser um intelectual apto a assumir um compromisso ético e político. 

(CASTRILLÓN, 2011, p. 41).  
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Para o PNBE é de suma importância que o bibliotecário reconheça seu papel 

como tal, ou seja, como mediador no trabalho de formação de leitores. “Nesse 

processo, a biblioteca se converte em incentivadora de leitura, referência de cultura e 

conhecimento para o leitor em formação.” (PNBE, 2014, p.18). 

Com toda a falta de investimento em bibliotecas públicas, embora haja esforços 

por parte do PNBE em fomentar a leitura literária em escolas públicas, se não houver 

o que podemos chamar de “biblioteca de fato”, e não locais semelhantes a depósito 

de livros, a influência perdida (ou esquecida) possa, talvez, ser assumida como 

espaço de socialização. 

2.2. A formação do leitor e seu contexto 

O adolescente, em especial os alunos de Ensino Médio e de periferia, sem a 

visão dos professores a revelar e estimular sua potencialidade leitora torna-se campo 

fértil onde a semeadura não foi realizada no tempo certo, mas que não impede a 

semeadura tardia e futura “colheita”. Não se pode declarar ou nomear esse ato como 

“desesperança”, mas é preciso haver uma aceitação da realidade em admitir sua 

incapacidade, na qual o fizeram acreditar por questões sociais. 

Ao pensar nestas questões sociais o PNBE desenvolveu uma pesquisa para 

investigar a realidade das práticas pedagógicas em torno das obras distribuídas pelo 

PNBE. Os resultados obtidos na pesquisa demonstram como jovens leitores de 

periferia ainda sofrem o preconceito quando o assunto é leitura literária. Em 

depoimentos colhidos pelos pesquisadores nas entrevistas com os professores fica 

claro que estes responsabilizam os familiares por não conseguirem acompanhar a 

vida leitora dos filhos, embora reconheçam a dificuldade que essas famílias enfrentam 

no que se refere ao tripé escola, trabalho e formação leitora.  

 

 

Em alguns depoimentos, observou-se uma visão preconceituosa e a 
tendência a responsabilizar as famílias e os próprios estudantes pelo fracasso 
escolar. Entrevistados afirmaram a falta de interesse e indiferença para a 
aprendizagem e aquisição de novos conhecimentos, e displicência das 
famílias em assumir responsabilidades quanto aos estudos dos filhos, 
transferindo-as para a escola e para os professores. (PNBE, 2008 p.82)  
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Os pesquisadores, ao dar voz aos alunos e familiares, puderam verificar o que 

já foi verificado no decorrer deste trabalho, o preconceito direcionado ao leitor.  

 

Contrariamente ao que os professores pensavam dos estudantes, várias falas 
deles e de familiares destacaram interesse e gosto pela leitura. Ao relatarem 
suas histórias de leitura, demonstravam que, embora em condições adversas, 
a leitura ocupava um lugar importante em suas vidas. Lembravam de 
situações de leitura cotidiana e, entre as leituras mais comuns, citaram 
jornais, livros do acervo do PNBE, a bíblia e revistas em quadrinhos. (PNBE, 
2008 p.82). 

 

Então, de acordo com este raciocínio, pode-se dizer que seria responsabilidade 

do aluno demonstrar para o professor sua aptidão pela leitura? Indicar ao professor o 

quão gostaria ser mais culto? Mas o que é cultura?  

Eliot (2011, p.23) nos leva a distinguir e relacionar os três principais usos do 

termo “Cultura” e chama atenção para o que ocorre ao se usar o termo em “arte” ou 

“cultura” como uma espécie de estimulante emocional, prossegue sua linha de 

pensamento afirmando que é preciso estar atento e, ainda, que este termo tem 

diferentes associações quando se pensa a respeito do desenvolvimento de um 

indivíduo, grupo, classe ou, ainda, do conjunto da sociedade. 

 

Dependendo de onde e como o termo é aplicado podemos obter unanimidade 
acerca dos propósitos a serem atingidos, ou seja, a definição de cultura 
depende do contexto em que é aplicado, a cultura do grupo, igualmente, tem 
um significado definido em contraste com a cultura menos desenvolvida da 
massa da sociedade. (ELIOT, 2011, p. 23). 

 

Ao se falar de oprimidos e opressores é preciso mencionar a frequência com 

que professores desqualificam seus alunos, para sustentar essa afirmação Petit 

(2008) elucida: 

 

Se a escola fornece aos jovens os meios para libertá-los dos determinismos 
sociais, se alguns professores fazem de tudo para ‘empurrar’ as crianças, 
para ajudá-las a evitar o que é preestabelecido, outros infelizmente, 
contribuem para que a escola funcione como uma máquina de reprodução da 
ordem social, uma máquina de exclusão. Os jovens de bairros marginalizados 
estão frequentemente destinados à formação escolares pouco qualificadas, 
que eles mesmos chamam de placard souvoies de garage que quer dizer 
“geladeira” ou “escanteio” (PETIT, 2008 P. 123). 
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Na última década a imigração de pessoas de países da América Latina foi 

numerosa, com isso, a legalização dessas pessoas foi inevitável e fez com que 

crianças de idade escolar fossem matriculadas e, assim, frequentassem as salas de 

aula com uma língua desconhecida e uma cultura diferente - e neste caso o que falar 

sobre a Literatura? No entendimento de Petit (2008), a questão da oralidade é um 

fator determinante além de ser importante que difiram as línguas faladas em família e 

nas ruas para que se tenha um passaporte na sociedade e esse processo se dá no 

repertório, visto que “o repertório faz com que os jovens adquiram vocabulário 

rebuscado, uma vez que nas periferias o uso de gírias é constante” (PETIT, 2008, 

p.66). 

A oralidade, também conhecida como gíria, tão utilizada nas periferias, passa 

a ser “marcas registradas” a tal ponto de ser identificada de qual região o jovem faz 

parte e, dependendo de sua camada social, é comum não acreditar, e desqualificar, 

em seu potencial. Ainda no âmbito da oralidade, Freire (2011), pondera que a cultura 

deve ser respeitada estimulando a oralidade dos educandos, relatando suas histórias 

e analisando os fatos, mas também os desafiando que comecem a escrever e a ler o 

que escreveram como momentos inseparáveis de um processo. 

A aquisição de cultura também implica em ser/estar em uma condição diferente 

da maioria dos jovens da periferia, assim, o adolescente, aqui com ênfase no sexo 

masculino, na ânsia em se firmar em seu grupo social, como sendo alguém viril não 

consegue se entregar à leitura sem estas amarras que associam a ação de ler a um 

comportamento menos masculino; assim sendo, o rapaz se encontra mais 

preocupado em ser popular, aceito, em seu meio, portanto, conclui que ser visto com 

livros na mão seria um “risco” muito grande. A aversão à leitura, então, tem muitas 

origens. Não acontece o mesmo com meninos de outras classes sociais, em que a 

leitura lhes é posta como letramento e cultura, e tal prática seja bem vista pela mesma 

sociedade. Petit (2008, p.129) relaciona esse fenômeno quando nos esclarece que 

“[...] para um rapaz dessa classe popular seria como aceitar seu lado feminino, sendo 

que isso é relativamente mais fácil nas classes sociais médias ou meio burguês onde 

a cultura letrada é reconhecida com valor e é particularmente difícil em um meio 

popular”. 
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O papel do professor leitor neste trabalho tem maior evidência do que o papel 

dos pais, pois ao se referir às periferias os pais/responsáveis, em geral, tornam-se 

coadjuvantes no processo de formação do leitor, tanto por não terem tempo como por 

falta de disposição e, talvez, de interesse. É necessário que esse ato seja visto muito 

além do cunho cultural já que o professor, para seu aluno, é um espelho qual reflete 

sua conduta leitora. Apropria-se aqui da fala de Petit (2008, p. 161) quando diz que: 

 

Para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pelas leituras de obras 
literárias, é necessário que se tenha experimentado esse amor. Poderia se 
esperar que esse gosto acontecesse naturalmente nos círculos onde o livro 
é um objeto familiar. No entanto, como já disse, isso está muito longe de 
ocorrer. (PETIT, 2008, p.161) 

 

 

Para Freire (2011, p.36), punir o jovem que é “acusado” de não gostar de ler, 

de forma que este discurso o imobilize em sua ignorância, mas não partir do educador 

sua libertação é como aceitar soluções autoritárias como caminhos de liberdade, 

assim, o educador muitas vezes é este que se diz democrático, mas que nem sempre 

tem a prática coerente com seu discurso. 

Quando se está acostumado/acomodado, a pensar apenas da maneira que nos 

foi/é imposta, torna-se comum que este raciocínio leve à conclusão, às vezes 

precipitada, de que a responsabilidade dos jovens de não serem leitores é de âmbito 

familiar, já que é este o núcleo que deveria inserir, desde os primeiros anos, a criança 

no mundo da leitura para que cresça com este hábito. No entanto, como já descrito, 

não é da família esse protagonismo; entende-se sua importância, porém não é ela a 

única resposta para todas as causas que levam os jovens a serem não-leitores.  

Em geral, as classes sociais menos favorecidas têm em sua rotina filhos que 

vão para a escola e pais que trabalham fora o dia todo. O pensamento comum, ou 

seja, da maioria, é não esperar deste modelo familiar, por exemplo, a presença de 

uma biblioteca em casa, e quando se sabe que sim, que eles possuem biblioteca em 

casa este fato, que deveria ser comum, torna-se notícia como algo fora da ordem, fora 

do comum – deste modo é preciso refletir que a sociedade que segrega e julga tem, 

também, sua parcela de responsabilidade na formação e na não-formação do jovem 

leitor. 
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A respeito deste tema Saramago diz que: 

 

A educação me preocupa muitíssimo, sim, sobretudo porque é um problema 
muito evidente, claro e transparente e ninguém faz nada a esse respeito. 
Confundiu-se a instrução com a educação durante muitos anos e agora 
estamos arcando com as consequências. Instruir é transmitir dados e 
conhecimentos. Educar é outra coisa, é inculcar valores […]. Faz décadas, o 
que havia era um Ministério da Instrução Pública, não da Educação. A 
educação era outra coisa. Se para ser educado fosse necessário ser instruído 
previamente, eu seria uma das criaturas mais ignorantes do mundo. Meus 
familiares eram analfabetos, como iam me instruir? Impossível. Mas me 
educaram, inculcaram em mim valores básicos, fundamentais. Eu morava 
numa casa paupérrima e saí dali educado. Milagre! Não, não há milagre 
nenhum. Aprendi a vida e a lição dos mais velhos, quando nem eles mesmos 
sabiam que estavam dando lições. (SARAMAGO, 2010. p. 55) 

 

 

O autor indica que a instrução e a educação andam lado a lado, mas as duas 

não vêm do mesmo lugar. Corrobora-se, então, com a fala de Saramago quando este 

diz que a prática leitora não deve ser descartada quando esta não vem da influência 

da família. Em casos mais frequentes do que se imagina há professores que leem 

livros que contêm uma linguagem bastante rebuscada e, deste modo, precocemente 

(e por que não preconceituosamente?) estes mestres avaliam e concluem que seus 

alunos, de fato, não entenderiam tal linguagem.  

O que ocorre com esse raciocínio? Este ocorre quando o professor, 

antecipadamente, interpreta a reação do aluno e, também, não caminha com ele uma 

trilha progressiva da leitura acessível, ao contrário, oferece uma linguagem que, por 

si só, o afasta e em seguida o orienta em direção à linearidade, à leituras sem 

qualidade e completamente previsíveis. 

É quase imediato pensar ao se observar um jovem lendo um best-seller “pelo 

menos está lendo alguma coisa”, no entendimento de Petit (2008, p. 175), eles 

permitem “desenferrujar os olhos”, então, embora este tipo de leitura seja linear não 

se pode ser, como diz Petit, “puritanos” e não há nenhuma restrição nesse tipo de 

leitura - mas também não podemos deixar que um jovem estacione nela. 

É possível, assim, perceber a importância do professor mediador que, segundo 

Petit (2008, p. 174,) é detentor da função de construir pontes; entende-se que a 

obstrução desta ponte, ao pressupor que o aluno não é capaz de realizar determinada 

leitura, é no mínimo uma atitude preconceituosa. 
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Petit (2008, p. 172), relata este desapontamento ao narrar o caso de uma jovem 

de 14 anos que ao entrar em uma biblioteca procurou por um livro para leitores “mais 

velhos”, mas o acesso à esta leitura lhe foi negado devido julgamento feito, associado 

sua idade à incapacidade de compreensão sobre aquele tipo de texto. O relato 

prossegue narrando sua indignação em relação a algumas bibliotecas situadas em 

bairros marginalizados da cidade, estas só ofereciam revistas ou obras de nível muito 

baixo, mas, no mesmo local destacava-se um jovem operário que cultivava bonsais, 

lia os sonetos de Shakespeare e se interessava por livros de pintura – mas este 

encontro do jovem com os diversos aspectos da arte e da cultura só foi possível 

porque ele saiu da periferia e foi para outras bibliotecas, onde a possibilidade de um 

leitor evoluir era cogitada. Entende-se, portanto, que não há faixa etária correta para 

leitura deste ou daquele escritor, uma vez que a escolha se dá através do leitor e 

sendo ele quem decide o que ler ou não e a linguagem que vai entender ou não. 

Se, em certo sentido, existe uma contribuição irremediável entre o ensino de 

literatura na escola e a leitura que se faz por conta própria, ao menos “[...] cabe aos 

professores fazer com que os alunos tenham uma maior familiaridade, que sintam 

mais confiança ao se aproximarem de textos escritos”. É de suma importância de fazer 

com que o aluno se interesse por leituras mais complexas que o leve a ser crítico e 

entenda, cada vez mais, uma linguagem mais trabalhada. Avaliar que o estudante 

pode ou não ser um leitor potencial no ato de recusar uma leitura sem qualidade “[...] 

e que ler Kafka ou García Lorca não é a mesma experiência que ler romance de 

espionagem de baixa qualidade” (PETIT, 2008, p. 178). 

Freire (2011) conceitua a leitura como um ato de liberdade para pessoas 

oprimidas, o que vem ao encontro da fala de Petit (2008) quando elucida que nos 

campos da França a leitura não só os libertavam como dava-lhes asas para poderem 

se transportar de um lugar a outro e, em contrapartida, eram consideradas trânsfugas, 

isto é, pessoas que renegam o seu credo ou que abandonam os seus deveres. Nesse 

sentido, a autora pondera: 

 

Trânsfugas sobretudo porque, a partir da conquista discreta desse espaço de 
leitura, esses leitores rurais viam as coisas de maneira diferente. Primeiro 
porque aprendiam, se apropriavam do conhecimento. Adquiriam um maior 
domínio do mundo que os cercava e se liberavam do jugo daqueles que, até 
então, detinham o monopólio do saber. Mas também, ao se abrir para o novo, 
descobriam em si mesmos territórios e desejos desconhecidos. E nos 
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contavam como a leitura era uma oportunidade para escapar do que estava 
dado e ver as coisas de outro ângulo. Podiam, dessa forma, sair de um 
modelo de vínculo social em que o grupo exercia um domínio sobre cada um. 
Era uma oportunidade de se dizer que poderiam ter uma opinião em vez de 
ter sempre que se submeter aos outros. A leitura no meio rural, quando não 
estava limitada ao jornal local, era uma via real de acesso a uma 
individualização. (PETIT, 2008, p. 109-110). 

 

É como se fosse um ato de coragem, desvencilhar-se das “amarras” que os 

prendem a um sistema onde a leitura faça parte da cultura letrada que não condiz com 

sua realidade. No entanto, quando um jovem de periferia tem o hábito de ler, ele 

destaca-se dos demais por esse hábito, assim pode passar a sofrer preconceitos ou 

ser rotulado pelos quem convivem em seu meio. Isso ocorre porque, normalmente, 

um leitor é introvertido, vive retirado às suas leituras, no que se chama de 

“ostracismo”. Petit (2008, p. 106) corrobora com esse pensamento quando afirma que 

“o ato de ler era considerado inútil e esse interdito se vê duplicado pelo fato de a leitura 

ser um prazer solitário, ou seja, enquanto lê, a pessoa se afasta do grupo”. Percebe-

se, assim, que a periferia é periferia em qualquer lugar, sua classe é excluída e 

oprimida por ela mesma quando vemos que este fenômeno não é recorrente somente 

no Brasil, a saber: 

 

Frequentemente, nos meios populares, o “intelectual” é considerado suspeito; 
é colocado de lado como um párea, considerado um “puxa-saco”, maricas, 
traidor de sua classe, de suas origens, etc. Muitos sociólogos e escritores têm 
relatado isso em diferentes países. [...] vejam agora alguns adjetivos 
atribuídos pelos alunos de escolas técnicas ou profissionalizantes na França 
ao aluno que gosta de ler: é um palhaço, um “pretensioso”, de óculos, “filhinho 
(a) de papai”, desajeitado, sem personalidade, que acredita ser melhor que 
os outros, um doente, um tapado, um solitário, um chato, etc. (PETIT, 2008, 
P. 126 e 127). 

 

O jovem leitor, sobretudo o de periferia, não tem nada que facilite sua prática 

leitora quando o gosto pela leitura já é inerente. Quando o preconceito não parte de 

seu contexto social pelos seus hábitos, esse vem categorizado pela sociedade 

julgadora que não veem os mesmos hábitos e não acreditam no seu potencial.  
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2.3. O preconceito implícito direcionado ao leitor brasileiro. 

O hábito de leitura na sociedade francesa é tido como inerente, deste modo, 

por diversas vezes quando se fala em “hábito de leitura” é quase automático relacionar 

este termo à cultura francesa e o quanto os franceses gostam de ler. Gostam! Porém, 

o que ocorre é que se costuma tomar por verdade o que é divulgado pelas estatísticas 

de pesquisas encomendadas que, por sua vez, relatam o conveniente. Recorre-se 

novamente a Petit que diz: 

Não sei o que ocorre no Brasil, mas na França, nos últimos trinta anos, é 
evidente que o ensino evoluiu em um sentido totalmente oposto ao que seria 
a iniciação a uma “arte de viver”. E de um modo geral, deu uma participação 
mínima à literatura. Certamente com as melhores intenções do mundo, a 
literatura tem sido apresentada como algo que contribui para reproduzir uma 
ordem social determinada, porque somente as crianças dos meios abastados 
estão imersas “naturalmente” nessa cultura erudita que é familiar a seus pais. 
(PETIT, 2013. p.58). 

 

 

Os brasileiros também gostam de exercer o hábito da leitura, mas o contexto 

social em que está inserida a criança da citação é o mesmo em que ela estaria inserida 

aqui no Brasil, ou seja, de uma classe social abastada e esta determina sua aptidão. 

Em território nacional as pessoas de classes sociais abastadas não costumam estudar 

em escolas públicas. É preciso desmistificar tal afirmação para que crianças e jovens 

não recebam mais por parte de alguns professores essa avaliação baseada somente 

no senso comum. 

Busca-se suporte em Petit (2009) para ir mais além nessa questão geográfica 

de hábitos de leitura e sua relação com o poder aquisitivo e social, a autora em sua 

análise refere-se no texto à Argentina e à Colômbia. 

 

Em um país que conheceu recentemente uma ditadura que inibiu o acesso 
aos livros, estes se mantêm cobiçados mesmo no momento da telenovela e 
dos reality shows [...] Se as práticas de leitura, de modo significativo 
relacionadas aos níveis de estudos, permanecem menos importantes do que 
na França, as manifestações em torno do livro acolhem um número elevado 
de visitantes. (PETIT, 2010,p. 30). 

 

 

Ao se referir à feira do livro realizada em Buenos Aires, que recebeu mais de 

um milhão de visitantes, dos quais muitos provêm das camadas populares, enquanto 
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o Salão do Livro de Paris recebe cerca de 160 mil, o que faz com que caia por terra a 

afirmação de que a prática e o hábito da leitura estão inseridos, na maioria das vezes, 

entre jovens de classes sociais elitizadas, mesmo que o termo “popular” seja visto 

com preconceito de quem defenda a ideologia dominante, onde o “popular” é 

classificado como “desqualificado”. 

No Brasil, em especial, há uma pragmática sobre os jovens, sobretudo da 

periferia, afirmando categoricamente que não gostam de ler, mas é errôneo afirmar 

que esta realidade é apenas brasileira “[...] assim como em vários lugares não é fácil 

transmitir o gosto pela leitura aos adolescentes, especialmente quando eles 

cresceram nos meios populares” (PETIT, 2013, p.39).  

Mas a qual leitura se refere? Os jovens leem e leem de tudo e, claro, que 

algumas leituras não são classificadas como literárias, mas o cerne desse tópico é a 

prática leitora entre os jovens e desta prática a até chegar à leitura literária é um 

processo a percorrer - então como se pode afirmar que o jovem brasileiro não lê? 

A prática de leitura só será referência para outros países por meio de 

campanhas de leitura, mas nunca pelo hábito de leitura do jovem brasileiro. Há uma 

diferença, embora pareça imperceptível, quando se fala de um país que tem jovens 

leitores e falar em um país que investe na leitura para que os jovens tornem-se 

leitores. Este discurso de políticas engajadas em tornar o Brasil um país de leitores, 

nada mais é que preocupação em manter os gráficos de órgãos que analisam o 

desempenho leitor do brasileiro, via de regra, esse marcador nunca está em grau 

satisfatório, mas a responsabilidade não é do leitor que não quer aparecer em 

marcadores para fazer volume em gráficos. O jovem/leitor quer apenas ser leitor e 

poder ser visto como tal.  

É preciso, diante do exposto, desconfiar da “generosidade” existente nas 

campanhas de leitura que tem origem em órgãos públicos e privados. Hoje em dia até 

os bancos fazem campanhas de leitura com os discursos “Banco A Cultural”, “Banco 

B de incentivo à leitura, isso muda o mundo”, entre outros exemplos. Este discurso é 

restrito ao pensamento de que a criança só vai ser leitora se lerem para ela na infância, 

e quem deve desempenhar esse papel são os pais - é válido, porém demagogo. Sabe-

se que o objetivo dessas campanhas é alheio à formação do leitor quando se tem 

incentivos fiscais que transitam por trás de tamanha “generosidade”, indo além dos 

interesses de formar um leitor.  
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Castrillón (2013) também não acredita nessas boas intenções, quando diz que:  

O caráter assistencialista dessas campanhas reforça essa impressão, pois 
algo suspeito deve se ocultar por trás de um bem que se outorga de maneira 
tão gratuita e como um favor, especialmente quando há tanto interesse por 
parte daqueles que nunca manifestaram nenhuma preocupação com o bem-
estar dos mais pobres. (CASTRILLÓN, 2013, p. 20). 

 

 

Livros de campanhas baseados no lúdico, evidenciando a tendência do “Ler é 

bom” concorrem com a TV que é de livre acesso e, portanto, está nas casas de 90% 

da população para “[...] qual basta e sobra apenas a televisão para recrear-se, algo 

que não exige nenhum esforço de quem já tem feito demais para conseguir 

sobreviver.” (CASTRILÓN, 2011, p.55). 

Nota-se, portanto, que os esforços direcionados para a formação do leitor, 

tendo estas “boas intenções” aliadas à necessidade de aumentar o movimento e dar 

volume aos gráficos não estão engajados a partir do momento em que apresentam 

livros com o objetivo de proporcionar ao leitor o poder de pensamento, e assim, ser 

um caminho para sua transformação social. Ressalta-se que estes aportes foram 

norte e bússola para a continuação da presente pesquisa de campo o que, a partir do 

próximo capítulo, desvelar-se-á em questões direcionadas ao leitor potencial. 
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CAPÍTULO 3 - OS LEITORES DE SALA DE AULA 

 

Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as 
condições materiais, econômicas, sociais e políticas, 
culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase 
sempre barreiras de difícil superação para cumprimento de 
nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os 
obstáculos não se eternizam. (FREIRE, 2011, p. 53) 

 

Os dois primeiros capítulos abordaram, entre outros temas, a importância da 

biblioteca em uma escola e, também, sobre a presença fundamental do professor 

mediador em sala de aula para a formação do leitor. O presente capítulo trata dos 

caminhos percorridos pela autora deste trabalho para a obtenção dos dados, na 

sequência apresenta-se a análise dos dados obtidos através dos questionários 

aplicados, cujo resultado irá confirmar ou refutar nossa hipótese. Observa-se, ainda, 

que a definição pela unidade escolar, onde foram aplicados os questionários, foi 

realizada por meio de buscas em várias escolas que estivessem dentro dos padrões 

requisitados, ou seja, escolas estaduais com localização na periferia da zona leste da 

cidade de São Paulo. 

A metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa foi a da observação 

com abordagem qualitativa, assim como a aplicação de questionário composto de 

questões abertas e fechadas, que tem por objetivo a análise do desenvolvimento das 

aulas de Literatura voltadas para o Ensino Médio. 

Esse método é classificado por Lüdke e André (1986, p. 26) como sendo “[...] 

principal método de investigação, pois possibilita um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado”. Por outro lado, as próprias autoras 

afirmam que “[...] o método de observação é considerado antiético porque invade a 

privacidade dos sujeitos sem lhes pedir permissão” (1986, p.50).  

Optou-se, diante destas considerações, por manter os primeiros nomes dos 

alunos respondentes para melhor identificação dos sujeitos pelos leitores, o que nos 
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deixou diante de um impasse com o “dilema ético” uma vez que “[...] devido 

principalmente a diferença de status entre o pesquisador e o sujeito, pode levar a um 

consentimento por intimidação ou por constrangimento” (1986, p.50), ou seja, o aluno 

sentir-se obrigado a revelar-se diante do pesquisador por acreditar estar diante de 

uma “autoridade” em sala de aula e, deste modo, foi elaborado e distribuído um 

documento esclarecendo a importância das respostas para o desenvolvimento da 

pesquisa e reafirmando que não haveria divulgação da identidade do entrevistado, 

que seria chamado apenas pelo primeiro nome, assim, o nome da unidade escolar 

também seria preservado. 

 

3.1. O contexto do espaço e o percurso da pesquisa 

A parte empírica desse trabalho foi desenvolvida em uma unidade escolar 

estadual na periferia da Zona Leste de São Paulo. O primeiro passo foi o envio do 

pedido onde solicitava a autorização da gestão escolar, para que a pesquisa fosse 

aplicada em sala de aula; na sequência foi apresentado o projeto para a equipe 

gestora que negou o pedido enviado – esta negativa fez com que a pesquisadora 

confirmasse as observações das hipóteses levantadas no projeto. A segunda escola, 

com as mesmas características que a anterior, permitiu a realização da pesquisa, 

porém com uma restrição feita pelo coordenador pedagógico: as aulas a serem 

assistidas seriam àquelas ministradas pela professora Márcia nas turmas que 

cursassem o 2º ano do Ensino Médio – a saber: 2º A, com 33 alunos; 2ºC, com 31 

alunos; ambas no período matutino, das 7h às 12h; e também a classe 2º E, com 16 

alunos e o 2ºF, com 13 alunos, sendo estas no período noturno, das 7h15 às 23h00. 

Entende-se como importante mencionar a diferença entre o recebimento da 

proposta para as equipes gestoras das duas unidades escolares. Enquanto na 

primeira o projeto de aplicação da pesquisa foi rejeitado de forma imediata pela 

diretora, na segunda bastou que o requisito fosse apresentado ao coordenador 

pedagógico para a autorização ser concedida. É possível, então, concluir que não 

existe uma norma para a realização de pesquisa, mas que cada escola é autônoma 

para tomar a decisão de permitir, ou não, que esta seja realizada, receber, ou não, o 

pesquisador, assim, o acolhimento recebido na segunda escola, a escola pesquisada, 

vem confirmar o que diz Nosella e Buffa (2009, p. 56) “[...] infelizmente por ciúmes ou 
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receio, os administradores de uma escola não se dispõem a colaborar com o 

pesquisador”. 

A greve dos professores estaduais aconteceu na mesma época da realização 

da pesquisa e, segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de 

São Paulo (APEOESP) foi a mais longa da história da categoria, com duração de 

aproximadamente três meses. A escola pesquisada, no entanto, desenvolvia seus 

trabalhos normalmente, pois somente um professor tinha aderido à greve.  

A escola pesquisada atende crianças e adolescentes que se enquadram, em 

sua maioria, na classificação socioeconômica B, C e D. As aulas acontecem nos três 

períodos do dia: matutino, vespertino e noturno, esse último voltado, também, para o 

atendimento de jovens e adultos através da Escola de Jovens e Adultos (EJA). A 

estrutura física da unidade escolar tem sua arquitetura inspirada nas antigas escolas 

de moldes coloniais, não há corredores e as portas das salas de aula levam para o 

“quintal”, proporcionando uma incrível sensação de liberdade aos alunos, que lá 

permanecem por quatro horas a cada período, assim, a cada troca de aula, como em 

todas as escolas, o sinal é tocado e os alunos passeiam por esse “quintal” onde há 

gramados e bancos. O pátio coberto fica localizado bem no centro do terreno, tendo 

a cozinha ao fundo, causando a sensação de uma grande cozinha de fazenda. 

As salas de aula, como na maioria das escolas, não fogem ao formato padrão 

possuindo carteiras em fileiras, mas aqui se destaca a má conservação deste material 

que se encontra deteriorado, constatou-se também a falta de muitas carteiras e 

respectivas cadeiras e, deste modo, no período da manhã, quando o número de 

alunos é maior, há uma grande busca por cadeiras nas dependências da escola. 

 

3.2. Dentro de quatro paredes. 

A primeira turma a ser pesquisada foi a 2º ano C, período da manhã. A 

pesquisadora teve espaço para se colocar logo após a aula, fato que fez com que os 

alunos ficassem mais um tempo em classe. A apresentação ficou a cargo da 

professora responsável pela turma e a receptividade por parte dos alunos foi a melhor 

possível, houve um estranhamento inicial apenas, sendo a pesquisadora introduzida 

à turma como sendo a “Professora Sandra”, que iria avaliar a aula de Literatura; em 
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seguida foi explicado o objetivo da pesquisa, ficou claro que todos poderiam tirar 

dúvidas se as tivessem. O mesmo procedimento foi realizado nas outras turmas. 

Então, diante do exposto, torna-se possível contestar o entendimento de Lüdke 

e André (1986, p.26) ao afirma que “[...] críticas feitas ao método de observação, de 

que tal método provocaria alterações no ambiente ou no comportamento das pessoas 

observadas”, pois a constatação dos autores citados não se aplica a esta etapa da 

pesquisa. 

O primeiro momento da pesquisa foi dedicado a observação do andamento da 

aula que, segundo o currículo, é denominada Língua Portuguesa e Literatura. A 

professora deu início ao debate, organizado por ela anteriormente, cujo tema era “A 

descriminalização da maconha”. Para o exercício da dinâmica a turma foi dividida em 

dois grupos: um a “favor”, outro “contra” - para que as falas e intervenções fossem 

ouvidas e o respeito à opinião do outro fosse exercido, tudo de forma pacífica. 

A professora, quando questionada sobre o objetivo da aula-debate, esclareceu 

que é uma dinâmica interessante, pois é feita com temas atuais e, deste modo, 

proporciona, didaticamente, aos adolescentes a possibilidade de discutirem os 

assuntos da atualidade e, também, aprenderem a ter opiniões e críticas reflexivas. A 

observação realizada permitiu perceber que alguns alunos fundamentaram suas 

opiniões em pesquisas anteriores, porém, muitos não tinham argumentos 

pesquisados e se colocaram sobre o assunto baseados no senso comum. 

Ressalta-se que em determinado momento do debate a professora direcionou 

uma pergunta a um aluno, que estava no canto da sala sem participar da atividade, 

mas este se recusou a responder e a participar, não havendo incentivo por parte da 

profissional para que ele o fizesse. O mesmo aconteceu com outro aluno que dormia 

no fundo da classe, mas um dos colegas (e não a professora) o provocou, estimulando 

assim sua participação. 

As carteiras foram dispostas em círculo, pois a formação circular favorece a 

interatividade. Em dado momento a pesquisadora foi questionada pelos alunos sobre 

o tema em foco, porém foi explicado que a aplicação da pesquisa exigia que a 

presença da pesquisadora fosse restrita a “observação total” que, segundo Lüdke e 

André (1986, p. 30) “[...] não interage com o grupo pesquisado”. A professora 
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corroborou o esclarecimento prestado e solicitou aos alunos que não interviessem 

mais no trabalho observador que estava sendo realizado. 

O aluno Igor do 2ºC mostrou-se um dos debatedores mais atuantes, com 

argumentos e colocações nas questões que eram postas, a certa altura o estudante 

disse “Parece que vivemos em um quadrado, que gostamos dessa situação e não 

queremos sair”. Esta declaração fez com que a pesquisadora, após o término da aula, 

o abordasse, de maneira informal, para indicar a leitura de “O mito da caverna”, de 

Platão, ao que respondeu interessadamente “Já ouvi falar, professora!”, o que fez com 

que a pesquisadora ficasse satisfeita e justificasse a indicação da leitura ao afirmar 

que ele, Igor, ao ler o texto proposto poderia identificar no livro a situação colocada 

por ele no debate. A observação feita sobre o aluno Igor apontou para sua 

potencialidade como provável aluno-leitor, porém, infelizmente, ele não compareceu 

mais às aulas. 

O segundo dia de pesquisa, ainda com a turma 2º C, aconteceu no dia 

posterior, novamente a observação era a proposta da pesquisadora. A aula teve início 

com o tema “Romantismo”, a professora optou por uma aula totalmente transcrita na 

lousa, utilizando a canção “Lua Branca”, de autoria de Chiquinha Gonzaga. Os alunos 

não compreenderam a linguagem usada pela compositora e perguntaram o significado 

de algumas palavras e as dúvidas foram sanadas pela professora. Era notório o 

desinteresse dos alunos, o processo de cópia da lousa dispersou a sala e poucos 

foram os que copiaram. A explanação dada pela professora não os fez deixar de ouvir, 

durante a aula, suas músicas preferidas nos celulares, ficando totalmente alheios às 

explicações sobre o que é o Romantismo na Literatura. Ao final dos 50 minutos da 

aula foi realizada a chamada, logo depois o sinal anunciava seu término. A sensação 

foi de algo inacabado, sem um final concreto e positivo, o que levou a pesquisadora a 

refletir sobre o método utilizado para a aula e o tempo “desperdiçado” com a tarefa de 

transcrever para o caderno o que estava na lousa. 

A próxima atividade de observação foi realizada em salas de aula do período 

noturno. A professora, antecipadamente, prestou esclarecimentos que considerou 

como importantes, como o aspecto das salas e a receptividade dos alunos. Já na 

classe a presença da pesquisadora foi justificada. Tudo correu perfeitamente. 

A primeira turma a ser observada foi a 2ºF, aula simples, com duração de 40 

minutos, 10 minutos a menos do que o período matutino. A professora, assim como a 
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pesquisadora, estava tendo seu primeiro contato com a turma, pois estava assumindo 

as aulas de uma colega que se encontrava em processo de aposentadoria. Ela, então, 

optou por iniciar este primeiro contato perguntando aos alunos o que estava sendo 

aplicado, muitos não tinham nada anotado, sendo informado que a professora 

afastada não trabalhava com apostila, portanto, eles não a tinham naquele momento 

- foi solicitado que todos trouxessem o material didático na próxima aula. O segundo 

movimento da professora foi escrever na lousa o pedido de trabalho para o segundo 

bimestre, logo depois pediu que a classe se dividisse em pequenos grupos para a 

realização de um trabalho, informando antes a data de entrega; convém mencionar 

que havia poucos alunos na sala de aula e, ainda assim, alguns decidiram que não 

participariam de nenhum grupo, decidindo fazer a tarefa proposta de modo individual.  

O trabalho solicitado, tanto para as turmas da manhã como as da noite, foi a 

realização de uma pesquisa, em grupos de no máximo quatro integrantes, sobre o 

tema “Tipos de Propaganda” - a proposta era desenvolver a pesquisa sobre um 

determinado produto, levantando aspectos positivos e negativos, e apresentar as 

conclusões em folha de papel tipo “almaço”, além da confecção de um cartaz, por 

grupo, para a apresentação na classe. Observou-se que os conteúdos entre os dois 

períodos, matutino/noturno, são visivelmente diferentes entre si. A professora, quando 

indagada pela pesquisadora sobre esta diferença, esclareceu que o conteúdo didático, 

e também a forma de avaliação e cobrança, das turmas do período noturno é mais 

branda, pois os alunos são trabalhadores em sua maioria e, assim, chegam cansados 

pelo dia laboral não conseguindo apreender um conteúdo mais denso. Para melhor 

compreensão do que é o “aluno cansado” cita-se Baptista (2012, p.48) que é 

classificado pela autora como sendo “aluno real”, a saber: 

 

O aluno REAL, na maioria das vezes, é um aluno cansado pelo intenso dia 
de trabalho, raramente possui uma biblioteca em casa, sempre assustou por 
solicitar habilidades e sensibilidades que, por sua vez, exigem muita 
criatividade, o que na maioria das vezes os educadores não possuem;eis a 
grande verdade que deveria ser encarada e que assusta. (BAPTISTA, 2012, 
p.48). 

 

A mesma observação foi repetida, no mesmo dia, para a turma do 2ºE, sendo 

aplicado o mesmo conteúdo, porém, como essa turma já vinha sendo trabalhada com 

a professora Márcia, o material didático foi utilizado e feita a correção das tarefas 
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ensinadas na aula anterior. A correção, feita apostila por apostila, é um método 

utilizado para somar-se à nota final, assim, quem realiza os trabalhos recebe um 

bônus, que vem em forma de ponto positivo; quem não fez recebe um prazo para que 

possa realizar o que foi solicitado e, deste modo, não perder o ponto-bônus. 

Nova atividade de observação foi realizada na turma 2º A, período matutino. A 

professora sugeriu que os alunos trabalhassem na criação de poemas, o tema dado 

por ela foi “Sol Vermelho”, com duas estrofes, oito versos e rimas; disse ainda que o 

desenvolvimento seria livre e que os poemas não falariam, obrigatoriamente, de amor 

e sentimentos correlatos para que, assim, o leque de possibilidade de criação fosse 

mais amplo. Os estudantes, em sua maioria, não gostaram da atividade por não terem 

intimidade com este gênero literário e, assim sendo, apresentaram muita dificuldade 

na realização da tarefa proposta. 

A aluna Karina apresentou muita dificuldade com as rimas, pedindo assim o 

auxílio da pesquisadora que, no entanto, por estar em atividade restrita à observação, 

não pode interferir; porém, a professora ao notar o movimento da aluna tomou a 

atitude de passar pelas carteiras para auxiliá-los. A circulação entre as carteiras 

estava sendo realizada quando alguns alunos questionaram a professora sobre as 

palavras “sofrência” e “simancol”, sendo informados que os termos não faziam parte 

dos dicionários da Língua Portuguesa, porém, ainda assim, os alunos insistiram em 

sua utilização porque facilitava a estrutura para as rimas. 

Em determinado momento foi percebido pela pesquisadora que uma das 

alunas, Bárbara, concluiu a tarefa e deu início a leitura de um volume da autora Agatha 

Christie, esperando os colegas terminarem o trabalho proposto. Ao fazer esta 

observação a pesquisadora questionou a professora sobre prováveis projetos que 

envolvessem a atividade de leitura na escola, sendo informada que não há projetos 

deste tipo na unidade escolar, a professora disse ainda que a aluna em questão veio 

de uma escola municipal onde um projeto de leitura era desenvolvido. A pesquisadora, 

então, levantou a hipótese de que houvesse um debate com os alunos, para que eles 

falassem sobre os livros que mais gostavam para, assim, envolver a classe em uma 

conversa prazerosa sobre as obras literárias; a professora, no entanto, não se mostrou 

receptiva ao afirmar que seria “perda de tempo”, que “eles não conseguiriam” e, por 

fim, que a aula “não renderia”. 
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Neste ponto questiona-se o que seria, no ponto de vista da professora, a 

afirmação taxativa de “eles não conseguiriam”? Sabe-se, infelizmente, que são muitos 

os professores de Literatura que julgam seus alunos como incapazes de ler e 

compreender as obras literárias de vulto como, por exemplo, os livros de Guimarães 

Rosa, os textos de José Saramago ou, ainda, os poemas de Haroldo de Campos, 

porque, segundo estes educadores, os estudantes não possuem repertório suficiente 

para assimilar o contexto e estilos contidos na produção literária destes autores e outro 

semelhantes. (BAPTISTA, 2012). 

A mesma classe contava com três alunos surdos que tinham o auxílio da 

professora-intérprete, notou-se, porém, que o conteúdo repassado a estes estudantes 

era diverso do que estava sendo dado para os demais colegas – a aula da professora-

intérprete era sobre gêneros literários e o tema era o texto jornalístico.  

Em duas aulas consecutivas na turma do 2ºC, a professora explicou o contexto 

histórico-social do Romantismo e muitos alunos reclamaram da “mesmice” das aulas, 

causando a impressão de tédio e desinteresse por parte deles em relação ao assunto. 

A elaboração e a transcrição de tudo na lousa, pelo que foi observado, 

causaram um grande atraso no andamento das aulas e fez com que os alunos 

dispersassem de modo que a retomada da atenção ficou impossível, levando em 

consideração o tempo de 50 minutos por aula. 

Esse tempo de transcrição começou a causar impaciência nos alunos, que por 

sua vez, tinham de copiar da lousa fazendo com que os questionamentos do tipo: 

“professora, o texto é muito grande?” fossem diversas vezes proferidos. 

Mesmo que o conteúdo das duas aulas tivesse sido “O Romantismo – contexto 

histórico-social”, não houve um aprofundamento do texto passado na lousa. A aula foi 

resumida em transcrição e visto em cadernos. Não houve troca de informações, 

somente transferência de conhecimentos não tornando o aluno mais crítico, não 

partilhando conhecimento para fazer com que o aluno absorvesse o que foi escrito. 

Paulo Freire (2012, p.63) classifica essa prática como “educação bancária”, em que o 

educador deposita informações no educando sem a troca de conhecimentos. 

 

[...] o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, 
cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua 
narração. Conteúdos que são retalhados da realidade desconectados da 
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totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação [...] 
o educador escolhe o conteúdo programáticos; os educandos, jamais ouvidos 
nesta escolha, se acomodam a ele. (FREIRE, 2012, p. 63-65) 

 

As turmas do 2ºE / 2ºF, ambas do período noturno, também receberam a 

presença da pesquisadora. A primeira turma a ser visitada (2ºE) recebeu o mesmo 

conteúdo da turma matutina, que fora observada naquele mesmo dia, sendo a matéria 

“O contexto histórico-social do Romantismo”. A pesquisadora observou que tanto a 

turma da manhã quanto da noite não recebeu explanação nem aprofundamento sobre 

o tema. É necessário ressaltar que a professora, antes do início da aula, foi informada 

por alguns alunos que eles já teriam visto o mesmo conteúdo no ano anterior, ou seja, 

no 1º ano; a resposta da professora foi tão surpreendente quanto saber que eles 

teriam de rever o assunto, disse ela: “assim eu não preciso explicar novamente”. 

Lembra-se aqui que na turma 2ºF, por se tratar da turma em que a professora teria 

assumido recentemente, a tentativa de equivaler o conteúdo talvez não tivesse tanto 

êxito em parte por falta de interesse dos alunos, acrescida da tarefa de total 

transcrição na lousa. A pesquisadora, novamente, sugeriu promover um debate entre 

os alunos sobre seus gostos literários e, de novo, ouviu “o ritmo é muito lento e os 

alunos desinteressados”. 

A professora, no penúltimo dia em que a pesquisadora faria as observações, 

disponibilizou um tempo de aula para a aplicação do questionário elaborado pela 

pesquisadora, os alunos levaram em média 20 minutos entre as ações de 

recebimento, preenchimento/resposta e devolução. Interessante apontar que alguns 

alunos demoraram mais que o tempo previsto para o preenchimento, havendo 

reclamações sobre a quantidade de perguntas, também demonstraram ter 

dificuldades para compreender o enunciado, em especial com o termo “aversão”. 

A observação realizada no último dia da presença da pesquisadora abrangeu 

as turmas 2ºA / 2ºC, período da manhã, ambas tiveram aula dobrada para haver tempo 

hábil para a aplicação do questionário que seria entregue no segundo tempo. O tema 

“Romantismo em Portugal” foi o escolhido como conteúdo a ser repassado para a 

primeira turma; a sala estava cheia e, mais uma vez, a turma reclamou que já teriam 

visto tal conteúdo no ano anterior, a professora pede para que copiem, já que o tema 

seria assunto de prova. Sem avanços, a matéria foi transcrita na lousa sem explicação 

ou esclarecimento algum, os alunos aproveitaram para conversar e, pedindo para que 
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a professora não apagasse a lousa, atrasavam o andamento da aula. O tempo de 

transcrição na lousa ultrapassou 30 minutos, após o término da cópia foi realizada a 

chamada. 

A turma do 2ºC recebeu da professora a explanação sobre contexto histórico 

do Romantismo, dado após uma semana o primeiro contato dos alunos com o 

conteúdo em sala de aula; a colocação de um fluxograma na lousa para facilitar a 

explicação não fez com que os alunos se interessassem mais e, novamente, o tempo 

de cópia foi longo, gerando reclamações e um aumento do desinteresse. A professora 

estabeleceu o prazo de 15 minutos para o término da tarefa manual de copiar, só 

então ela iria explicar o conteúdo, porém, a preocupação dos alunos era fazer uma 

cópia mecânica do fluxograma para que este, transcrito, ocupasse apenas uma folha 

de caderno ou ofício. 

Constata-se, de novo, que o tempo utilizado pela professora para escrever na 

lousa, na sequência pedir que os alunos copiem da lousa para o caderno e tudo isto 

realizado sem explicações ou ações que tornem o tema interessante, é cansativo para 

os estudantes, causando perda de tempo e de interesse, do mesmo modo o professor 

também se cansa e perde minutos preciosos da aula, já que ao terminarem a cópia 

quase em seguida é necessário fazer a chamada e fim de aula. 

  

3.3. Dar voz aos leitores (e aos não-leitores). 

No total foram distribuídos 93 questionários, onde a indagação inicial foi “Você 

gosta de ler?”. A questão, obtida a resposta, indicaria o tipo de questionário que 

deveriam responder, as opções de resposta encontravam-se precedidas de lacunas 

onde o aluno poderia marcar (...) SIM ou (...) NÃO. 

70 alunos foram declarados “leitores”, pois optaram pela alternativa SIM. 

Destes, 49 estudavam no período matutino e 21 no período noturno. É preciso 

considerar que no período noturno o contingente é menor. 23 alunos foram declarados 

“não-leitores”, destes, sete estudam no período noturno e 16 frequentam as aulas no 

período matutino. 

A partir deste momento, visando uma maior fidelidade nesta análise, será 

introduzido o uso do recurso de transcrição das falas, pois segundo Lüdke e André 
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(1986, p. 30) “Na medida do possível devem-se usar as próprias palavras. As citações 

são extremamente úteis para analisar, interpretar e apresentar os dados”. 

 

3.2. Apresentação dos dados. 

3.2.1. O questionário dos leitores 

A primeira questão, objetivando identificar o aluno, aqui denominado “aluno-

leitor”,constou da pergunta “Você gosta de ler?” Foi obtido um total de 70 alunos 

declarados “leitores”, dos 93 questionários distribuídos e respondidos. A tabela abaixo 

reproduz a questão referente ao tipo de leitura mais agradável aos questionários dos 

estudantes, denominados leitores. 

 

Tabela 1 - Tipos de Leitura 

QUESTÃO 02: Que tipo de leitura mais te agrada?  

Livros Impressos 

Livros Eletrônicos (e-books) 

Revistas 

Jornais 

Artigos Eletrônicos 

Outros (especifique)  

 

45 alunos 

04 

08 

00 

00 

13 (gibis) 

Fonte: da autora. 

 

Dos 70 alunos que se consideram leitores 45 responderam que gostam de 

livros impressos, os outros 25 revelaram-se divididos entre as outras opções 

oferecidas: livros eletrônicos, revistas, jornais, artigos eletrônicos e outros. 

Há várias pesquisas que apontam que a leitura de livros impressos se encontra 

em declínio, porém é preciso atentar para o perfil do aluno pesquisado que é residente 

em bairro da periferia da cidade de São Paulo, assim, os aparatos eletrônicos, como 

tablets e notebooks, de forma geral, não fazem parte de seu cotidiano, já a posse e 

utilização de computadores de mesa e smartphones é bem mais comum. É preciso, 
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também, destacar que as histórias em quadrinhos (gibis) foram bastante citadas como 

leitura pelos alunos. 

 

Tabela 2 - Hábito de leitura dos pais 

QUESTÃO 03: Seus pais têm o hábito de ler? 

SIM  

35 alunos 

NÃO 

35 alunos 

Fonte: da autora. 

A questão 03, “Seus pais têm o hábito de ler?”, teve por objetivo apurar o hábito 

de leitura dos pais, já que pesquisas anteriores apontaram a importância dos pais 

serem leitores para que os filhos adquiram, também, esse hábito. Desses 70 alunos, 

exatamente a metade respondeu que os pais têm o hábito de ler. Esse levantamento 

nos dá uma margem para pressupor que, não necessariamente deva existir essa 

prática em família para termos alunos leitores. 

Tabela 3 - O gosto pela leitura 

QUESTÃO 04: Quem despertou em você o gosto pela leitura? 

 

Dos alunos declarados leitores que esponderam 

que os pais TÊM o hábito de ler: 

 

12 foram por eles mesmos. 

15 foram pelos pais ou familiares 

02 foram pelos professores 

06 tiveram respostas variadas 

 

Dos alunos declarados leitores que responderam que  

os pais NÃO TÊM o hábito de ler. 

12 foram por eles mesmos 

13 foram pelos pais ou familiares 

07 foram pelos professores 

03 foram respostas variadas 

 

Fonte: da autora. 

A questão 04 “Quem despertou em você o gosto pela leitura?” divide as 

respostas em duas categorias: alunos que afirmaram que os pais têm o hábito de ler 
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e os que afirmaram que os pais não têm esse hábito. Dos 70 alunos declarados 

leitores, 35 responderam que os pais leem e 35 responderam que não; dos 35 alunos 

que são filhos de pais leitores, 15 afirmaram que os pais e/ou familiares foram os 

responsáveis pelo seu interesse pela leitura, enquanto 12 responderam que 

desenvolveram sozinhos este interesse. Ressalta-se aqui que esta questão é uma 

questão aberta, assim, as respostas que categorizam "pais ou familiares" incluem 

pais, tios, irmãos mais velhos, primos etc., assim, pode-se considerar que entre os 35 

alunos que têm os pais com hábito de leitura, a maioria desenvolveu o hábito sem 

influência de outras pessoas, ou seja, por eles mesmos. 

O mesmo fenômeno se repetiu com os 35 alunos que responderam que os pais 

não têm o hábito de ler, 13 deles afirmaram ter sido os pais ou familiares que os 

despertaram o gosto pela leitura; enquanto que o restante do grupo respondeu que 

foram eles mesmos os responsáveis, não delegando esta influência para pais/família 

ou escola. A questão 04, lembra-se novamente, é uma questão aberta e o termo “pais 

ou familiares" incluem pais, tios, irmãos mais velhos, primos etc. Em contrapartida 

verificou-se que nesta categoria um maior número de alunos respondeu que o 

professor exerceu influência sobre o gosto pela leitura. A obtenção deste dado 

permitiu que a pesquisadora refletisse sobre o papel fundamental do professor na 

qualidade de modelo de leitor, embora eles mesmos tenham declarado a sua 

autonomia para este despertar para o gosto pela leitura. 

 

 

Tabela 4 - O incentivo na escola 

QUESTÃO - 05: Na escola você tem o incentivo à leitura de livros? 

SIM- 36 

NÃO- 34 

Fonte: da autora. 

 

A questão 05, de acordo com o apontado pela tabela acima, verifica o incentivo 

que a unidade escolar promove sobre a leitura de livros. A tabela a seguir verifica se 
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o motivo deste incentivo é devido às leituras obrigatórias para a realização de exames 

como, por exemplo, o ENEM. 

 

Tabela 5 - A indicação da professora 

QUESTÃO - 06:Sua professora, percebendo seu gosto pela leitura, já te indicou algum 

livro? 

Sim- 25 alunos 

Não - 45 alunos 

Fonte: da autora. 

Entre os 70 alunos declarados leitores 25 afirmaram ter recebido indicação de 

leitura por parte da professora, seis respostas destacaram que a indicação aconteceu, 

mas somente em relação a leituras obrigatórias para o exame do ENEM. 

 

Tabela 6 - O Pós-incentivo 

Questão 07: Caso ela tenha indicado, vocês conversaram a respeito depois da leitura? 

Dos 25 alunos que responderam que receberam indicação de livros do professor: 

12 afirmaram que sim, que conversam a respeito depois da leitura. 

13 afirmaram que não. 

Fonte: da autora. 

25 alunos, em um total 70 declarados leitores, afirmaram receber indicação de 

leitura por parte da professora, de acordo com o revelado na tabela 05, quando 

questionamos o incentivo à leitura. Entre as respostas afirmativas seis delas 

destacaram que a indicação é realizada somente em relação às leituras obrigatórias 

para o exame do ENEM. 

A tabela 06 questiona o diálogo pós-leitura por parte da professora, os 

resultados obtidos confirmam que apenas 50% daqueles que declararam receber 

indicação da professora volta a conversar sobre as leituras. É preciso, porém, lembrar 

que entre esses 25 alunos há seis que afirmaram que esta indicação abrange apenas 



65 
 

a literatura necessária para realização de exames escolares como, por exemplo, o 

ENEM. 

 

Tabela 7 - A biblioteca 

QUESTÃO 08: Você costuma ir à biblioteca da sua escola? 

SIM 

05 alunos 

NÃO 

65 alunos 

Fonte: da autora. 

É preciso ressaltar, diante da discrepância entre as respostas “sim” e “não”, a 

não existência de biblioteca na escola pesquisada e que o espaço destinado para seu 

funcionamento é um “depósito” de livros, o referido espaço está localizado em uma 

área sem portas, mesas de leituras, cadeiras e prateleiras onde os livros encontram-

se empilhados em algumas carteiras descartadas das salas de aula. Destaca-se, 

também, que não há bibliotecário/a. É possível, portanto, atribuir a ausência desses 

alunos-leitores na biblioteca devido à falta de condições para recebê-los. 

 

 

Tabela 8 - Para tornar-se leitor 

QUESTÃO 09: Para uma pessoa tornar-se leitor, você acha mais importante: 

(02) Os pais terem o hábito de ler 

(01) O professor ter o hábito de ler 

(09) Ambos terem o hábito de ler 

(57) Creio que um leitor não precise desse incentivo porque isso vem da personalidade de 

cada um 

(01) Outra justificativa. (o aluno não especificou) 

Fonte: da autora. 

A análise de uma pesquisa, quando apoiada em dados obtidos, pode 

proporcionar a priori dois resultados: A clara divisão entre os que responsabilizam os 



66 
 

professores pela formação do leitor e os que entendem que os pais/familiares devem 

ser os responsáveis para que os estudantes adquiram esse hábito. Talvez estejamos 

nos esquecendo de um ponto importante: o que pensam os leitores? 

 

Tabela 9 - Preferências 

QUESTÃO 10: Quando falamos em leitor que goste de ler livros, não falamos 

necessariamente de um leitor de clássicos da Literatura. 

Você gosta desses clássicos ou prefere outros tipos de livros? Pode nos informar  

algum livro que mais te agradou entre suas leituras? 

12 alunos afirmaram gostar dos clássicos 

06 alunos deixaram a resposta em branco 

52 alunos afirmaram não gostar dos clássicos. 

Fonte: da autora. 

Entre as respostas seis estão em branco, os alunos-respondentes alegaram 

cansaço, o argumento foi aceito já que as respostas não eram obrigatórias. As 

respostas a esta questão, aberta e mais longa que as demais, fez com que a 

pesquisadora pudesse observar que alguns alunos associam o termo “Literatura” com 

a ideia de “Clássico”, ou seja, para eles somente os clássicos pertencem à Literatura, 

exemplifica-se com a resposta da aluna Bruna “Não gosto de literatura, gosto de 

outros livros: romance, ação, ficção etc.; ‘Ponte para Terabítia’; ‘Se eu ficar’; ‘A 

cabana’; ‘Capitães de Areia’ e ‘A sociologia da religião”. 

Destaca-se a preferência dos alunos pelos best-sellers como “A cabana” e 

“Cinquenta tons de cinza”, que estão entre os mais lidos pelos alunos. A maioria dos 

respondentes afirmou não gostar dos clássicos, porém são leitores assíduos e têm 

um repertório de leitura, embora composto de best-sellers, consideravelmente longo. 

A aluna Mônica mencionou que prefere os livros que são adaptados para o 

cinema. É curiosa essa afirmação, já que são muitos os leitores que tem críticas a 

fazer sobre as adaptações cinematográficas da obra literária; a crítica, em geral, 

ocorre porque não há um entendimento sobre os formatos utilizados - pois o cinema 

e o livro recebem tratamento diferenciado porque cada um possui sua linguagem 
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própria. Esta informação seria um elemento importante a ser transmitido nas aulas de 

Literatura, mas geralmente não acontece. Esclarece-se, por fim, que as aulas cujo 

conteúdo envolve a exibição de vídeos só ocorrem quando há aulas vagas que são 

substituídas por professores eventuais. A importância do vídeo em sala de aula 

transcende ao objetivo de distrair o aluno, é fundamental para ampliar sua formação 

e ser ponte para novas leituras. 

 

3.2.2. O questionário dos não-leitores. 

23 alunos se declararam “não-leitores”, optando pela alternativa “NÃO”, a 

seguir as tabelas com as questões aplicadas a este grupo. 

 

 

Tabela 10 - A aversão à leitura 

QUESTÃO 01: A que você atribui sua aversão pelos livros e pelas leituras em geral? 

Falta de interesse 

Não gosta, mas sabe que é importante 

Preguiça e falta de paciência 

Acha cansativo 

Falta de emoção 

Falta de costume 

Falta de tempo 

Não responderam 

03 alunos 

01 aluno 

07 alunos 

02 alunos 

01 aluno 

01 aluno 

03 alunos 

05 alunos 

Fonte: da autora. 

 

Percebe-se que a maioria dos alunos que declararam não gostar de ler, 

considerados nos termos utilizados pela pesquisadora como “não-leitores” atribui esta 

aversão à preguiça e à falta de paciência. É sabido que a aula de Literatura que utiliza 
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apenas textos é, realmente, maçante – ainda mais para a faixa etária pesquisada – é 

fundamental, portanto, haver uma interação lúdica com a obra, compreender o 

contexto histórico e conhecer, ainda que superficialmente, a história do autor, ao se 

conjugar estes três elementos a aula seria mais interessante e, assim, os argumentos 

“não tenho paciência para ler o livro”, entre outros, iriam se desconstruindo, à medida 

que os alunos fossem vivendo a leitura como uma ação viva e carregada de emoção. 

O vocabulário dos alunos se revelou restrito, deste modo, parcela dos 

estudantes não respondeu à questão por desconhecer algumas das palavras 

utilizadas no questionário como, por exemplo, aconteceu com o termo “aversão”. 

Concluiu-se que a falta do hábito da leitura contribui fortemente por esta restrição no 

vocabulário apresentada pelos adolescentes pesquisados. 

 

 

Tabela 11 - Leitura obrigatória 

QUESTÃO 02: Quando você tinha de ler um livro obrigatório para fazer a prova, como 

resolvia essa questão? 

Buscavam resumos na internet 14 alunos 

Não recorria a nenhuma ferramenta mais fácil, porém suas 

notas eram sempre baixas. 

01 aluno 

 

Pedia “auxílio” para o colega da carteira ao lado 

(famosa “cola”) 

03 alunos 

Outros. Explique. 05 alunos (a maioria alegou 

que só lia por obrigatoriedade) 

Fonte: da autora. 

A busca por resumos na internet é uma prática muito comum, procurada por 

quem não tem a intenção, por motivos diversos, de ler o livro em sua forma integral; 

pois no resumo virtual costumam estar todas as perguntas que, provavelmente, serão 

matéria de avaliação como o nome das personagens, tempo histórico/cronológico, etc. 

o que, como é sabido, nada acrescentam à criticidade do leitor. Por fim, entende-se 

que a leitura obrigatória, na maioria das vezes, não é absorvida pelo aluno, ainda mais 

sabendo que serão avaliados por terem lido, ou não, aquele livro grosso, entediante e 

difícil de ler.  
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Tabela 12 - Leitura obrigatória VS Aversão 

QUESTÃO 03: Você acredita que essa obrigatoriedade é uma das causas que fez com  

que você ficasse com essa aversão aos livros e às leituras? Poderia nos explicar? 

NÃO, não acredito que essa seja uma das causas 

SIM, acredito que essa seja uma das causas 

Não responderam 

13 alunos 

06 alunos 

04 alunos 

Fonte: da autora. 

A maioria dos alunos não associou o fato de não gostarem de ler à 

obrigatoriedade, embora eventual, da leitura para exames e provas – já que quando é 

obrigada, uma parcela dos estudantes realiza a leitura e outros buscam resumos 

virtuais, ainda que não se declarem leitores. Aqui, novamente, é visível a restrição do 

vocabulário, pois a não compreensão do termo “aversão”, fez com que um grupo não 

respondesse à questão.  

 

Tabela 13 - O incentivo da professora diante da aversão 

QUESTÃO 04: Talvez você não goste de ler tão somente por achar os livros chatos, 
como acontece com a maioria dos adolescentes; porém, sua professora já te 
incentivou a ler mesmo sabendo que você não gosta?  

SIM 

NÃO 

11 alunos 

12 alunos 

Fonte: da autora. 

 

 

 

 

Tabela 14 - A ação da professora 

QUESTÃO 05: Se sim, como ela agiu em relação a isso? 
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Pedia para ler livros com linguagens mais simples 

Chamava os alunos para lerem em voz alta na sala 

Indicando livro para pesquisa 

Passava livro para lermos que valeria nota (leitura 

obrigatória) 

Indicava livros que cairia no ENEM  

04 alunos 

01 aluno 

01 aluno 

02 alunos 

03 alunos 

Fonte: da autora. 

As tabelas 13/14 apontam o movimento de incentivo realizado pela professora, 

mesmo sabendo que o aluno não gosta de ler; a tentativa de estímulo distingue os 

alunos e orienta, objetivando a formação de um futuro gosto pela leitura, uma 

linguagem mais simples para facilitar a interpretação. O mesmo acontece com os 

alunos que leem por aconselhamento da professora, que argumenta que os títulos 

indicados têm possibilidade de ser matéria de prova do ENEM. 

 

Tabela 15 - A importância do incentivo na perspectiva do aluno 

QUESTÃO 06: Se não, você acha que esse incentivo seria importante? 

Sim, esse incentivo seria importante. 

Não, esse incentivo não seria importante. 

Não responderam 

08 alunos 

02 alunos 

02 alunos 

Fonte: da autora. 

Oito dos 12 alunos que responderam à questão 04, tabela 13, disseram que o 

incentivo por parte da professora seria importante, assim, mediante esta fala dos 

alunos é possível que houvesse mais oito alunos declarados como leitores potenciais. 

Alerta-se, portanto, para a ausência de incentivo por parte do educador. 

 

 

Tabela 16 - O convite 

Questão 07: Você já foi convidado para conhecer a biblioteca da sua escola?  
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Se sim, explique como se sentiu. 

SIM 

NÃO 

02 alunos (me senti entediado) 

21 alunos 

Fonte: da autora. 

A biblioteca da unidade escolar pesquisada, de acordo como já atestado 

anteriormente, não possui estrutura adequada para receber os alunos – este quadro 

pode ser atribuído tanto à falta de incentivo para visitas à biblioteca, bem como a 

ausência de entusiasmo por parte dos alunos. 

 

Tabela 17 - Tipo de escola 

QUESTÃO 08: Você sempre estudou em escola pública? 

SIM 

NÃO 

16 alunos 

07 alunos 

Fonte: da autora. 

A elaboração desta questão foi no intuito de compreender se a atitude leitora 

do aluno está ou não diretamente ligada ao tipo de escola que o adolescente 

frequenta. Pode-se notar que os sete alunos que responderam que nem sempre 

estudaram em escolas públicas também não são leitores.  

 

3.4. Análise dos dados 

A partir do recebimento de todos os questionários respondidos deu-se início à 

análise de cada questão reafirmando, assim, como descrito na metodologia, a 

qualidade de pesquisadora-observadora da autora do presente trabalho. A análise 

consistiu em verificar as respostas dos alunos de acordo com cada questão, assim, 

foram identificadas duas categorias fundamentais, e agregadoras das ideias contidas 

nas respostas: leitores e não-leitores. É deste ponto de partida que se discorre sobre 

o objetivo desta pesquisa, ou seja, analisar a perspectiva do aluno de Ensino Médio 

em relação ao incentivo à leitura nas aulas de Língua Portuguesa, especificamente 

em Literatura. 
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A identificação de alunos declarados “leitores” se revelou, claramente, maior 

dos declarados “não-leitores” – este resultado casou surpresa, uma vez que a 

esperava-se justamente o contrário, ou seja, que a maioria se declarasse “não-

leitores”, pois o nosso propósito seria, até então, analisar as perspectivas, sobretudo, 

desse tipo de jovem estudante e aqui faz-se importante mencionar que tal resultado 

não consta do objetivo geral deste trabalho, por tratar-se de uma “pesquisa pronta”, 

ou seja, acreditava-se, realmente, nos resultados de pesquisas anteriores em que 

quadros revelam a falta de leitura por parte de estudantes de Ensino Médio, 

especialmente de escolas públicas. A pesquisa ora apresentada, diante do recorte 

apresentado, apurou, contrariamente à fama que os jovens possuem de não gostarem 

de ler, um resultado bastante diferente da realidade pressuposta. 

No entendimento de Freire (2011, p.19) deve se refletir criticamente sobre todo 

pensamento conformista que acredita, por exemplo, que um aluno marginalizado não 

pode desenvolver o gosto pelo aprendizado da Literatura, segundo o educador esta é 

uma “ideologia fatalista e imobilizante” que concede, falsamente, “ares de pós-

modernidade” pensar que esse “dado” não pode ser mudado; que não se pode mudar 

o que está posto e, deste modo, tornar esta ideologia imobilizante “quase natural”. É 

gratificante saber que, mesmo com as adversidades e empecilhos do dia-a-dia, a 

maioria desses alunos considera-se leitores. 

Através das respostas da questão 02, contidas na tabela 01, pode-se observar 

que a maioria dos alunos mostra preferência pelos livros impressos a outros formatos, 

interessante ressaltar que na era digital os e-books receberam o menor número de 

respostas. Houve, também, respostas em branco. O grande número de leitores 

adeptos aos livros impressos faz buscar em Procópio(2013, p. 128) suporte teórico 

para o fenômeno, que atribui à falta de acesso à conexão por parte do usuário médio 

brasileiro, em que se inclui o estudante de periferia, consequentemente “[...] o acesso 

e consumo de livros digitais ficam comprometidos” já que, segundo o autor, esse 

segmento teve grande crescimento nos últimos anos.  

Acredita-se, no entanto, não ser este o principal motivo da preferência por livros 

impressos, já que o acesso à internet está popularizado e os jovens tem conta de e-

mails, contas em redes sociais e aplicativos de bate-papo. Neste caso específico 

percebe-se que o baixo poder aquisitivo não permite a compra de aparelhos, como os 

tablets e os notebooks, que funcionam como suporte à leitura e este dado pode ser 
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considerado também responsável pela não popularização dos e-books. E convém, 

acima de qualquer coisa, ressaltar que estamos num momento, notadamente, de 

transição, ou seja, a transformação de suportes materiais de linguagens. O livro 

impresso quando lido em outros suportes de materialidade ainda está muito longe de 

ser a forma mais confortável de leitura! No entanto, o que se deve considerar é o 

acesso! Os novos meios tecnológicos possibilitam, acima de qualquer coisa, uma 

acessibilidade sem precedentes. Portanto, este claro momento de transição, a que 

estamos sujeitos, nos limita a qualquer tipo de análise conclusiva. Somente um futuro 

distante poderá responder de maneira mais sólida a questão das preferências e 

conveniências dos suportes de literatura. Uma coisa é certa e nos parece bastante 

positiva: temos a possibilidade de andarmos com bibliotecas maravilhosas, 

literalmente, nas palmas de nossas mãos. Parece-nos que os sonhos, de muitos 

escritores, das bibliotecas quase infinitas se concretizam.  

A preferência pelas Histórias em Quadrinhos, os conhecidos gibis também deve 

ser considerada, ainda que se mostre discrepante com o número de livros impressos, 

tendo ficado na segunda colocação entre as preferências dos alunos. A História em 

Quadrinhos por muito tempo sofreu preconceito, assim, não era admitida como 

elemento literário integrante da formação do leitor, uma das mais fortes alegações era 

a que deixava o jovem preguiçoso para o processo de leitura, as ilustrações eram 

compreendidas como facilitadoras que impediam o exercício da imaginação. Hoje esta 

barreira foi rompida e as HQs já são recomendadas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais na integração de leitura e cognição da formação do leitor. Nesse sentido 

Bari (2008) elucida: 

 

As histórias em quadrinhos cumprem, nas ações de renovação do papel 
social da leitura, a função de apresentar um texto altamente informativo e ao 
mesmo tempo conciso, onde o leitor usufrui da leitura e amadurece, abrindo 
as portas da mente para o que lhe vai ser agora ofertado: a garantia social de 
acesso aos bens culturais bibliográficos. Além da leitura convidativa, também 
são interessantes as características da posse ou consumo das histórias em 
quadrinhos, em que quase sempre são incluídas relações de pertencimento 
a determinadas comunidades. Ou seja, ler regularmente as histórias em 
quadrinhos também significa a participação social em uma comunidade, que 
vincula seus membros por meio de uma prática leitora e, por isso, favorece 
indiretamente a educação formal, informal e não formal. (BARI, 2008, p. 116) 

 

A leitura de HQs, ou “gibis”, mesmo que este gênero ainda estivesse às 

margens das leituras indicadas para a formação do leitor, é parte importante desta 
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formação, pois são inúmeros os leitores que desenvolveram a prática leitora através 

desse tipo de leitura, que sempre existiram em diversidade de temas, ilustração, e tipo 

de público. 

Segundo Garcez (in AMORIN, 2008, p. 64), a leitura, consiste em vários fatores 

que o leitor atribui ao dar sentido ao texto e que, de acordo com a autora, dá-se “[...] 

na interação do conhecimento de três naturezas: linguística, textual e de mundo”, onde 

o conhecimento linguístico é relativo ao vocabulário, Língua e recursos do texto; o 

conhecimento textual refere-se à desenvoltura do leitor em poder identificar o gênero 

do texto e saber distingui-los e o conhecimento de mundo consiste em ter familiaridade 

com o texto, ou seja, conseguir identificar no conteúdo relatos que os levem a 

antecipar os sentidos do texto.  

Em “Retratos da Leitura no Brasil” (AMORIM, 2008, p. 201), publica a tabela 

sobre “Quem mais influenciou os leitores a ler”, segundo Amorim esta tabela foi 

respondida somente por leitores que afirmaram gostar de ler e, assim, revela-se a 

figura da Mulher (Mãe/responsável do sexo feminino) em primeiro lugar no ranking 

dos influenciadores da leitura, atingindo um percentual de 49% das respostas; em 

seguida a Professora, com um índice de 33% e em terceiro lugar o Homem 

(Pai/responsável homem) com 30% das respostas. 

Diante desse quadro de abrangência nacional apresenta-se o recorte da escola 

pesquisada, nele um total de 70 alunos respondentes formam a categoria leitores. A 

questão inicial do questionário “Seus pais têm o hábito de ler?” é apresentada na 

tabela 02, e embora seja considerada uma pergunta “clichê” não pode ser evitada, 

sendo ponto de partida para as questões subsequentes; a indagação também foi 

considerada necessária uma vez que ao se estudar pesquisas anteriores onde o eixo 

central é a formação do leitor pode-se afirmar que as conclusões da maioria delas 

apontaram os pais como a primeira influência leitora para que uma criança se 

tornasse, também, leitora.  

A análise da tabela 02 revela que 50% dos 70 alunos declarados leitores 

afirmou que os pais possuem o hábito de leitura, outros 50% garantiu o contrário. Há 

deste modo, um contraponto em relação à tabela apresentada por Amorim (ibidem) 

com tal questão, uma vez que, na tabela seguinte, 03, questiona-se “Quem despertou 

em você o gosto pela leitura?”.  
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Para melhor compreensão do resultado obtido na referida tabela as respostas 

foram dividias em duas categorias: as dos leitores que declararam ter os pais com o 

hábito de leitura, e, a outra, a dos pais que não têm o mesmo hábito. A questão é 

“aberta”, portanto, as respostas apresentaram muitas variações. Dos 35 alunos 

respondentes com a afirmativa do hábito de leitura dos pais, 15 disseram que foram 

os pais ou familiares os responsáveis por despertarem o gosto pela leitura – é preciso 

mencionar que a questão aberta ao utilizar o termo “pais e familiares” abrange não 

somente os pais no sentido biológico, mas, também, outros familiares da convivência 

próxima do aluno - enquanto 12 estudantes afirmaram que o gosto pela leitura foi uma 

descoberta deles próprios. 

O mesmo resultado ocorreu com os alunos respondentes com a negativa do 

hábito de leitura dos pais, 13 estudantes afirmaram que a influência tem origem nos 

pais e/ou familiares. 12 garantiram que não houve influência, que o gosto pelos livros 

é algo relacionado apenas a eles e não à família. Então, quando a análise envolve o 

total das duas categorias pode-se observar que a maioria dos alunos desenvolveu o 

gosto da leitura sem nenhuma influência. Verificou-se, no entanto, que entre os alunos 

que declararam não ter os pais leitores, sete deles indicaram a professora como 

influenciadora, o contrário das respostas dos alunos filhos de pais leitores. O recorte 

da pesquisa, neste caso, vai de encontro com o exposto por Amorim (ibidem), que não 

destaca os pais como influenciadores e, tampouco, os professores. 

O papel do professor é verificado através das análises realizadas com as 

tabelas 4 e 5, onde ao serem questionados sobre o incentivo à leitura de livros por 

parte da escola 36 alunos, de um total de 70, responderam que sim; deste mesmo 

total, 70 alunos, foram 25 os estudantes que afirmaram que sua professora já havia 

feito indicações de leitura ao perceber o gosto pela leitura por eles explicitado. 

Destaca-se, porém, entre essas 25 respostas seis respostas onde os alunos garantem 

que as indicações literárias recebidas foram voltadas apenas para realização de 

exames, como por exemplo, o ENEM. 

A este respeito Leahy-Dios (2000) elucida: 

A sobrevivência das escolas depende, em larga escala, dos resultados 
obtidos nos exames. De algum modo, em algum lugar, há um comando em 
autoridade que exige que os vestibulares sejam como são e que o 
aprendizado de literatura seja testado através de períodos, datas, nomes e 
características, tanto melhor se mais memorizável; quem não quer adequar 
ao sistema estará fora dele. (LEAHY-DIOS, 2000, p.72) 
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A percepção deste fato se relaciona com a análise da tabela 06 que discute o 

“pós-incentivo”. Registrou-se que apenas 12 alunos, entre os que afirmaram receber 

incentivo por parte da professora, declararam que a profissional de Educação voltou 

a abordar o assunto após as leituras. Para Petit (2013): 

 

Muitas vezes, nos meios onde ler não é habitual, os mediadores tentam 
chamar atenção das pessoas com livros que supostamente tem a ver com 
elas. Porém, depois, nem sempre lhes dão a oportunidade de passar para 
outra coisa, de ampliar seu universo cultural. Então os vemos condenados a 
voltarem sempre ao seu ponto de partida. (PETIT, 2013, P.26) 

 

Verificou-se, neste caso, que embora exista uma quantidade, praticamente 

empatada, de alunos que alegou receber incentivo da professora afirmando que esta 

volta a procurá-los para falar sobre a leitura indicada, ainda são necessárias várias 

intervenções para que a prática leitora seja, de fato, considerada como um fator 

determinante para que o jovem adquira, não só o hábito, mas o prazer pela leitura. É 

importante que o professor tenha em mente a prática leitora como um ato de liberdade 

mediado por ele na direção do aluno, que, embora se julgue autônomo, ainda assim, 

espera que o professor atue como mediador entre ele e o ato de ler, que medeie a 

leitura como sendo um movimento de prazer e não, apenas, obrigatório.  

A tabela 07 aborda a questão da biblioteca. É preciso esclarecer que a unidade 

escolar pesquisada não possui um espaço organizado, estruturado, adequado para o 

funcionamento real de uma biblioteca onde todo universo da escola possa frequentar 

e sentir-se acolhido, assim, torna-se escassa a frequência dos alunos do Ensino Médio 

no ambiente reservado ao que seria, em tese, a biblioteca. O aluno Igor, 2ºE, ironizou 

a questão formulada rebatendo-a com outra pergunta: “Tem biblioteca aqui?”, fato 

presenciado pela pesquisadora ao entregar o questionário. A questão apresentada 

aos alunos foi simples: “Você costuma ir à biblioteca da sua escola?”. Houve uma 

espantosa discrepância nos resultados, onde apenas cinco alunos responderam já ter 

ido à biblioteca, enquanto 65 responderam que não.  

Este dado nos leva a revisitar Amorin (2008, p. 196) quando explicita em tabela 

publicada em sua obra “[...] lugares onde os leitores costumam ler livros”, e, aponta 

resultados tão alarmantes quando revela que somente 12% dos entrevistados 
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costumam frequentar bibliotecas. É preciso esclarecer que ir à biblioteca não implica 

somente em estar no ambiente e escolher o livro preferido ou necessitado; implica, 

também, em permanecer em um lugar onde as possibilidades de contato com leitura 

e de acordo com Petit (2013): 

 

[...] podem ajudar as pessoas a se construírem, a se descobrirem, a se 
tornarem um pouco mais autoras de suas vidas, sujeitos de seus destinos, 
mesmo quando se encontram em contextos sociais desfavorecidos. (PETIT, 
2013, P.31). 

 

Nas palavras de Freire (2011, p. 53) “[...] é a posição de quem luta para não ser 

apenas objeto, mas sujeito também da história”. Então, nesta medida de “tornar-se 

sujeitos de seus destinos/história”, conforme aqui elucidado por Petit e Freire (ibidem), 

é que se torna possível explicar o fenômeno ocorrido na questão 09, contida na tabela 

08, quando os alunos ao responderem a indagação formulada, que tinha o objetivo de 

confirmar o que se sabe até hoje, ou seja, apontar o responsável pela formação leitora, 

surpreendentemente os alunos vem e demonstram que “Acreditam que um leitor não 

precise desse incentivo porque isso vem da personalidade de cada um”. Para a 

pesquisa que estava em curso esta resposta surgiu em meio a espera de respostas 

prontas, isto é, aquelas que em que o aluno apontasse o mediador responsável pela 

sua prática leitora, fosse ele o pai, mãe ou a professora. No entanto, observou-se que 

57 entre os 70 leitores do questionário, acreditam não precisar dessa mediação tão 

cobrada e comentada. 

Este dado vem a ser o que Hannoun (1998) classifica como “suicídio 

pedagógico”, o vocábulo “suicídio” é entendido como um ato de emancipação por 

parte do educando, ou seja, adquire sua autonomia e esse “suicídio pedagógico do 

mestre e a autonomia do aluno são as duas facetas inseparáveis do ato educacional”. 

(HANNOUN, 1998, p. 32). 

Na mesma direção que se espera a autonomia do educando está, também, a 

necessidade do educador em renovar-se e, assim, evitar que, de fato, o educando 

seja definitivamente emancipado - mas de que forma esse “suicídio” pode ser evitado, 

ou, ao menos, protelado? O educando deve estar sempre em estado de aprendizado, 

deve sempre buscar atualizações e assim “[...] aperfeiçoar seus métodos para torná-

los mais eficazes, mesmo sabendo que o essencial está em outro lugar, no trabalho 
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do próprio educando, trabalho imprevisível e oculto que ninguém pode programar”. 

Este ‘não poder’ da Pedagogia decorre da própria natureza da educação. (O. 

REBOUL, op. cit., p. 63, apud HANNOUN, 1998, p. 33). 

Nesta via de mão dupla da Pedagogia estão inseridas o que Hannoun (1998), 

denomina de: “Pedagogia da mentira” e a “Pedagogia do segredo”, onde a primeira 

adapta a mensagem escolar à dimensão do aluno; a segunda é a provocação para 

que ele saia da condição de educando dependente e o professor libertador dentro de 

uma suposição de que educação não seja manipulação, porque a “não-manipulação 

do aluno é um dos principais pressupostos do professor em sua ação educacional”. 

(HANNOUN, 1998, p. 39). 

A última questão do questionário dos leitores, contida na tabela 09, objetivou 

verificar qual o tipo de leitura que atrai o interesse dos jovens que se denominaram 

leitores, mas a que tipo de leitura está atrelada essa afirmação? Os clássicos, segundo 

Calvino (1993, p.10), são “[...] aqueles livros que constituem uma riqueza para quem 

os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva 

a sorte de lê-los pela primeira vez na melhores condições para apreciá-los”. Porém, a 

pesquisa revelou que muitos dos alunos declarados leitores, no entanto, não gostam 

dos clássicos. Devemos reconhecer que entre os clássicos existem os livros 

entediantes de ler. Não é porque seja um clássico que temos a obrigatoriedade de 

termos lido, gostado e indicá-lo, é questão de gosto e vulgarmente pontuando, gosto 

não se discute.  

O que não pode acontecer, e disso os jovens leitores precisam tomar 

conhecimento, é que, ler somente obras de tendência não fará deles sujeitos 

emancipados nem tampouco autônomos. Não podemos fazer vistas míopes para esse 

fato. Avaliar, por exemplo, o aluno que, prefere os filmes ao livro é muito válido. Nessa 

medida, a aula de Literatura na linguagem fílmica, torna-se tão válida quanto a 

linguagem literária quando o intuito é formar leitores críticos da Literatura no sentido 

pleno da palavra.  

Assim, as leituras destacadas entre as preferências dos alunos leitores, estão 

muitos best-sellers que, com sucesso de vendas, acabam virando filmes e da mesma 

forma que as vendagens de livros batem recorde, o mesmo acontece com as salas de 

cinema. Lotam. 
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Nessa medida, podemos concluir que esses declarados leitores, ainda se 

encaixam na classificação de “leitor potencial”, uma vez que, não esperam da 

influência exterior para sua prática leitora, mas ainda assim fazem da leitura por 

distração, nada mais que a própria distração, sem o intuito da criticidade e formação 

do sujeito. Gostam de ler, têm o hábito, mas com leituras lineares que não atuam, 

efetivamente, na emancipação do sujeito tornando-o leitor crítico. 

A partir desse ponto, faremos a análise da categoria dos não-leitores. 

Felizmente a quantidade de alunos destacada nesta categoria, refere-se a apenas 

24,73% do nosso recorte, dado que nos leva a reforçar a potencialidade do aluno 

leitor.  

Verificou-se na tabela 10 que abarca a problemática referente a “aversão à 

leitura”, onde a maioria dos respondentes atribui tal aversão à “preguiça e falta de 

paciência”, seguida pela “falta de interesse” e “falta de tempo”. Essas quatro 

subcategorias identificadas nas respostas dos questionários, qual a questão foi 

aberta, nos revela a princípio que, o que falta, realmente, para que sejam leitores é o 

incentivo. Para esses alunos o hábito não provém de cunho interior e subjetivo, pelo 

contrário, a mediação nesse caso far-se-ia necessário para que, a preguiça possa ser 

substituída por ânimo, a paciência possa ser adquirida, o interesse possa ser 

despertado e o tempo possa ser aliado no processo de formação leitora. Nenhum 

jovem na contemporaneidade, sobretudo que não tenha paciência para ler, fará uso 

de livros grossos, porque quando este tem de fazer uma leitura, atrela à quantidade 

de páginas que o livro possui e busca por resumos na internet, conforme se verificou 

na tabela 11, quando questionamos sobre as leituras obrigatórias. 

Dos 23 alunos declarados não-leitores, 14 afirmaram que quando devem fazer 

uma leitura obrigatória, recorrem aos resumos da internet. Essa quantidade 

representa 60,83% dessa categoria. Valor consideravelmente alto para uma 

quantidade baixa de não-leitores. Não ler o livro na íntegra e preocupar-se somente 

com as questões da prova a fim de conseguir nota satisfatória é preocupante quando 

o objetivo das aulas de Literatura é (ou deveria ser) formar leitores críticos. Julgam-

se, nesse caso, desnecessárias as provas com leituras obrigatórias para avaliar o 

aluno em disciplinas de Literatura enquanto, que, na base, não tem a formação de 

leitor como sujeito crítico.  

Nesse sentido Leahy-Dios (2000) elucida: 
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Por ser intocável, o currículo de literatura, aliado ao treinamento acrítico 
oferecido aos professores, não levanta dúvidas, debates, incertezas ou 
dilemas, deixando ainda de favorecer a experimentação ou a 
problematização; por ser pesado e maçante, encontra no fator “tempo” seu 
maior aliado. Mil páginas devem ser lidas, em voz alta ou em silêncio, 
memorizadas, resumidas, fichadas, checadas e testadas para a loteria das 
cinco perguntas que caem nos exames vestibulares. (LEAHY-DIOS, 2000, p. 
206). 

 

Freire (2011), neste contexto, corrobora com este entendimento quando fala 

que em sua “andarilhagem” pelo mundo, não foram poucas as vezes que jovens 

estudantes falaram de sua luta às voltas com extensas bibliografias a serem muito 

mais “devoradas” do que realmente lidas ou estudadas. (FREIRE, 2011, p.26) 

O educador, assim, aponta a importância do aprofundamento das obras lidas, 

de forma não mecânica, pelos alunos para depois avaliar sua compreensão com 

perguntas óbvias e clichês, subestimando totalmente a capacidade do leitor em 

analisar mais profundamente um texto.  

É necessário ir além dos textos lineares, apostar na capacidade do jovem em 

compreender linguagens que, aparentemente, são incompreensíveis a olhos nus, ou 

seja, sem auxílio de dicionários, ou ainda, a prática degradante de “aconselhar” o 

aluno a destacar as palavras desconhecidas. 

Os alunos não-leitores não atribuem sua aversão por leitura de livros à 

obrigatoriedade, conforme verificou-se na tabela 12. Os dados obtidos para a análise 

desta questão não foram tão consistentes, pois houve carência nas respostas já que 

50% dos respondentes optaram por uma única resposta, enquanto os outros 50% se 

mostraram divididos entre a outra alternativa e a resposta em branco. Entre os 23 não-

leitores, quatro não responderam à questão – a explicação desta escolha (resposta 

em branco) está no fato da questão ser dissertativa, deste modo, os quatro estudantes 

optaram por não escrever, ação que está diretamente relacionada à leitura.  

A questão sobre o incentivo à leitura por parte da professora foi discutida 

igualmente com os alunos leitores e com os não-leitores, duas subcategorias foram 

obtidas: SIM, receberam incentivo da professora; NÃO, nunca receberam incentivo da 

professora. O resultado encontra-se transcrito na tabela 13, havendo 11 respostas 

para a subcategoria SIM e 12 respostas para a subcategoria NÃO. 
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Na subcategoria SIM, como está descrito na tabela 14, a questão foi acrescida 

ao abordar a reação da professora em relação ao incentivo diante do aluno não-leitor, 

e todos os motivos que levam à aversão à leitura. Verificou-se que não se trata de 

incentivo, propriamente dito, quando vemos nas respostas, que, a professora 

aconselhava a lerem livros de linguagens mais simples (lineares), livros que valeriam 

notas (obrigatórios) e livros que cairiam na prova do ENEM (novamente a leitura 

obrigatória). Não se pode compreender esta atitude, por parte da professora, como 

incentivadora, uma vez que a obrigatoriedade não incentiva, pelo contrário, afasta.  

 Na subcategoria NÃO, de acordo com a tabela 15, foi questionado o incentivo 

por parte da professora, se este seria ou não importante, obteve-se oito respostas 

afirmativas, que nesse recorte representa a maioria, pois são 12 os estudantes 

pesquisados nesta subcategoria. Constata-se, assim, que oito alunos leitores 

potenciais não receberam incentivo/investimento por parte do professor.  

Este fato pode levar o leitor a rebater o dado se for considerada a porcentagem 

inferior a 10% de leitores potenciais em um total de 93 questionários; porém não se 

pode esquecer que mesmo entre os declarados “leitores” existe a falta de incentivo, 

uma vez que, foram respondidas as questões quanto à leitura de clássicos e observou-

se somente leituras de best-sellers.  

Em relação a questão da biblioteca acredita-se que o fato de não serem leitores 

não é fator impeditivo para não frequentarem a biblioteca. A tabela 16 revela que, ao 

se questionar sobre se estes alunos já foram convidados a conhecer a biblioteca de 

sua escola, percebe-se que quase a totalidade dos estudantes nunca foi convidada a 

conhecer este espaço. No recorte observado e pesquisado, julga-se extremamente 

necessária a inclusão literária para um alunado sem perspectiva e totalmente sem 

incentivo, uma vez que é nesse ambiente que a interação com textos de todos os 

gêneros se faz presente.  

Pode-se adiantar, à guisa de conclusão, que o fato da escola ser pública não 

influi no resultado obtido de alunos não-leitores, pois a tabela 17 claramente 

demonstra que sete, dos 23 alunos, nem sempre estudaram em escola pública, e no 

entanto, não são leitores.  

O questionário elaborado de acordo com as observações feitas em sala de aula 

foi fundamental para o processo de identificação dos leitores e os não-leitores, 
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declarados por eles mesmos. A fidelidade dos dados causou uma reação de surpresa 

diante de dados que revelaram a autonomia e a emancipação dos educandos, 

demonstrando que os jovens das escolas públicas, sobretudo os da periferia, não 

acreditam que a escola desempenhe um papel de importância no que tange ao tema 

da formação leitora, nem tampouco a sua prática, já que eles se deparam, 

continuamente, apenas com as indicações de leituras obrigatórias. 

As aulas destinadas à aula de Literatura, momento propício para o 

desenvolvimento do apreço aos textos, nada mais são que aulas de giz, lousa e saliva. 

A “prática forçada” da escrita para os alunos e a atitude que não muda no decorrer 

dos anos: enquanto o professor escreve, vamos bater papo. 

A adoção de um método simples, relativamente barato, prático e eficaz: a folha 

de texto impressa seria uma dinâmica mais produtiva em todos os sentidos e para 

todos, tanto para os alunos como para o docente. Entende-se, obviamente, que a 

prática da escrita é importante, mas esta lacuna necessária pode ser resolvida com 

tarefas (agradáveis) de produções de texto, que não foi muito observado em sala, 

salvo a criação de poemas em uma das aulas assistidas. Acredita-se que esta atitude, 

ao menos, levaria com que aqueles oito alunos em potencial fossem despertados para 

o gosto pela leitura e depois pela leitura literária - um passo de cada vez.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Tamo tipo passarinhos soltos a voar dispostos a 
achar um ninho, nem que seja no peito um do outro” 
(EMICIDA, 2015). 

 

No início desta pesquisa buscou-se analisar qual é a perspectiva do aluno de 

Ensino Médio em relação ao incentivo à leitura nas aulas de Língua Portuguesa, 

sobretudo no que tange a Literatura. A inquietação que perpassa o trabalho partiu da 

hipótese de que os professores de escolas periféricas não tinham uma perspectiva 

positiva perante o aluno que, até então, considera-se leitor potencial e, com isso, 

deixavam de incentivar a leitura.  

O tema proposto é instigante e, assim, estimulou a busca por dados e opiniões 

em pesquisas já concluídas para que fosse possível, com a fundamentação 
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necessária, identificar os caminhos que auxiliam a formação do leitor. O resultado 

desta busca foi produtivo e vasto, o material extenso apontava várias vertentes e 

vieses, incluindo o seio familiar, o escolar e a contação de histórias feita desde a 

infância. As óticas das pesquisas encontradas eram voltadas à identificação de um 

“responsável” pela formação leitora, tal constatação abriu um outro campo de visão 

permitindo e incentivando um outro olhar, um olhar que fosse capaz ser o indicador 

para o tipo de pesquisa de campo a ser adotado no presente trabalho e qual seria seu 

filtro de análise. 

Isto posto deu-se início ao processo de observação nas salas de aula, nelas 

encontramos os sujeitos idênticos aos idealizados para nossa pesquisa: o universo foi 

uma escola pública estadual da zona leste de São Paulo, ou seja, um bairro periférico 

em que os jovens pertencem à classe média baixa (C / D) e se ressentem de qualquer 

tipo de incentivo, não há estímulo esportivo, educacional e/ou cultural. Foram estes 

jovens, alunos do Ensino Médio, os sujeitos de nossa pesquisa.  

É preciso admitir que, ao entrar pela primeira vez na sala de aula para dar início 

às observações, eu carregava uma expectativa que não se tornou realidade, a de que 

ali estariam adolescentes que responderiam o questionário de forma harmoniosa e 

pronta. A pesquisa, no entanto, apontou caminhos bastante curiosos e impensados e, 

deste modo, esperava-se que os alunos, ao responderem os questionários, dissessem 

que tiveram grande influência da família, da escola ou do professor com relação ao 

gosto pela leitura. Entretanto, de forma surpreendente e causando total espanto, mais 

de 80% dos alunos declarados leitores disseram que o leitor em potencial é um estado 

que parte de cada um, ou seja, não necessariamente o leitor em potencial precisa ser 

colocado diante de práticas de leitura que os estimulem, mas que essa prática cresce 

de acordo com a personalidade de cada um. Pode-se afirmar que as respostas dos 

alunos contrariaram uma de nossas hipóteses em relação à pesquisa. 

As respostas, ao mesmo tempo em que causaram surpresas, também abriram 

portas para mais questionamentos: Se esses alunos não precisam ser estimulados a 

ler, qual é o papel do professor e da escola na vida de cada um deles? Que tipo de 

leituras eles levam em consideração para se posicionarem como leitores, ou não 

leitores? 

Ao se declararem “autônomos”, perante o questionário, foi possível identificar 

que muitos deles têm o conceito de leitor pelo ato de “gostar de ler”, mas este “gostar 
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de ler” não é ler por ler. Os best-sellers, campeões de vendas, estão aí para depor a 

favor de uma classe leitora que para nivelar-se ao leitor literário precisa de incentivo 

e a apresentação adequada. A leitura emancipa e dá a liberdade ao sujeito, mas é na 

verdadeira literatura que ele vai ter, possivelmente, a criticidade e a autonomia para, 

de fato, livrar-se das amarras de um sistema que, até então, é considerado letramento 

de elite. A partir de um ponto de vista epistemológico conclui-se que tais questões não 

são fáceis de responder, nem suas respostas conclusivas – por vários fatores. Pode-

se, no entanto, refletir sobre alguns pontos. 

O professor, embora não tenha sido alvo desta pesquisa, exerce um papel que 

no decorrer dos anos vem sofrendo mudanças no sentido em que a sociedade, envolta 

nos últimos fenômenos sociais como a Internet, por exemplo, precisou repensar seu 

modo de agir e transmitir o conhecimento acumulado. Para Soares (1993), “[...] o 

desenvolvimento tecnológico permitiu que a informação viesse a representar, nos 

últimos decênios, o fator chave dos processos produtivos de bens e serviços, 

interferindo não apenas na produção de bens de natureza física, mas principalmente 

na natureza simbólica”. 

Em outras palavras pode se dizer que não apenas o que consumimos, mas 

também o que produzimos e como produzimos vem sendo fortemente influenciado 

pelo desenvolvimento tecnológico. Esta influência se multiplica com relação à 

Educação, pois se vive em tempos altamente marcados pela fluidez dos processos, 

sejam eles mais imediatos ou mais duradouros. Hoje muito se discute sobre a função 

que o professor e a escola desempenham frente a esses processos. Ressalta-se, 

ainda, que o trabalho destaca a questão da leitura em relação à formação dos leitores 

em potencial. 

 

Ora, se a maioria dos alunos afirmou nos questionários que “Não dependem 

necessariamente da influência do professor, da escola ou de sua família para o 

despertamento ao gosto/hábito de ler”, a quem poderíamos atribuir essa atividade? 

Seria a própria mudança dos modos de produção e reprodução dos bens de 

consumo? Como esses leitores em potencial se portam frente à modernização? 

Estarão eles perplexos ou tranquilos diante de tudo o que vem acontecendo? Eles têm 

essa clara noção de que a internet foi uma verdadeira revolução nos modos de 

percepção de toda a sociedade? 
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É fato que a geração de hoje nasceu no bojo de todas estas mudanças, mas 

nem todos têm a clareza das mudanças ocorridas antes e depois desses processos 

de aquisição e busca pelo saber-conhecer; mas estamos certos que, mesmo esses 

alunos que se consideram leitores e afirmaram “não ter tido influência direta de 

ninguém”, certamente são resultados dessa geração que lida com a tecnologia e, 

consequentemente, com a informação e o conhecimento. 

É preciso ter em mente que a formação do leitor envolve uma série de fatores, 

principalmente em tempos de transição onde as mídias oferecem tantas facilidades 

de acesso aos diversos tipos de informações e que, portanto o que vale 

necessariamente não é o que se sabe, mas o que fazer com aquilo que se sabe. 

Diante disso, quem é o bom leitor? Aquele que lê ou aquele que faz inferências com 

aquilo que lê? Conhecer não basta. É preciso compreender todas as dimensões da 

realidade, expressar essa totalidade de modo amplo, crítico e integral. Esta é também 

uma ideia de um leitor “ideal”, nem sempre “real”. 

O universo de alunos pesquisados enquadra-se em um perfil real que, diante 

suas condições de vida e conhecimento de mundo, realiza leituras como “A Culpa é 

das Estrelas”, “50 Tons de Cinza”, “Crepúsculo”, ou seja, nenhum afirmou ler 

Saramago, por exemplo. Este trabalho não está de modo algum julgando as escolhas 

de leituras feitas pelos estudantes e nem indicando o que eles devam ler, ou não, o 

que se pretende dizer é que, ainda assim, entendemos que são leitores em potencial, 

porque muitos têm a noção de quantos benefícios a leitura traz. 

Ler é um exercício para sempre, é uma atividade que informa, entretém e mexe 

com cada um de nós de um modo diferente e único. Os jovens estudantes precisam 

de apoio para construir seus próprios critérios de escolha, e como ainda não possuem, 

terminam por assimilar a opinião do que está na mídia. O professor precisa, então, ter 

o traquejo para indicar os livros literários e contrapor os livros de tendência. 

Foi observado que nas aulas de Literatura o objetivo era somente passar 

conhecimentos de tempos, contextos, características, mas sem indicações de obras 

para que os alunos pudessem, de fato, estar materialmente em contato com o que foi 

transmitido, mas, em vez disso, a aula era totalmente transcrita na lousa, sendo este 

um método que causa cansaço, impaciência e dispersão entre os alunos.  
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Depois de realizadas as observações, aplicado os questionários e nas 

conversas informais verificou-se que a maioria gosta de ler, porém não querem a 

leitura obrigatória da escola, também não gostam das aulas de Literatura. Se gostar 

de ler não significa gostar da Literatura, segundo os alunos pesquisados, do mesmo 

modo que gostar de literatura não significa gostar de todos os clássicos, como então 

fazer com que esses jovens leitores e, agora, leitores potencial de fato, possam gostar 

de um texto literário? Como fazer para que apreciem uma leitura de clássicos do 

mesmo modo que leem esses livros de tendência para que, quando forem 

perguntados “está lendo o que?” A resposta seja “Estou relendo Vidas Secas”. Isso 

não é uma utopia.  

Calvino (1993) se refere aos clássicos como sendo obras que nunca terminam 

de dizer o que desejam, por isso sua releitura é uma leitura de contínuas descobertas, 

pois cada vez que se lê, descobre-se um novo fato, algo que no momento da primeira 

leitura não parecia ser importante e que passou a ter valia no momento da segunda. 

Ao debruçar-se em Calvino, Barbosa (2006, p.92) vem confirmar que “[...] a releitura 

aponta para aquilo que na obra está presente para sempre, enquanto articulação de 

linguagem e ficção, expressão e imaginário, e é o próprio sistema de literatura que ele 

representa” Entende-se, assim, que não é preciso que o leitor seja um “eciano” para 

ler Eça de Queiróz; “clariceano” para ler Clarice Lispector ou “machadiano” para ler 

Machado de Assis, ou seja, não é preciso ser um especialista para usufruir das obras 

literárias clássicas. 

Acreditamos na eficiência da aula de Literatura quando esta tem o propósito de 

fazer o aluno/leitor interagir com o texto. Isso é completamente possível quando a 

escola é promotora de eventos literários como, por exemplo, os saraus, o círculo de 

leitura, a gincana literária, entre outros; onde há espaço para a troca de experiência 

entre os alunos, existe a conversa com o professor a respeito de obras lidas, o falar 

com entusiasmo e se pode divulgar o gosto por esta ou aquela leitura. É o popular 

“boca-a-boca” que mais causa efeito, muitas vezes, do que o trio giz, lousa e saliva. 

O intuito da presente pesquisa não foi apontar direções para formar 

especialistas em Literatura; o que se buscou (e encontrou) foi por alunos com 

perspectivas para serem não só leitores, mas leitores de Literatura. Neste sentido as 

respostas para as perguntas formuladas podem não ter sido conclusivas, entretanto, 

o jovem onde se viu a figura do aluno potencial é um campo de terra boa, assim, basta 
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plantar, cultivar e regar que a semente literária crescerá. E, como tudo o que é 

cultivado, algumas crescem mais rápido, outras menos, porém, todas têm um 

resultado satisfatório e pouquíssimas são colocadas em cestos para que virem 

novamente material de plantio. Assemelham-se aqui nossos oito alunos declarados 

não-leitores sem incentivo e com seus “cestos” a postos.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO  

 

Caro aluno,  

Esta é uma pesquisa para o desenvolvimento da dissertação de Mestrado de Sandra 

Delmonte Gallego Honda, sob orientação da Profª Doutora Ana Maria Haddad 

Baptista.  

Agradecemos sua disposição para a contribuição nesta pesquisa.  Ressaltamos que 

as informações aqui fornecidas serão restritas e somente para coleta de dados que, 

posteriormente, deverão se ranalisados. 

Você pode responder sem nenhum tipo de receio. Seja sincero e não se preocupe em 

responder de forma que nos agrade. Lembramos que o que está sendo analisado aqui 

não é sua conduta, mas sim o hábito de leitura entre jovens do ensino médio em geral. 

Coloque somente seu primeiro nome e a série em que você está. Exemplo: Maria, 2º 

A. Não se esqueça de assinar ao final da pesquisa a autorização para que possamos 

divulgar os resultados no trabalho, lembrando que seu nome completo não será 

divulgado. 

1º NOME----------------------------------- SÉRIE--------------------. 
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Vamos falar sobre leitores. 

1) Você gosta de ler? 

(  )  SIM   (   )  NÃO 

Se SIM, pode continuar.Se NÃO, pule para o questionário ALUNOS QUE SE 

DENOMINAM NÃO-LEITORES. 

2) que tipo de leitura mais te agrada? 

(  ) livros  impressos 

(  )  livros eletrônicos 

(  )  revistas 

(  )  jornais 

(   )  artigos eletrônicos  

(  )  outros 

 

3) Seus pais têm o hábito de ler? 

( )  SIM      (   )  NÃO 

 

4) Quem despertou em você o interesse pela leitura? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

5) Na escola, você tem o incentivo para a leitura de livros? 

(   )   SIM      (   )   NÃO 

 

6) Sua professora percebendo seu gosto pela leitura já te indicou algum livro? 

Quais? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

7) Caso ela tenha indicado, vocês conversaram a respeito depois da leitura? 

(   )   SIM      (   )   NÃO 

8) Você costuma ir à biblioteca da sua escola? 

(   )   SIM      (   )   NÃO 

9) Para uma pessoa tornar-se leitor, você acha mais importante: (pode 

assinalar mais de uma alternativa). 

     (  ) os pais terem o hábito de ler; 

     (  )  o professor ter o hábito de ler; 
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     (   )ambos têm papel importante nessa formação; 

     (  )  creio que um leitor não precisa desse incentivo porque isso vem da 

personalidade de cada um; 

(   )  Outra justificativa. 

 

10)  Quando falamos em leitor que goste de ler livros, não 

falamos  necessariamente de um leitor de clássicos da Literatura. 

Você gosta desses clássicos ou prefere outros tipos de livros? Pode nos 

informar algum livro que mais te agradou entre suas leituras? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

Eu ------------------------------------------------------------------------------------- autorizo a 

divulgação das minhas respostas para a análise dos dados coletados para essa 

pesquisa.  

 

 

São Paulo, --------------------------------------. 

 

 

QUESTIONÁRIO ALUNOS QUE SE DENOMINAM NÃO-LEITORES 

 

Agora que você já nos informou que não gosta de ler, vamos conversar a respeito 

dessa aversão. 

1) A que você atribui sua aversão pelos livros e pelas leituras em geral? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2) Quando você tinha de ler um livro obrigatório para fazer a prova, como resolvia 

essa questão? 

(  )  Buscava resumos das obras na internet; 

(   )  Não recorria a nenhuma ferramenta mais fácil, porém suas notas eram sempre 
baixas; 

(   )  Pedia “auxílio” para o colega da carteira ao lado; 

(   )  Outros. Explique. ----------------------------------------------------------------------------------. 
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3) Você acredita que essa obrigatoriedade é uma das causas  que fez com que  

você ficasse com essa aversão aos livros e às leituras? Poderia nos explicar? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

4) Talvez você não goste de ler tão somente por achar os livros chatos como 

acontece com a maioria dos adolescentes. Sua professora já te incentivou a ler 

mesmo sabendo que você não gosta?  

(   )   SIM      (    )    NÃO 

5) Se sim, como ela agiu em relação a isso? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

6) Se não, você acha que esse incentivo seria importante? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

7) Você já foi convidado para conhecer a biblioteca da sua escola? 

(   )   SIM      (   )   NÃO 

Se sim, explique como se sentiu. ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

8) Você sempre estudou em Escola Pública? 

 

 

 

 

Eu ------------------------------------------------------------------------------------- autorizo a 

divulgação das minhas respostas para a análise dos dados coletados para essa 

pesquisa.  
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São Paulo, --------------------------------------. 
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APÊNCIDE B – MODELO DE QUESTIONÁRIO RESPONDIDO: LEITORES 
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APÊNCIDE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO RESPONDIDO: NÃO-LEITORES 
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