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RESUMO 

 

O trabalho analisa a leitura, ressalva a importância de ler e investiga o trabalho docente para despertar o 

interesse por essa prática. O estudo se deu a partir de pesquisa de campo com alunos e professores da turma 

de 6º ano de uma escola pública, em Guanambi-BA. Os instrumentos para coleta de dados foram observação 

e entrevista. Realizou-se análises qualitativas das respostas. Conclui-se que os docentes não têm consciência 

do valor da leitura e os alunos sentem os reflexos dessa carência.  
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INTRODUÇÃO 

 

  O tema leitura é o eixo deste trabalho de pesquisa, baseado no pressuposto de que a leitura é 

um suporte para a formação do cidadão crítico. Ressalva-se a importância do ato de ler para a 

construção do pensamento humano, da possibilidade de dominar a linguagem escrita e oral e, 

principalmente, por facilitar, induzir e abrir caminhos para a compreensão e interpretação dos 

acontecimentos do mundo. 

  O aluno, hoje, tem uma relação de liberdade com o mundo muito maior e mais dinâmica que 

há bem pouco tempo atrás, entretanto o índice de alunos desinteressados pelas atividades escolares 

tem crescido consideravelmente e entre essas atividades destacamos a leitura. Muitas indagações 

poderiam ser feitas para tentar explicar o insucesso: Seriam as divergências de experiências 

vivenciadas na escola e na sociedade? Haveria uma dicotomia tão grande nesses espaços de modo que 

o aluno não é capaz de transpor as barreiras? Ou seria culpa do professor que ainda não encontrou a 

melhor forma de trabalhar e conviver com as diferenças? E o uso de textos desinteressantes? 

  O fato é que o aluno continua sem nenhuma atração pela leitura e, ao sair da escola, desliga-se 

totalmente dela, como se não soubesse da sua real necessidade e, o pior, afirma não gostar de ler. Faz-

se importante ressaltar que a leitura é fator preponderante para que o aluno tenha um desempenho 

escolar satisfatório, já que através dela é possível adquirir conhecimento linguístico, textual, de 

mundo, entre outros.  

  Por tudo isso, busca-se compreender como o trabalho com a leitura tem sido desenvolvido para 

garantir que o aluno seja leitor ativo, capaz de compreender, fazer inferência, partindo do 

conhecimento que já possui, fazendo suposições e desenvolvendo habilidades que o favoreça em 

diversos contextos sociais. 

 

METODOLOGIA 

 

   Este estudo teve como universo de pesquisa alunos das turmas de 6º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual
1
, situado na Cidade de Guanambi-BA, bem como cinco professores 

que atuam nas turmas dos alunos entrevistados. 
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  Procurando uma investigação sobre como a leitura é vista, trabalhada e utilizada por 

professores e alunos no processo ensino-aprendizagem numa escola Pública de Ensino Fundamental, 

em Guanambi-Bahia, privilegiamos a abordagem qualitativa, buscando compreender os vários pontos 

de vista suscitados pelos sujeitos pesquisados. 

            Foi utilizado como instrumento para a coleta dos dados o questionário com 10 questões, sendo 

cinco questões fechadas, com o objetivo de evitar variações interferentes; e cinco questões abertas 

oportunizando aos professores e alunos discorrerem sobre o assunto e fornecerem dados para a 

interpretação e análise das respostas. 

   Utilizamos também da observação direta, a fim de conhecer o trabalho realizado e buscar 

informações junto aos professores a respeito das adaptações curriculares necessárias para eficácia do 

processo da leitura. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Após ouvirmos os professores a respeito das relações que eles têm com a leitura, constatamos 

que todos afirmaram que não costumam ler diariamente, já que não têm tempo para essa atividade. 

Percebemos que os professores que não são leitores, não sentem nenhum prazer na leitura e 

desconhecem a importância desse ato. Entretanto, num outro momento, ao direcionarmos ao professor 

a questão sobre o aluno indagando sobre os motivos de a maioria não gostar de ler, ouvimos: “não 

gostam de ler talvez por falta de incentivo dos pais”; “não foi orientado para leituras prazerosas; os 

pais são analfabetos”; “não procuram saber se eles convivem com leitores ou leem em casa”.              

 Há uma contradição nas respostas dos educadores, pois procuram desviar a responsabilidade 

da leitura para a família; se o aluno não lê é porque “a família não lê ou os pais são analfabetos”. Isso 

confirma a hipótese de que não leitores não podem formar leitores. Se o professor não gosta de ler, 

como é que ele pode contribuir para formar leitores? 

 Todos os entrevistados afirmam que utilizam o livro didático e alguns utilizam outros 

recursos. É bem verdade que o livro didático é um recurso ao alcance de nosso aluno; mas não é 

suficiente, pois a maioria das respostas são prontas, os textos são programados para trabalhar 

conteúdos de gramática e não oferecem oportunidades para o jovem criar. Ressaltamos Villardi (1999, 

p. 06) quando fala sobre interpretação; “pressupõe individualmente, a possibilidade de imprimir a 

própria marca naquilo que se leu”. 

             Se o aluno não tem oportunidade para criar, se ele deve responder de forma “programada”, 

como pode sentir prazer no que faz ou sentir-se atraído por essa atividade? Se a vida fora da escola 

oferece inúmeras oportunidades lúdicas, interessantes e fáceis de resolver, como ele pode sentir-se 

atraído pela leitura que não apresenta nenhuma atração? 

            Quando indagamos aos professores, sobre a diferença entre alunos, que gostam ou não de ler, 

eles disseram: “os que leem são mais desembaraçados, escrevem melhor e são mais participativos”; 

“há habilidade ao interpretar, analisar, expor seus pontos de vista”; “têm maior capacidade de 

expressar suas ideias tanto na linguagem escrita ou falada”; “têm vocabulário mais crítico e 

criativo”; “é mais receptivo e apresenta facilidade de compreensão”. 

            Sobre a importância da leitura para a reconstrução do conhecimento, ouvimos: “a leitura 

constrói conhecimentos novos e reelabora os conhecimentos previamente construídos”; “quem sabe 

ler, trabalha o pensamento, que possibilita o êxito em qualquer área do conhecimento ou na 

resolução de problemas”; “a leitura desenvolve o raciocínio, forma cidadãos críticos e conscientes”. 

            Eles expressam e reconhecem a importância da leitura para um melhor desempenho das 

crianças, mas não conseguem superar as barreiras de suas formações. E assim, desenvolvem, no 

cotidiano, atividades que, embora pretendam contribuir para uma boa formação dos alunos, 

transforma-os em leitores por obrigação, desprovidos do gosto pela leitura. 

 Quando entrevistamos os alunos, percebemos que eles apresentam certa dificuldade em 

expressar suas ideias e deixam transparecer um pouco de receio para falar sobre o trabalho dos 

professores. 

 Após a entrevista e análise dos questionários, confirmamos que: os alunos não gostam de ler; 

leem quando o professor solicita; não convivem com leitores e não possuem livros em casa, a não ser 

o livro didático. 
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 Perguntamos sobre o que mais gostam na escola e as respostas apontam; “eu gosto do horário 

do recreio”; “eu gosto de jogar bola”; “gosto de participar das festas, desfiles, campeonato na 

escola”; “gosto da professora X, pois ela anda de bem com a vida”; “gosto da funcionária Y, que não 

traz problemas de casa para a escola”. 

 As respostas espontâneas exprimem um sentimento natural de gostar daquilo que é agradável, 

prazeroso, não provoca constrangimento e não é objeto de cobrança. Ao indagarmos se gostam de ler, 

as respostas apontam para histórias, mensagens e revistas em quadrinhos, pois as leituras que o 

professor indica são “chatas”, “sem interesse” e “são feitas por obrigação”. 

             Acreditamos que um dos indicadores para tal desinteresse é o fato de os alunos terem acesso 

apenas ao livro didático que muitas vezes possui  textos que são atrativos para os alunos. Em segundo 

plano, está o convívio com repetitivos fracassos com a leitura, quando o aluno é forçado a ler para ser 

avaliado. 

 Segundo Freire (2001, p. 17) “Muito de nossa insistência enquanto professores e professoras, 

em que os estudantes „leiam‟, num semestre um sem-número de capítulos de livros, reside na 

compreensão errônea que às vezes temos do ato de ler”. Enquanto professores, temos que proporcionar 

uma leitura qualitativa e não quantitativa, pois leitura não é um processo de decodificação. 

            Também consideramos a leitura como meio para adquirir informações e desenvolver reflexões 

críticas sobre a realidade, sendo assim uma pessoa capaz de envolver-se em práticas de leitura de 

forma proficiente e competente também está apta para interagir no meio em que vive seja no aspecto 

social, cultural, cognitivo, linguístico, entre outros. Uma pessoa letrada como diz Soares (1998, p. 40) 

“é aquela que usa socialmente a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais da 

leitura e da escrita”.  

            Encontramos, nos pontos de vista das crianças, a preocupação com a avaliação da leitura, 

sobretudo porque o professor avalia se e não como o aluno leu. Quando solicitadas a dar sugestões 

para as aulas se tornarem mais agradáveis, ouvimos: “os professores deveriam trazer atividades 

interessantes, novas e alegres”. 

             Segundo Villardi (1999, p. 37), “É preciso ensinar a enxergar o que não está evidente, a achar 

as pistas, a retirar do texto os sentidos que se escondem por detrás daquilo que diz. (...) a emoção 

transforma a obra em algo que não é mais do autor, mas de cada um que deixa a sua marca”. Se lermos 

com emoção, vivendo e sentindo com o autor, aprenderemos a buscar, por trás das entrelinhas, outros 

sentidos que não apenas os expressos superficialmente e nos tornaremos um leitor para sempre. 

 Desse modo, partindo do princípio de que a aprendizagem é sempre um processo construtivo 

na mente e nas ações do indivíduo, torna-se indispensável oferecer atividades diversificadas que 

venham favorecer o desenvolvimento, como também aumentar o desejo por adquirir novos 

conhecimentos. 

 

CONCLUSÕES 

 

   O interesse em estudar leitura como suporte na formação do cidadão crítico parte da 

observação e análise do comportamento de alunos que não percebem a importância dessa prática para 

a formação pessoal e intelectual. 

   Tanto professores quanto alunos compreendem a leitura como fator importante para a 

construção do conhecimento, mas não assumem uma relação cúmplice num trabalho voltado para o 

desenvolvimento de um leitor proficiente. 

   Sabe-se que não é tarefa fácil conduzir a leitura de maneira que o aluno seja capaz de construir 

a sua leitura; a leitura do aluno é a manifestação da sua leitura de mundo, da sua leitura de vida, 

portanto, portanto uma é diferente da outra. 

            Vimos que os professores não têm uma formação voltada pra a valorização da leitura e que, em 

consequência, os alunos também estão sentindo os reflexos desta deficiência e a crise da falta de 

leitura continua na escola e fora dela. 

           As reflexões mostram que precisamos ampliar as nossas estratégias de leitura para que 

possamos utilizá-la de maneira mais expressiva e extensiva; assim o aluno estabelecerá vínculos mais 

estreitos com os textos que circulam socialmente.  

            Enfim, necessitamos formar pessoas que atendam às exigências da nova realidade social – um 

ser pensante, crítico, capaz de responder com facilidade e agilidade a diferentes situações e fazer 



 

diferentes leituras: ler para distrair-se, informar-se, buscar instruções, comunicar-se, orientar-se para 

descobrir a si mesmo, para entender a si e ao mundo. 
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