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Todo texto literário é uma partitura musical. As 
palavras são as notas. Se aquele que lê é um 
artista, se ele domina a técnica, se ele surfa sobre 
as palavras, se ele está possuído pelo texto – a 
beleza acontece. E o texto se apossa do corpo de 
quem ouve. 
 

(Rubem Alves) 
 
 
 

Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos 
textos escritos. O senso comum diz que lemos 
apenas palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a 
um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, 
lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o 
chão, lemos o Mundo, lemos a Vida. Tudo pode ser 
página. Depende apenas da intenção de 
descoberta do nosso olhar. Queixamo-nos de que 
as pessoas não leem livros. Mas o déficit de leitura 
é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não 
lemos os outros. 
 

(Mia Couto) 
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RESUMO 

 

O presente estudo investiga a prática da leitura literária do jovem leitor que cursa a segunda 

etapa do ensino fundamental, em uma escola estadual de tempo integral, localizada em 

Goiânia. O objetivo é conhecer os modos de leitura que estão presentes nesse ambiente, 

investigando o que o aluno lê, o que o motiva ou desmotiva a ler, a influência familiar, as 

práticas de leitura oferecidas pelos professores e o trabalho realizado pelas dinamizadoras da 

biblioteca escolar. A tese da pesquisa, que pretende ser provada, é se essa escola estadual de 

tempo integral contribui positivamente para a constituição leitora do jovem que estuda nesse 

local. Como referencial teórico, são tomados como ponto de partida os pressupostos da 

análise do discurso de linha francesa, sob a perspectiva de Michel Foucault (2012, 2013a, 

2013b) e Michel Pêcheux (1990, 1997), além do princípio dialógico de Mikhail Bakhtin 

(2000, 2009). Destacam-se, ainda, os estudos sobre as práticas de leitura, na perspectiva de 

Roger Chartier (1999), Alberto Manguel (1997) e Néstor García Canclini (2008), além dos 

pressupostos de Antonio Candido (1972, 1995), no âmbito literário, e de Lígia Cadermatori 

(2012), Graça Paulino (2001) e Regina Zilberman (2001), no que se refere, mais 

especificamente, às práticas da leitura literária na escola, entre outros estudiosos. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, aplicada a um estudo de caso, que descreve o objeto proposto, por 

meio de dados coletados via entrevistas gravadas com os sujeitos participantes da pesquisa: 40 

alunos, 4 professores e 2 dinamizadoras da biblioteca. Os alunos foram divididos em dois 

grupos: leitores e não-leitores, sendo que esses últimos se autodeclararam como tais. Os 

resultados dessa investigação mostram que a prática da leitura, entre os leitores e os não-

leitores é, de certo modo, influenciada pelo meio familiar e pelos amigos, e é motivada pela 

ação de meios digitais e aparatos tecnológicos, que influenciam o acesso a novos títulos. 

Além disso, foi constatado que os alunos leitores, de um modo geral, gostam das atividades de 

leitura proporcionadas pelos professores, nas aulas do turno matutino, e na oficina de apoio ao 

letramento, oferecida à tarde e, principalmente, se identificam com o trabalho desenvolvido 

por uma das dinamizadoras da biblioteca escolar. Todos esses fatores incidiram 

favoravelmente na formação leitora desses jovens. Em contrapartida, os não-leitores 

apresentam grande aversão às metodologias propostas pela escola para ler, e não se 

identificam com o estudo em tempo integral. Conclui-se, então, a importância em se investir 

mais na mediação e formação dos professores e de ambos os dinamizadores, a fim de que se 

aperfeiçoe a integração do ensino, nesse espaço escolar, entre esses profissionais e os alunos, 

para que, de fato, a escola ofereça educação integral em tempo integral, melhorando também a 

infraestrutura desses colégios. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura literária. Formação do leitor. Mediação. Educação integral. 
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ABSTRACT 

 
This thesis investigates the literary reading practice of the young reader who attends the 

second stage of elementary education, in a full - time state school located in Goiânia. The 
objective is to investigate the reading modes that are present in this environment, 
investigating what the student reads, what motivates or discourages her/him to read, the 

family influence, the reading practices offered by the teachers and the work done by the 
school librarians. The thesis of the research, which seeks to be proved, is whether the full-

time state school contributes positively to the reading constitution of the young person who 
studies this kind of school. As a theoretical reference, the assumptions of French line 
Discourse Analysis are taken as starting point, from the perspective of Michel Foucault (2012, 

2013a, 2013b) and Michel Pêcheux (1990, 1997), as well as the dialogical principle of 
Mikhail Bakhtin ( 2000, 2009). We also highlight the studies on reading practices, in the 

perspective of Roger Chartier (1999), Alberto Manguel (1997) e Néstor García Canclini 
(2008), besides the assumption of Antonio Candido (1972, 1995) in the literary field, and the 
work of Lígia Cadermatori (2012), Graça Paulino (2001) and Regina Zilberman (2001), on, 

more specifically, the practices of literary reading in school, among other scholars. This is a 
qualitative research, applied to a case study, which describes the proposed object, through 

data collected by recorded interviews, with the research subjects who participate of the study: 
40 students, 4 teachers and 2 dinamyzers of the library. The students were divided into two 
groups: readers and non-readers, the participants of the second group were self-declared as 

non-readers. The results of this investigation show that the practice of reading among readers 
and non-readers is, to a certain extent, influenced by the family environment and friends, and 

it is motivated by the use of digital media and technological devices, which influence access 
to new books. In addition, we confirmed that student readers, in general, enjoy reading 
activities provided by teachers in the morning shift classes, and in the literacy support 

workshop offered in the afternoon, and they have a strong sense of identification with the 
work developed by one of the dynamizers of the school library. All these factors had a 

favorable impact on the reading education of these young people. Non-readers, on the other 
hand, are highly averse to the methodologies proposed by the school to read, and do not feel 
comfortable with the full-time study. This research concluded, then, the importance of more 

investigation about the mediation and training of teachers and the dinamyzers, in order to 
improve the integration of teaching in this school among professionals and students, so that, 

the school could offer real full-time education, and it is also important to improve the 
infrastructure of these schools. 
 

 
KEYWORDS: Literary reading. Reader formation. Mediation. Full-time education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Talvez não haja na nossa infância dias que 
tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que 
pensamos ter deixado passar sem vivê-los, aqueles 

que passamos na companhia de um livro preferido. 

(Marcel Proust) 

 

As cenas de leitura da infância e da adolescência sempre me marcaram 

significativamente, sendo uma das melhores recordações que brotam em minha memória. Os 

enredos infantis, os clássicos contos de fadas, narrados em fitas cassetes, os gibis, as histórias 

em quadrinhos, as sessões infantis dos jornais, os romances juvenis e os “do mundo dos 

adultos” permearam meus primeiros anos de vida. Minha avó paterna presenteava-me com 

diversos exemplares, e como ela via retorno nas leituras feitas persistia constantemente nessa 

prática. Suas irmãs eram professoras e repassavam a ela inúmeros livros usados. Ela lia e, 

posteriormente, me encaminhava os títulos. Antes, fazia a devida propaganda dos romances, 

comentava as tramas, manifestando as suas impressões de leitura. Assim cresci. Felizmente, 

rodeada por livros e por uma grande leitora.  

Na escola, adorava as atividades focadas em leitura literária. Frequentava 

regularmente a biblioteca escolar e lia com grande entusiasmo os livros recomendados pelos 

professores. Li todos os títulos indicados para o vestibular e escutava com afinco as análises e 

comentários das obras discutidas em classe pelos docentes. Não tive dúvidas ao escolher o 

curso superior. Ingressei na faculdade de letras, basicamente movida pela literatura, e me 

tornei professora. Por ter feito a licenciatura dupla, em português e espanhol, tive contato não 

apenas com as literaturas brasileira e portuguesa, mas também com as hispânicas, o que 

influenciou grandemente a execução de minhas aulas. Hoje, atuando em ambas as disciplinas 

de línguas, me encanta poder discutir com os alunos o texto literário, seja por meio de contos, 

poemas, crônicas ou romances. 

Em 2014, tive a oportunidade de trabalhar em um colégio estadual de tempo integral, 

localizado em Goiânia, na oficina de apoio ao letramento, no turno da tarde. A experiência foi 

interessante, pois os docentes contam com turmas pequenas, de quinze a vinte alunos. Assim, 

pude desenvolver mais apuradamente o trabalho com a literatura, lendo e comentando com os 

estudantes o texto literário, ouvindo as suas experiências de leitura e, ainda, levando-os até a 

biblioteca para que escolhessem os livros que quisessem para ler. Pude constatar, então, que 
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esse ambiente é frequentando regularmente por muitos jovens, que buscam ali não apenas um 

bom exemplar, mas também um lugar mais tranquilo para a leitura. Além disso, grande parte 

das obras lidas por eles eram por escolhas pessoais, indicações de amigos, de professores e da 

dinamizadora1 da biblioteca escolar.  

Somente no primeiro semestre de 2014 foram registrados, na biblioteca escolar desse 

colégio, 816 empréstimos de livros, todos literários. No segundo semestre do respectivo ano, 

o número foi um pouco menor, embora seja surpreendente: 548 obras literárias emprestadas. 

Resultado bastante satisfatório, se levar-se em conta a saída de títulos no ano anterior, em que 

apenas 220 livros se ausentaram do local para leitura dos alunos. Entretanto, esse número, em 

2015, voltou a cair, em decorrência do afastamento da dinamizadora do turno vespertino, uma 

importante formadora de leitores, que permaneceu de licença durante todo o primeiro 

trimestre do respectivo ano. A biblioteca, consequentemente, se manteve fechada durante esse 

período, o que foi uma grande perda para muitos alunos leitores.  

No total, foram emprestados 73 exemplares em 2015, número muito abaixo do 

registrado no ano anterior, quando a biblioteca estava aberta e houve grande incentivo por 

parte da dinamizadora nesse processo, bem como de alguns docentes de língua portuguesa, do 

turno vespertino. Vale ressaltar que, no ano de 2014, eu trabalhava no período da tarde na 

escola, juntamente com outra professora da oficina de apoio ao letramento, que também 

incentivava bastante a formação de leitores literários. Lecionamos no colégio por apenas seis 

meses e, nesse período, promovíamos constantemente o trabalho com a leitura literária, em 

sala de aula, com os alunos, incentivando-os a ler os livros literários e a frequentar a 

biblioteca, para que dialogassem com a dinamizadora e fizessem empréstimo de obras 

literárias. Por isso, o número de títulos emprestados, em 2014, subiu consideravelmente.   

Os jovens, então, estão lendo. Tal fato foi comprovado também em minha dissertação 

de mestrado, de 2010, intitulada A escola, a biblioteca e a livraria: espaços de encontro do 

jovem com a leitura literária, em que foi investigada a prática da leitura literária, realizada por 

jovens leitores em dois ambientes de leitura situados em Goiânia (uma biblioteca pública e 

uma livraria), para analisar se havia ou não a influência do ambiente escolar nas escolhas dos 

leitores entrevistados. Os resultados permitiram concluir que o jovem leitor goianiense lê um 

número considerável de obras, dos gêneros literários e não-literários, sendo muitos dos livros 

                                                                 
1 O termo “dinamizador(a) da biblioteca” é adotado na rede estadual de ensino em Goiás para denominar a 

função exercida pelo professor que trabalha na biblioteca escolar, incentivando a prática de leitura, já que esse 

espaço não conta com um bibliotecário de formação. 
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literários lidos ora por influência ou exigência da escola, ora recomendados por amigos ou 

pela mídia editorial.  

A escola, a família e a sociedade, de maneira geral, podem contribuir para o processo 

de letramento do aluno. O que se pôde constatar é que a prática da leitura literária tem-se 

efetivado em espaços diversos de leitura, motivando-se por meios e aparatos digitais e 

tecnológicos (e-book, internet, celular, entre outros) que influenciam a acessibilidade a novos 

títulos, além dos espaços físicos como a livraria e a biblioteca. No entanto, a instituição 

escolar, conforme constatado (CORSI, 2010), ainda é um espaço por excelência da formação 

da leitura literária, bem como de outras leituras, valorizando a realidade dos educandos. 

Mas esse ambiente, por vezes, pode contribuir negativamente para a consolidação da 

prática leitora. Algumas práticas impositivas e desarticuladas de leitura, no cenário escolar, 

podem afastar alguns jovens dos livros, como as leituras feitas por exigência ou obrigação, a 

falta do trabalho de mediação do professor com os alunos e a obra literária em sala de aula ou, 

simplesmente, a ausência do texto literário em classe (CORSI, 2010). A carência e/ou 

insuficiência de bibliotecas ou espaços de leitura nas escolas são também alguns entraves 

encontrados em muitos meios escolares. Tais dados foram constatados no respectivo estudo. 

Os espaços de leitura podem se tornar determinantes na formação leitora dos sujeitos. Por 

isso, há que conhecer os tipos de ambientes que estão sendo oferecidos aos alunos para 

leitura, dentro das escolas, em especial as de tempo integral, uma vez que os estudantes 

passam grande parte do dia nesse local. 

Atualmente, essa tem sido uma modalidade escolar amplamente requisitada, tanto no 

âmbito público como no privado, nas capitais e grandes cidades do Brasil. Em Goiás, são dois 

modelos desse tipo de ensino que predominam na rede estadual: o “Ser Pleno” (no Ensino 

Fundamental) e o “Novo Futuro” (Ensino Médio). Muitos pais veem nesses colégios uma 

forma mais segura e educativa de ocupar o tempo de seus filhos, uma vez que muitos 

familiares não têm a chance de permanecer com os jovens durante o dia. Mas é relevante 

investigar o que os alunos fazem durante todo o período em que permanecem na escola, se 

leem, se possuem um tempo dedicado às atividades artísticas e diferenciadas e um momento 

destinado aos estudos e leituras. 

As metodologias propostas pelas escolas que oferecem educação em tempo integral 

podem influenciar, direta ou indiretamente, na prática leitora dos alunos. Do mesmo modo, o 

espaço físico destinado à leitura (ou a ausência dele) também podem interferir na formação 

leitora discente. Por isso, é importante detectar como é feito o trabalho da leitura literária na 
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escola de tempo integral, pretendendo aperfeiçoar ainda mais essa prática (cada vez mais 

urgente e necessária) no meio escolar.  

Todos esses dados constatados, no âmbito profissional e acadêmico, motivaram a 

realização deste estudo, que se propõe a investigar sobre a prática da leitura literária no atual 

cenário escolar, ambiente essencial para a formação leitora dos jovens. Para a realização dessa 

pesquisa foi escolhida para investigação, observação e coleta dos dados, o colégio estadual em 

que trabalhei, em Goiânia, e que oferece a segunda fase do ensino fundamental, em tempo 

integral. Não cheguei a realizar, formalmente, um registro, em um diário de campo, de minhas 

observações e percepções, como docente em sala de aula, da escola investigada. Entretanto, 

essas impressões, tanto de professora como de pesquisadora, são mencionadas em vários 

momentos na tese, a fim de ilustrar metodologias de trabalho com a leitura literária, na oficina 

de apoio ao letramento. 

Esta pesquisa tem, pois, como objeto a mediação e formação literária do aluno que 

estuda em uma escola estadual de tempo integral. É observado, nesse espaço, o trabalho de 

mediação, realizado por uma das dinamizadoras e por alguns professores. A biblioteca aberta 

é um atrativo aos leitores, sendo um dado relevante a ser considerado. Assim, a tese da 

pesquisa que pretende ser provada é a seguinte: a instituição escolar de tempo integral 

contribui para a constituição leitora do jovem que estuda nesse ambiente? As demais 

perguntas norteadoras, que servem como categorias de análise, seguem elencadas abaixo:  

  

(1) Qual a relação dos alunos com a escola de tempo integral? 

(2) Como a leitura literária contribui para a vida desses jovens cidadãos? 

(3) Quais são os modos de leitura dos estudantes? 

(4) Quais são os sujeitos influenciadores da prática leitora dos jovens e como ocorre o 

envolvimento dos pais ou responsáveis dos alunos com a escola?  

(5) Quais são os espaços de leitura frequentados pelos discentes e os principais meios 

de acesso ao livro? Qual o papel dos dinamizadores da biblioteca nesse colégio? 

(6) Como ocorre a prática da leitura literária na escola, como os educandos se 

envolvem em tal processo e o que eles pensam sobre as metodologias aplicadas pelos 

professores? 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, aplicada a um estudo de caso, sob o viés da 

análise do discurso, que descreve e analisa a mediação e a formação literária do aluno que 

estuda em escola de tempo integral. Para isso, são investigadas as informações coletadas via 
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entrevistas gravadas, com os sujeitos participantes da pesquisa: 40 alunos, 4 professores e 2 

dinamizadoras da biblioteca. Para Lankshear e Knobel (2008), esse tipo de pesquisa 

qualitativa concentra-se nos contextos, dá atenção à história, à linguagem, à temática, aos 

participantes de um evento específico. Já para Yin (2005), o estudo de caso representa um 

modo de pesquisa sobre fenômenos contemporâneos, inseridos em algum contexto da vida 

real. Por isso, a escolha deste método de investigação se dá pelo fato de o objeto exigir tais 

procedimentos, pois as perguntas mais apropriadas para responder os objetivos são “como” e 

“por que”, já que o pesquisador não possui controle sobre o ambiente. 

Como referencial teórico são tomados como ponto de partida os pressupostos da 

análise do discurso de linha francesa, sob a perspectiva de Michel Foucault (2012, 2013a, 

2013b) e Michel Pêcheux (1990, 1997), além do princípio dialógico de Mikhail Bakhtin 

(2000, 2009). Destacam-se, ainda, os estudos sobre as práticas de leitura, na perspectiva de 

Roger Chartier (1999), Alberto Manguel (1997) e Néstor García Canclini (2008), além dos 

pressupostos de Antonio Candido (1972, 1995), no âmbito literário, e de Lígia Cadermatori 

(2012), Graça Paulino (2001) e Regina Zilberman (2001), no que se refere, mais 

especificamente, às práticas da leitura literária na escola, entre outros estudiosos. 

Felizmente, os estudos que envolvem a prática da leitura no País são cada vez mais 

amplos e diversificados. Norma Sandra de Almeida Ferreira (2001), em seu livro A pesquisa 

sobre leitura no Brasil: 1980-1995, fruto de sua tese de doutorado, defendida em 1999, 

descreve um percurso histórico da produção acadêmica sobre leitura. Para tanto, analisou 189 

resumos de dissertações e teses produzidas no País entre o período de 1980 a 1995, nas 

faculdades de Letras, Biblioteconomia, Comunicações, Educação e Pedagogia. Todos os 

trabalhos demonstrados por ela tomam como base a leitura como objeto de pesquisa, sendo 

investigado aspectos dessa produção, constatando o que se evidencia nesses estudos em cada 

período, de diversos programas de pós-graduação do Brasil. Desse modo, a pesquisadora pôde 

constatar diferentes perspectivas, de meios acadêmicos diversificados, sobre a leitura no País, 

estabelecendo relações entre eles, ao longo de quinze anos. 

Já a partir dos anos 2000, há vários estudos que retratam a prática da leitura nas 

escolas, mais especificamente no cenário goiano. Entre eles, as teses de doutorado de Maria 

de Fátima Cruvinel (2002), A leitura literária na escola: a palavra como diálogo infinito, que 

destaca alguns mitos que envolvem a prática da leitura literária; de Agostinho Potenciano de 

Souza (2003),  Voos e sombras: um discurso sobre a leitura no ensino médio, que evidencia os 

modos de leitura aplicados em escolas públicas do ensino médio no Estado de Goiás e de 

Maria Luiza Batista Bretas (2012), Políticas de fomento à leitura: perspectivas e desafios em 
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diferentes contextos, que ressalta a importância do trabalho realizado por professores da rede 

estadual de Goiás, com o projeto “Cantinho da Leitura”. Ainda há as teses desenvolvidas por 

Ilse Leone Borges Chaves de Oliveira (2012), Memórias de leitores: uma história construída 

na trama dos discursos escolares, que destaca as experiências leitoras de alunos pertencentes 

ao Colégio Aplicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), que estudaram no local desde 

o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, e de Ebe Maria de Lima Siqueira 

(2013), que defende em sua tese, intitulada Literatura sem fronteira: por uma educação 

literária, a importância do papel do mediador para a formação leitora, sendo esse o foco a ser 

investido atualmente. 

Todos esses estudos, mais focados no território goiano, demonstram a importância em 

continuar investigando a prática da leitura literária na escola, com vieses diversificados. A 

literatura no meio escolar é, pois, um assunto que não se exaure. Muitos estudos avançaram 

nas últimas décadas. Uma rede de enunciados se formam, ditos anteriores são resgatados, com 

uma nova roupagem, em um novo contexto discursivo. Como foi exposto acima, vários são os 

projetos realizados, sobretudo, com turmas pertencentes ao ensino médio. Porém, poucos são 

os trabalhos desenvolvidos na segunda etapa do ensino fundamental, fase determinante para a 

formação e consolidação do leitor que está dando os primeiros passos no universo juvenil.  

Os bons leitores, incentivados desde as primeiras séries, possivelmente lerão sem 

dificuldades quaisquer livros literários que lhes cheguem às mãos futuramente. Mas a visão 

do ensino de literatura na escola ainda precisa ser modificada, oferecendo aos jovens, além de 

leituras clássicas, bem conduzidas pelo professor em sala de aula, textos literários mais 

modernos e contemporâneos, com temáticas próximas da realidade dos educandos. Do mesmo 

modo, é importante oferecer também aos discentes, por vezes, a oportunidade para que eles 

escolham um livro que seja do agrado deles, para que tenham, em algum momento, autonomia 

para eleger suas próprias leituras. Com a ajuda do professor, que pode elaborar uma lista 

prévia, com diversas sugestões e comentários acerca de tais obras, o aluno poderá se sentir 

mais à vontade para eleger um livro que lhe faça mais sentido e lhe agrade mais. No entanto, 

esse trabalho deve ser iniciado em todo o ensino fundamental, de tal forma que, ao ingressar 

no ensino médio, o estudante encare a leitura do texto literário não como uma obrigação, mas 

com entusiasmo e interesse.  

Todavia, os espaços escolares de leitura, embora sejam determinantes na formação da 

prática leitora, não atuam sozinhos nesse processo. Há também a contribuição por parte da 

família, na vida acadêmica das crianças e adolescentes, um conceito que tem se modificado 

bastante nos últimos tempos, pois não se centra apenas no modelo tradicional de pai, mãe e 
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filhos, uma vez que há muitas mulheres (ou mesmo alguns homens) que assumem a criação 

dos seus herdeiros sozinhos, ou que incumbem essa função aos avós ou tios das crianças. 

Ainda há os pais ou mães que se casam novamente, têm novos filhos, e um novo elo familiar 

se estabelece, no século XXI, com a convivência, nos núcleos familiares, de madrastas, 

padrastos e meios-irmãos. Tais relações influenciam na formação humana dos jovens, bem 

como em sua vida escolar e, consequentemente, na prática leitora deles. 

Mas a escola, principalmente por intermédio do professor, e a família, em especial por 

influência da mãe, ainda continuam sendo forças influenciadoras que podem atuar na prática 

da leitura literária na vida dos sujeitos, conforme revela Zoara Failla (2016), socióloga e 

organizadora do livro Retratos da Leitura no Brasil 4, que divulga os dados da maior pesquisa 

que há no País no âmbito da leitura. Políticas públicas são essenciais para que se resgate o 

interesse pela leitura, em especial, a literária, seja no âmbito escolar ou fora dele, ao formar 

mediadores qualificados e engajados, que ajudem a ampliar o número de leitores críticos.  

Embora as políticas públicas não sejam o foco central desse estudo, e sim a mediação 

da leitura literária, não há como não tocar também em um assunto de extrema relevância e que 

afeta, direta ou indiretamente, a formação leitora dos jovens. O desafio é árduo, 

principalmente, nos últimos anos, em que vivencia-se uma das maiores crises econômicas da 

nossa História2, e a responsabilidade da escola se torna cada vez maior, pois, para muitos 

alunos, ela ainda é a principal porta de acesso para a leitura. Conforme defende Cadermatori 

(2012, p. 90),  

 
[...] nem todos os jovenzinhos têm em casa livros para escolher, nem acesso 
a uma biblioteca que possa estimulá-los, nem recebem das mãos de um 
parente ou amigo um livro que será marcante na vida deles. O acaso não 
surge como aliado para todos. Para a maioria, o único lugar onde o encontro 
com o livro pode acontecer é a escola, e pela intermediação do professor.  

 

E se a leitura está presente na vida de muitos alunos é porque o meio escolar, de algum 

modo, contribuiu para isso, seja por meio da obrigatoriedade ou, suavizando esse processo, 

permitindo aos jovens que escolham os livros que queiram ler. Eles, então, estão lendo, apesar 

de todas as adversidades. Por isso, o incentivo à leitura literária no colégio se faz necessário. 

Diversos estudos alertam sobre a importância da prática leitora, trazem ideias inovadoras, 

mas, efetivamente, o brasileiro ainda lê pouco.  

                                                                 
2 Esse conturbado período econômico vivenciado, acaba por afetar também os investimentos na área da educação 

e cultura, que se tornam ainda mais reduzidos . 
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Segundo constatou a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(FAILLA, 2016) – aplicada em novembro e dezembro de 2015 e divulgada em maio de 2016 

– o número de leitores subiu de 50% (dado constatado em 2011) para 56%. Embora o índice 

de leitores no Brasil tenha crescido, um dado a ser comemorado, ainda precisa haver maior 

investimento no setor, pois a média de exemplares lidos ao ano chega a 4,96 livros, 

sendo 0,94 deles indicados pela escola e 2,88 lidos por iniciativa própria. Do total de livros 

lidos, 2,43 foram concluídos e 2,53 lidos parcialmente. A média anterior era de 4 livros lidos 

por ano. Como se vê, esses números detectados, nos últimos anos, ainda são baixos. Mas têm 

condição de ser melhorados. Por isso, é importante investir nesse setor e averiguar como a 

prática de leitura literária tem sido desenvolvida no espaço escolar, mais especificamente, nas 

instituições de tempo integral, em grande ascensão no cenário educacional, e quais os 

percalços encontrados, nesse ambiente, para formar leitores.  

A tese está dividida em quatro capítulos. O primeiro apresenta o objeto central da 

pesquisa: a leitura e a literatura. Para compreendê-las, inicia-se com as concepções de 

linguagem, atreladas às de leitura, e alguns conceitos da análise do discurso de linha francesa. 

Em seguida, é apresentado um breve percurso histórico-cultural do livro e das práticas de 

leitura, ressaltando também a relação da leitura na contemporaneidade, em que se destacam o 

uso das novas tecnologias no ato de ler. Ao fim, é apresentado alguns resultados obtidos pela 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016, 2012; AMORIM, 2008).  

Já o segundo capítulo discute aspectos da escola de tempo integral, expondo as 

diferenças e imbricações entre os termos educação integral e educação de tempo integral, 

apresentando a forma como esse modelo de instituição educacional está sendo implantado no 

País, amparado por leis e decretos governamentais. Ainda explana-se sobre os modelos de 

colégios de tempo integral implementados em Goiás, além de apresentar um breve panorama 

do espaço em que foi realizada a coleta de dados e um perfil dos sujeitos participantes. 

O terceiro capítulo apresenta correlações entre os alunos, a leitura literária e a escola 

de tempo integral. Os estudantes que participaram dessa pesquisa foram divididos em dois 

grupos: leitores e não-leitores, sendo essas nomenclaturas adotadas de acordo com a 

autodeclaração dos discentes como tais. São analisados, então, os discursos desses jovens, a 

partir dos referenciais teóricos propostos, para que se conheçam: os modos de leitura dos 

alunos no espaço investigado (o que leem, por que leem, dificuldades encontradas nesse 

processo); os sujeitos influenciadores dos estudantes, na prática leitora; os espaços de leitura 

frequentados; o uso das mídias para a realização da leitura e as metodologias propostas pelos 

professores de língua portuguesa. 
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O quarto capítulo dá prosseguimento aos estudos investigativos, por meio do discurso 

dos professores e das dinamizadoras da biblioteca escolar. Para tanto, é descrita a importância 

da literatura para esses profissionais. Em seguida, é analisado o trabalho realizado pelos 

docentes, em sala de aula, bem como os percalços encontrados por eles ao incentivar os 

alunos para a prática da leitura literária. Na sequência, é apresentada a forma como os jovens 

são atendidos na biblioteca escolar pelas dinamizadoras. Ao fim, é tecida uma discussão 

concernente à integração que há (ou não) na escola de tempo integral investigada. É discutida 

a forma como tais funcionários trabalham na instituição, se há objetivos em comum e o 

engajamento (ou não) de todos na efetivação da prática leitora com os alunos. 

Posteriormente, encontram-se as considerações finais e as referências utilizadas. Nos 

apêndices se destacam os roteiros de perguntas que nortearam as entrevistas com os sujeitos 

participantes: alunos, professores e dinamizadoras da biblioteca escolar (APÊNDICES 01 a 

03). Por fim, nos anexos constam o parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, que autorizou a realização desse estudo, assim como as fotos 

do espaço escolar investigado (ANEXOS A e B). 



18 

CAPÍTULO 1 – SOBRE LINGUAGEM, LEITURA E LITERATURA  

 

 

Dado que a literatura, como a vida, ensina na 
medida em que atua com toda a sua gama, é 
artificial querer que ela funcione como os manuais 
de virtude e boa conduta. E a sociedade não pode 
senão escolher o que em cada momento lhe parece 
adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os 
mais curiosos paradoxos, — pois mesmo as obras 
consideradas indispensáveis para a formação do 
moço trazem frequentemente o que as convenções 
desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável 
contrabando é um dos meios por que o jovem entra 
em contato com realidades que se tenciona 
escamotear-lhe. 

 
(Antonio Candido, grifo do autor) 

 

 

Antonio Candido (1995, p. 245) denomina a literatura, de modo mais amplo, como 

“todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 

sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as 

formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”. Por isso, a 

defende como um direito fundamental, que não pode ser negado ao cidadão, e tal princípio é 

tomado como ponto de partida deste trabalho. Segundo o estudioso, do mesmo modo que 

necessitamos manter nosso corpo com alimento, precisamos nutrir nosso espírito com os 

livros, tendo acesso a diferentes níveis de cultura. E esse é um bem que deve ser 

disponibilizado a todos, independentemente da camada social que ocupam e, principalmente, 

respeitando as escolhas e preferências culturais de cada um. Afinal, como afirma Candido 

(1995, p. 262): “Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição 

da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável”.  

Desse modo, defender uma cultura em detrimento de outra e rotulá-la de acordo com 

cada classe social não é opção mais democrática na luta pelos direitos humanos. A cultura 

popular e a erudita podem se encontrar em qualquer um dos níveis sociais vigentes e ser 

usufruídas por qualquer cidadão. Estabelecer estes tipos de paradigmas só contribui para a 

segregação de grupos sociais, como se eles sempre se subdividissem assim, de modo 

incomunicável, disseminando o preconceito com relação à fruição da arte e da cultura. 

Felizmente, as escolas vêm modificando esse cenário, ampliando o repertório cultural dos 
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alunos, respeitando, por vezes, as escolhas leitoras deles, bem como a cultura local, seus 

gostos e visões de mundo. Essa relação que envolve o ensino de literatura nas escolas, 

sobretudo na instituição que oferece educação em tempo integral, será um dos focos desse 

trabalho. Porém, antes de adentrar nesse universo, cabe discutir algumas concepções de 

linguagem e discurso, fundamentais para se compreender as relações sociais entre os sujeitos. 

 

1.1 Concepções de linguagem e discurso 

 

A linguagem se confunde à história do homem e da sociedade, pois faz parte de todo 

esse processo, exercendo papel determinante nas relações sociais entre os sujeitos. Entender 

as concepções de linguagem é fundamental para que se compreenda como as práticas de 

linguagem formam a vida social. E, consequentemente, perceber como a leitura, em especial a 

literária, é trabalhada em sala de aula, refletindo sobre as estratégias colocadas em prática 

pelos professores, que podem se modificar de acordo com a perspectiva que tenham e que 

adotam de língua e linguagem. Como ressalta Travaglia (1996, p. 21), “a concepção de 

linguagem é tão importante quanto a postura que se tem relativamente à educação”. 

Em geral, essas concepções são classificadas em três possibilidades, que se destacam: 

a linguagem como expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e como 

processo de interação. Na primeira concepção, o ato de fala não é dialógico, mas individual, 

no qual o “as pessoas não se expressam bem porque não pensam” (TRAVAGLIA, 1996, p. 

21). Assim, a expressão se constrói dentro da mente e o processo de exteriorização seria, na 

verdade, uma tradução, em que não haveria interferência do outro e nem do contexto sócio-

histórico em que ocorre a enunciação. Os fatores externos à comunicação são ignorados. 

Essa perspectiva, de certa forma, se assemelha a teoria proposta por Ferdinand 

Saussure, o pai da ciência linguística, que tinha por objetivo descrever as estruturas da língua, 

considerando apenas os aspectos sistemáticos que a regem, assim como a simbologia, possível 

de ser assumida pelos elementos desse sistema. Por isso, “a língua é, para Saussure ‘um 

sistema de signos’ – um conjunto de unidades que se relacionam organizadamente dentro de 

um todo” (PETTER, 2002, p. 14). Na verdade, o estudioso suíço não ignorou os aspectos 

sociais e suas implicações sobre seu objeto de estudo. Ao contrário, ele reconhecia que a 

língua é um fato social. No entanto, ele não teve como meta a análise desse fato e é nesse 

ponto que se fundam as principais críticas das quais foi alvo.  

Porém, deve-se refletir mais sobre esse julgamento, pois é justamente quando Saussure 

separa a língua da fala – uma de suas principais dicotomias – que ele estabelece o objeto de 
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estudo da Linguística, ou seja, a língua.  Essa seria, então, a grande contribuição – entre outras 

– trazidas por esse estudioso, que inaugurou uma nova era no que concerne aos debates da 

chamada linguística moderna. Seus postulados estabeleceram as bases do estruturalismo, 

corrente teórica que ganhou várias vertentes de estudo, a partir da década de 1920, dividindo 

seus eixos teóricos, sobretudo, entre os estudiosos norte-americanos e europeus. 

Pensando-se no cenário escolar, o aluno, segundo a concepção de linguagem como 

expressão do pensamento, não é visto como um ser pensante e atuante, mas como um ser 

passivo, que apenas ouve e recebe as informações, sem questionar, sem dialogar e, tampouco, 

reconhecer a historicidade da linguagem e o processo sócio-histórico que envolve as práticas 

de leitura e escrita, uma vez que não são valorizadas as experiências e vivências de mundo do 

educando. A leitura é utilizada apenas como forma de exteriorizar o pensamento e obter o 

significado do texto, que nem sempre é tomado como primazia, pois se valoriza, na maior 

parte das vezes, a fluência da leitura em voz alta e a forma como o estudante se manifesta 

oralmente. A compreensão leitora, não raramente, é afetada. 

Desse modo, tal concepção de linguagem se assemelha à concepção de leitura 

discutida por Braggio (1992), de cunho behaviorista, em que se acredita que a criança só 

possa aprender a ler, estabelecendo sentido, se primeiro domine o processo de decodificação 

das letras e sons. A leitura é adquirida de forma mecânica e passiva, pois desconsidera o 

conhecimento prévio do aluno e valoriza o processo de soletração. Esse tipo ensino ainda é 

seguido por alguns professores, que abraçam tanto a concepção de linguagem como expressão 

do pensamento quanto a perspectiva de leitura mecanicista, em que não se abre espaço para a 

interação e o diálogo entre o docente e os discentes em sala de aula.  

A linguagem como instrumento de comunicação é a segunda concepção, na qual o 

processo de decodificação entre duas pessoas é valorizado. Segundo Travaglia (1996, p. 22), 

“a língua é vista como um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam 

segundo regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um 

receptor”. Esse código, na verdade, será o instrumento utilizado para se estabelecer a 

comunicação, manifestando uma informação. Cada um dos pares envolvidos deve decodificar 

a mensagem recebida e, em seguida, criar um novo código a ser desvendado pelo outro.  

O contexto social e a visão dialógica da língua, como na primeira perspectiva, também 

são desconsiderados, pois estão desvinculados do homem e de sua história. O importante 

apenas é a mensagem do falante ser captada pelo ouvinte. No que concerne ao ensino, sob 

essa ótica de linguagem, pouco se modificou com relação à primeira concepção, pois a língua 

é vista como um sistema fechado, que não admite condições histórico-sociais dos sujeitos 
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envolvidos na comunicação. Assim, o ensino de língua se centra na repetição e na 

decodificação, de forma passiva e não reflexiva, desarticulada das vivências do aluno. 

Por fim, na terceira concepção, a linguagem é tomada como processo de interação. 

Desta vez, a língua irá atuar sobre o interlocutor, considerando a situação histórico-social e os 

efeitos de sentido produzidos entre todos os envolvidos no processo de comunicação. O 

caráter dialógico será valorizado nessa relação e ganhará grande destaque, pois a linguagem 

“é pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de 

sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio-

histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 1996, p. 23). 

A linguagem terá como ponto de partida o diálogo, o momento de interação entre os 

participantes, com trocas de informações e saberes múltiplos. Por isso, essa concepção é 

muito mais ampla, por considerar o aspecto social e histórico dos sujeitos. Atualmente, essa 

vertente é a mais analisada e difundida entre diversos estudiosos da língua, sendo a 

Linguística da Enunciação a responsável por essa área. Seu grau de importância é tão grande 

que diversos campos relacionados à linguagem adotam suas teorias para desenvolver seus 

estudos.  É o caso da Linguística Textual, da Pragmática, da Análise do Discurso, da Análise 

da Conversação, da Semântica Argumentativa, entre outras (TRAVAGLIA, 1996, p. 23). 

Pensar a sala de aula, dentro desse contexto, é dar oportunidade ao aluno para que se 

manifeste, aja, opine, troque ideias. Ele será levado à reflexão, a tecer analogias, a considerar 

a realidade que o cerca. Terá argumentos para questionar e interagir com os colegas. Há, 

portanto, uma grande mudança com relação à passividade do estudante, apresentada nas duas 

primeiras concepções de linguagem. A interlocução é o veículo condutor da aula e o professor 

é o mediador dessa prática, que não deve se desenvolver de forma artificial, mas valorizando 

as experiências de mundo dos alunos. Segundo Geraldi (1997, p. 5), é importante que se dê à 

linguagem o valor que ela merece: “não se trata evidentemente de confinar a questão do 

ensino de língua portuguesa à linguagem, mas trata-se da necessidade de pensá-lo à luz da 

linguagem”. Não há como separar o linguista do professor. Ambos devem estar integrados na 

mesma pessoa e engajados no importante intento de levar os jovens a interagir e pensar, de 

acordo com a sua realidade cotidiana. A leitura deve ser pensada, então, à luz da linguagem. 

Nesta mesma perspectiva, segue uma segunda concepção de leitura discutida por 

Braggio (1992), também de cunho interacionista, e que se subdivide em dois tipos: (a) um que 

defende que a leitura se desenvolve no processo de interação entre leitor e texto, sendo esse 

último o foco do processo, embora seja valorizado o conhecimento prévio do primeiro, no ato 

da leitura, e outro (b) que não manifesta determinada relevância nem ao leitor e nem ao texto, 
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nesse processo, mas na interação gerada entre ambos. É assim que nasce a leitura. Dessa 

junção entre o leitor, que constrói para ele todo um significado de acordo com o que leu, e o 

texto, que, por sua vez, é constituído de sentidos múltiplos que vão sendo mapeados pelo 

leitor, de acordo com suas crenças e vivências. As práticas e efeitos dos dois tipos discutidos, 

que compõem a concepção de leitura interacionista (a e b), embora se diferenciem, apontam 

um contraste com a primeira concepção defendida por Braggio (1992). A leitura, portanto, 

não se desenvolve apenas no processo de decodificação e soletração, como era defendido na 

teoria behaviorista. É mais profunda, pois envolve conhecimentos que vão além do texto e se 

inter-relacionam com acontecimentos vividos pelo leitor.  

Nesse sentido, Braggio (1992) apresenta uma terceira concepção de leitura, baseada na 

sociopsicolinguística, a qual defende que o enfoque da leitura não se dá nem no leitor e nem 

no texto, mas no momento em que ocorre o ato de ler, determinante, uma vez que modifica os 

dois pares envolvidos no processo de leitura. Na concepção anterior, já havia a interação entre 

leitor e texto. No entanto, ambos os pares se tocavam, mas se distanciavam depois, sem haver 

qualquer transformação entre eles. Nessa nova perspectiva os dois mudam, não continuando 

mais os mesmos. Isso explicaria, por exemplo, porque diante da leitura de um texto já lido 

tem-se a impressão de ler um novo texto.  

A cada momento, uma rede de relações se estabelece, novas vivências se instauram e 

um novo contexto histórico-social e cultural aparece, construindo, assim, um novo 

significado. Há um novo evento, que advém da interação entre leitor e texto, ambos 

modificados no processo de leitura. Vê-se, então, que concepções de leitura se mesclam às 

concepções de linguagem, envolvendo outros campos do saber atrelados à linguística. O 

momento da interação verbal se torna de extrema relevância para o ensino-aprendizado. Por 

isso, é amplamente discutido e valorizado pela última concepção de linguagem.  

O estudioso russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), diplomado em história e filologia, já 

havia salientado a importância de se investigar o enunciado, ou seja, a unidade da 

comunicação que faz da língua um importante instrumento no processo de interação verbal. 

Assim, Bakhtin, por suas convicções marxistas, chamou a atenção para o caráter dialógico da 

linguagem, atribuiu relevância aos aspectos enunciativos das manifestações da língua, ou seja, 

a fala, e discorreu precisamente sobre as articulações de enunciado, destacando também a 

relevância do outro no discurso. Ele considera que todas as modalidades de atividades do 

homem estão interligadas e se processam de alguma maneira por meio da linguagem.  

Por isso, a teoria bakthiniana é tão estudada no âmbito educacional, sendo amplamente 

adotada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e é um dos eixos que movem os 
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estudos mais recentes sobre as práticas de letramento, assunto de fundamental importância, 

quando se envolve o processo de leitura e escrita, que vai além da decodificação e métodos 

behavioristas de ensino. Valorizar a realidade do educando é, pois, um dos princípios 

defendidos pelos PCN’s de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998, p. 22): 

 

O primeiro elemento dessa tríade – o aluno – é o sujeito da ação de aprender, 
aquele que age com e sobre o objeto de conhecimento. O segundo elemento 
– o objeto de conhecimento – são os conhecimentos discursivo-textuais e 
linguísticos implicados nas práticas sociais de linguagem. O terceiro 
elemento da tríade é a prática educacional do professor e da escola que 
organiza a mediação entre sujeito e objeto do conhecimento. 

 

Como se vê, o educando é o foco do processo, e a sua relação com o docente, em sala 

de aula, deve ser a mais dialógica possível, de tal modo que o conhecimento aplicado possa 

fazer sentido ao aluno. Que não apenas ele aprenda, mas também o próprio professor, em uma 

troca de experiências múltiplas de saberes. Para Bakhtin (2000), é a partir de textos e das 

esferas culturais que vemos o mundo. E a escola, como uma das esferas da atividade humana, 

é o espaço por excelência que une diferentes sujeitos, com distintas histórias e vivências, que 

se encontram e interagem neste novo universo.  

Assim, quanto mais o aluno domina os gêneros, de diferentes esferas, maior é a chance 

de executar sua competência linguística, em distintas situações comunicativas, de forma 

consciente e política. É na escola que o aluno pode ter a chance de circular por todas as 

esferas, de conhecer diferentes realidades. É ela que aponta os caminhos que serão trilhados 

pelos educandos. Por isso, o que se ensina e se discute em aula deve estar interligado às 

condições concretas da vida, observando-se a condição social do sujeito, toda a sua bagagem 

de conhecimento, seu modo de produção histórico e social, tarefa desempenhada pela “prática 

educacional do professor e da escola que organiza a mediação entre sujeito e objeto do 

conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 22, grifo nosso). 

Em consonância com os princípios bakhtinianos, há os estudos que envolvem a teoria 

do letramento. Segundo Magda Soares (2003), uma das especialistas precursoras nesse 

assunto aqui no Brasil, não basta apenas que os alunos aprendam a ler e escrever, ficando 

apenas no âmbito da alfabetização. Tais atos devem fazer sentido aos sujeitos, ser seus 

instrumentos de manifestação na sociedade, para que eles se posicionem de forma crítica, 

consciente e participativa. A escrita deve levar o aluno a questionar, se comunicar, delatar as 

mazelas, o que não caminha nos trilhos certos, mas pode ser modificado. A leitura, 

igualmente, deixa o seu saldo positivo, uma vez que ajuda a abrir os nossos olhos para a 
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realidade que nos cerca, levando-nos a refletir e tomar um posicionamento crítico sobre 

diversos assuntos. Isso é letramento, um termo mais amplo que alfabetização, pois considera 

a leitura e a escrita como práticas sociais determinantes na formação do aluno. Sendo ambas 

bem trabalhadas no ambiente escolar, podem render bons frutos, formar cidadãos autônomos 

e críticos, tal como propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

O professor deve ter uma atitude política em sala de aula, uma atitude responsiva, tal 

como propõe Bakhtin (2000), e passe isso a seu educando, levando-o a agir politicamente em 

sociedade. Conforme propõe Freire (1989), a escola deve ser o lugar que transforma os 

sujeitos, o ambiente da interlocução e troca de saberes. Eis a sua importância para a formação 

humana. E para que se prolifere essa revolução no ensino é necessário que se abandonem 

práticas monológicas e se desenvolvam posturas mais interativas. Valorizar a realidade do 

aluno, o que ele já sabe, é o veículo condutor da aula. Por isso, vale a pena conhecer bem o 

perfil da turma, que pode variar muito e mudar o foco do que em princípio seria discutido, 

fazendo o professor rever seu planejamento. Que se conheça as dificuldades e estilos de cada 

um e se observe a interação da classe. Deste modo, o que for ensinado pode fazer mais sentido 

ao discente, mostrando a ele que o que ele vê em sala é útil para a vida e sociedade.  

Os alunos já têm a intuição. O professor deve se aproveitar disso, deixando que se 

manifestem mais, construam sentidos, estabeleçam ideias. Conforme propõe Kleiman (2006, 

p. 26), “as respostas que eles dão às tarefas escolares são sempre contextualizadas, isto é, são 

as melhores respostas que podem ser dadas em função da situação em que se encontram [...]”. 

Há que valorizar o papel ativo desses alunos-leitores, que muito têm para contribuir na aula 

com suas vivências e crenças, que se mesclam às suas experiências leitoras. Esses modos de 

ação são próprios para o processo de letramento. É mostrar aplicabilidade do que se estuda no 

nosso cotidiano, ao levar para a sala de aula curiosidades e materiais heterogêneos que 

motivem os jovens, valorizando a realidade deles.   

Roxane Rojo (2012) vai mais além e defende a pedagogia do multiletramento na 

escola, que considera a diversidade cultural e linguística do aluno, buscando eliminar 

dicotomias nos meios escolares. Segundo a autora, esse é o espaço em que se deve ampliar tal 

repertório, defendendo a prática de todos os tipos de cultura que circulam pelos meios sociais 

e seus variados tipos de linguagens, estejam presentes ou não no universo dos estudantes. 

Diante de um cenário cultural tão amplo só não se pode deixar que a leitura literária, que tão 

bem se encaixa neste conceito de Rojo (2012), por valorizar os diversos modos culturais dos 

estudantes, entre os quais se enquadra as práticas de leitura e literatura, caia no esquecimento. 
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As novas práticas de cultura e linguagens, tão recorrentes no mundo contemporâneo, 

tais como as novas tecnologias, poderiam ser mais valorizadas no meio escolar. Visões 

reducionistas, que consideram determinado tipo de cultura e arte em detrimento de outras, 

precisam ser descartadas do discurso escolar, para que os estudos dos alunos não fiquem 

distantes e incoerentes da realidade que vivem. A má qualidade da leitura e interpretação dos 

alunos também é um obstáculo que precisa ser superado. De pouco adianta incentivar a leitura 

literária se a dificuldade no ato de ler persiste de forma esmagadora e desmotivadora. Por isso, 

seguir a teoria proposta pelas práticas de letramento é importante, pois coloca o discente como 

centro do processo de leitura e escrita, valorizando sua realidade local. 

Para Geraldi (1997), a linguagem é o ponto de partida, o eixo pelo qual os sujeitos se 

valem para manifestar suas ações e produzir efeitos de sentido em seus discursos. Por isso, o 

momento da interação verbal, proposto por Bakhtin, é valioso, por constituir esses sujeitos. E 

tal interação ganha força ao se considerar a situação vigente, o contexto sócio-histórico-

cultural, bem como as intenções e desejos dos interlocutores que contribuem na construção 

dos sentidos que são produzidos nas interações, sejam elas face a face, ou mesmo na relação 

entre o leitor e o texto, como se verá mais adiante. 

Considerar um contexto mais amplo, que parte do social e ideológico, é um aspecto 

que está também atrelado à última perspectiva discutida por Braggio (1992). A relação que 

envolve língua e discurso, além do conceito de enunciado como unidade de descrição e de 

análise dos discursos, é ampla e ajuda a compreender os discursos que permeiam a prática da 

leitura literária, seja ela realizada na escola ou fora dela, ao observar a rede de enunciados que 

se configuram nesse campo, por vezes, atravessando épocas e resgatando ditos anteriores.  

A linguagem, desse modo, se torna um instrumento poderoso nas relações humanas. É 

por meio dela que ocorre a interação entre os sujeitos, que são constituídos por suas relações 

com o mundo, por suas experiências e vivências, e se revelam, se contradizem e se 

complementam por meio do discurso do outro, ao retomar enunciados que não lhe pertencem, 

mas que reaparecem em outro momento, carregados de novas ideologias e valores. Assim, os 

estudos da análise do discurso de linha francesa, em voga desde o século XX, e que envolvem 

outros campos do saber relacionados à linguística, como a história, a filosofia e a psicanálise, 

dão a sua contribuição para esse estudo, por levar em conta o lugar social em que está inserido 

o sujeito, ao considerar toda sua bagagem sócio-histórica e cultural.  

Bakhtin, conforme foi apontado, defende o caráter dialógico da linguagem. Por isso, 

atribuiu grande importância à enunciação, pois a atividade linguística se materializa por 

diferentes “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2000, p. 279), isto é, os 
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chamados gêneros do discurso, que permitem, entre os interlocutores, que o sujeito molde a 

sua fala. Assim, para o estudioso russo, um texto só tem sentido e vida quando é concebido, 

levando-se em conta seu todo. É por meio desse contexto que o texto adquire sua identidade. 

Pode-se perceber que as concepções bakhtinianas a respeito da composição e do 

funcionamento dos gêneros na comunicação verbal – dentro dos distintos ambientes sociais – 

refletem as tendências de evolução dos textos. Segundo Bakhtin (2000, p. 106): 

 
O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo 
tempo. O gênero renasce e se renova em cada etapa do desenvolvimento da 
literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisto consiste a vida 
de um gênero. [...] O gênero vive do presente mas sempre recorda o seu 
passado, o seu começo. É o representante da memória criativa no processo 
de desenvolvimento literário. É precisamente por isto que tem a capacidade 
de assegurar a unidade e a continuidade desse desenvolvimento. 

 

O estabelecimento da correlação entre os variados gêneros e as particularidades de 

textos e enunciados “relativamente estáveis” inicia-se com o princípio bakhtiniano, o qual 

distingue os gêneros primários e secundários. Segundo Bakhtin (2000), aqueles estão 

incumbidos das interações da vida cotidiana e são, por isso, mais oralizados. Pode-se dizer, 

que são mais simples que os secundários, uma vez que esses últimos são encarregados de um 

discurso científico-ideológico, sendo mais elaborados e complexos. Por conseguinte, percebe-

se que os gêneros secundários consomem dentro de si os primários, transformando-os. Daí, a 

essência híbrida desses dois tipos de gêneros. Um complementa o outro.  

É a partir dessa imbricação, juntamente com os processos históricos, que se engendra a 

natureza do enunciado. Admite-se a variabilidade de gêneros, bem como o surgimento de 

outros novos que trazem em si códigos e regras de situacionalidade que pressupõem espaço e 

tempo, resultando da variedade cultural e social de cada um. Por isso, é importante analisar o 

papel do outro no discurso, desse sujeito social atravessado por vozes. Não existe interação 

sem enunciado. Não existe enunciado que não se ligue a outros enunciados. Por isso, para 

Bakhtin (2009), o momento da interação verbal é relevante. São dizeres em contato, 

construídos pelo exterior, no social. 

Já o filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) também se deteve nos enunciados. 

Estudou a relação discurso e poder, defendeu a importância das “coisas ditas” em um 

acontecimento singular, em um determinado momento discursivo. Segundo o estudioso, o 

enunciado “está aberto à repetição, à transformação, à reativação” (FOUCAULT, 2013a, p. 

35), e mostra como esses enunciados aparecem, se transformam e se relacionam, em rede, 

com outros, pois o discurso é um “conjunto em que se podem ser determinadas a dispersão do 
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sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de exterioridade em que se 

desenvolve uma rede de lugares distintos” (FOUCAULT, 2013a, p. 66). Essa dispersão é 

verificada na forma de sequências formuladas, na qual a explicação é possibilitada ao se 

observar como surgiu um certo enunciado e não outro em seu lugar.  

Foucault (2013a), então, concebe a formação discursiva como uma dispersão, um 

lugar vazio que necessita ser preenchido. E essa formação discursiva, na qual estão inseridos 

os sujeitos, não se restringe a uma época apenas, circundada em seu interior, não sendo 

formada por elementos que estão imbricados entre si, pois é atravessada por outras formações 

discursivas, constituídas por novas condições de produção, que integram outro contexto 

histórico, diferente, que, por sua vez, acarreta novos efeitos de sentido. Por isso, alguns temas 

podem vir a reconstituir-se no discurso, representando o imaginário de uma certa época, 

mostrando a história e construindo movimentos de memória em relação aos sentidos, que são 

construídos historicamente. Essa retomada do já-dito, mergulhada no contexto histórico e 

social, se dá pelo trabalho da memória e constitui o discurso. Assim, para o filósofo francês, o 

sujeito não é a fonte e origem do que diz, antes é influenciado pelo lugar e a posição de onde 

fala, recupera outros ditos, inclusive os proferidos em outras épocas, em outros momentos. 

Nesse sentido, seus estudos se assemelham aos de Bakhtin (2000, p. 139):  

 
Todo enunciado, além do objeto de seu teor, sempre responde (no sentido 
lato da palavra), de uma forma ou de outra, a enunciados do outro anteriores. 
O locutor não é um Adão, e por isso o objeto de seu discurso se torna, 
inevitavelmente, o ponto onde se encontram as opiniões de interlocutores 
imediatos. 

 

O enunciado já nasce relacionado a outros anteriores e prevê uma resposta, conforme 

propõe Bakhtin (2000). O locutor, quando fala, espera que o ouvinte dê um retorno, que não 

fique passivo. Além disso, não parte do nada. Baseia-se em enunciados anteriores, não sendo 

fonte de origem. Há um sujeito que vai se constituindo pelo que é dito. E os ditos emergem de 

outros ditos, de outras vozes, que podem se perpassar pelo tempo. Surge o conceito de 

arquivo, que nada mais é do que “a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento de enunciados como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2013a, p. 158) 

e que permite que eles não caiam no esquecimento. Ao contrário, faz com que eles se 

“agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras segundo relações 

múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades específicas” (FOUCAULT, 

2013a, p. 158). Assim, pode-se dizer que as transformações históricas nos dão a possibilidade 

de assimilar a produção dos discursos, bem como seu aparecimento em certas situações e sua 
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dispersão. A noção de sentidos está estreitamente ligada à inscrição ideológica da enunciação, 

do lugar histórico-social de onde se enuncia. Logo, esse sistema envolve sujeitos em posição 

de interlocução. Apesar dos conflitos e contradições existentes, pode-se afirmar que a unidade 

do discurso se encontra num conjunto de enunciados efetivos, apresentados na dispersão dos 

acontecimentos discursivos. 

Esses conceitos, entre outros, são abordados, sobretudo no livro Arqueologia do saber, 

publicado em 1969, como resposta às muitas críticas que Foucault havia recebido 

anteriormente, em suas outras obras. E também estão presentes em sua famosa obra A ordem 

do discurso, que relata a aula inaugural no College de France, em 2 de dezembro de 1970. 

Esses dois títulos pertencem à fase arqueológica foucaultiana, que se centrou nas relações de 

saber. Entretanto, se dedicou, ainda, aos estudos da genealogia do poder e a genealogia da 

ética, que se destacam igualmente e, de certo modo, se complementam, pois o sujeito continua 

sendo um dos alvos de análise, embora seja avaliado sob óticas diferenciadas. 

Inicialmente, é constituído por determinações que lhe são exteriores, sendo fruto das 

relações saber-poder. Posteriormente, o sujeito se constitui por relações intersubjetivas, que 

permitem que a liberdade se manifeste, possibilitando, assim, a criação de si mesmo como um 

sujeito livre e autônomo e não mais passivo. O filósofo francês busca compreender “os 

processos de subjetivação e de objetivação que fazem com que o sujeito possa se tornar, na 

qualidade de sujeito, objeto de conhecimento” (FOUCAULT, 2004, p. 236). Esse modo de 

subjetivação, por sua vez, se refere à forma como o próprio sujeito percebe a si mesmo na 

relação sujeito-objeto.  

Já os processos de objetivação verificam o modo como o sujeito se torna um objeto 

para o conhecimento. Por isso, a objetivação e a subjetivação são complementares, e se 

relacionam por meio dos “jogos de verdade” (FOUCAULT, 2004), que permitem analisar se o 

que o sujeito diz é verdadeiro ou não, de acordo com o momento e as circunstâncias 

discursivas. Assim, observa-se sua marca de subjetividade, ou seja, “a maneira pela qual o 

sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona 

consigo mesmo” (FOUCAULT, 2004, p. 236). Eis a importante contribuição foucaultiana. 

Também filósofo, Michel Pêcheux (1938-1983) foi o fundador da Escola Francesa de 

Análise do Discurso, que surgiu da junção de três diferentes campos do saber: a Linguística 

(cujo precursor foi Saussure, que trabalhou com a dicotomia língua/fala), a Psicanálise 

(baseada nos conceitos de Lacan e Freud no que se refere ao sujeito inconsciente, cindido) e a 

História (seguindo os preceitos marxistas de Althusser, que se centrou na ideologia). Para o 

estudioso francês (PÊCHEUX, 1997) a ideologia se manifesta na linguagem, carregando-a de 



29 

sentidos e valores. Por isso, ela não é transparente (embora, às vezes, tenhamos a ilusão de 

ser), assim como não o são o sujeito e a história. 

Pêcheux centrou-se nessa importante tríade que engloba diversas áreas das ciências 

humanas.  Mas, com o passar do tempo, foi revisando alguns de seus próprios conceitos, 

sobretudo no que se refere ao sujeito. Por isso, os estudos da análise do discurso francesa 

foram divididos em três épocas distintas, conhecidas como AD1, AD2 e a AD3. Na primeira, 

predomina o conceito de máquina discursiva, uma máquina estrutural fechada em si mesma, 

que produz diferentes processos discursivos. Já na segunda fase, Pêcheux apropriou-se um 

pouco da teoria proposta por Foucault, no que se refere à formação discursiva. Por fim, na AD 

3 predomina o conceito de interdiscurso, o qual adota a ideia de que todo discurso é 

heterogêneo, ou seja, acaba sendo atravessado por outros discursos (PÊCHEUX, 1997). 

A Análise do Discurso busca determinar o lugar em que se imbricam discurso e 

ideologia. Na realidade, Foucault não utilizou propriamente o termo ideologia, mas centrou-se 

nas relações de poder e saber, que não deixam de estar relacionadas ao momento e ao 

contexto em que são enunciadas. Nesse aspecto, Pêcheux (1997) afirma que uma dada 

formação discursiva é guiada por uma formação ideológica, uma vez que a língua se relaciona 

e está inserida também na história, assim como a constitui, corroborando para o 

engendramento de certos sentidos, levando em consideração as condições sócio-históricas e 

ideológicas de produção. São essas condições de produção as quais compreendem, em sua 

essência, os sujeitos e sua situação social. O sentido das palavras tem uma relação intrínseca 

com as formações ideológicas em que os sujeitos, ou seja, os interlocutores, estão inscritos. 

Assim, como diz Pêcheux (1997, p. 190): 

 

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não 
existe "em si mesmo" ( ... ) mas, ao contrário, é determinado pelas posições 
ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico, no qual as 
palavras, expressões, proposições são produzidas. 

 

Desse modo, o sujeito não é livre para dizer tudo o que quer e pensa, mas é 

influenciado, sem que tenha consciência disso. Esse sujeito enuncia apenas o que lhe é 

possível a partir da posição em que ocupa. O mesmo ocorre em relação ao lugar que esse se 

encontra em uma dada formação social. O sentido das palavras não é único. Assim defendia 

Bakhtin (2009). A palavra é ideológica, impregnada de valores que são atribuídos pelo que é 

dito. Sozinha ela não é nada. É determinada pelo social, se constitui de duas faces, o eu e o 

outro, e se relaciona às condições reais de enunciação, pois o foco está no exterior. É 
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ideológico porque tem valoração. Nisso também acreditava Pêcheux. Nesse sentido, o filósofo 

russo afirma que “não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc.” 

(BAKHTIN, 2009, p. 98-99). Por isso, o lugar histórico-social no qual o sujeito enunciador se 

encontra, envolve o contexto e a situação das condições de produção do discurso.  

Pêcheux e Gadet (1998) já afirmavam a importância em se traçar uma terceira via para 

essa ciência da linguagem, fugindo do logicismo e sociologismo e centrando-se nas relações 

que envolvem o discurso, o sujeito, a história e a sociedade. É ideológico porque a língua só 

se articula em relação ao que se passa no mundo. Entram em cena elementos informativos que 

são exteriores à ela. Verifica-se a coexistência de discursos distintos e paralelos. Por isso, há 

conflitos e contradições, visto que o sujeito, ao indicar sua presença no discurso, instaura-se 

em um espaço social e ideológico e não em outros. Porém, esses aspectos sociais e 

ideológicos são as engrenagens que possibilitam referir ao discurso, pois ele próprio está 

inserido na história e deve ser pensado de acordo com os processos igualmente históricos e 

sociais que o constituem. Há, pois, uma marca da subjetivação nos discursos, que mostra que 

o sujeito se constitui nessa relação com o simbólico. Segundo Orlandi (1998, p. 17-18): 

 
A ideologia não é assim um conjunto de representações nem a ocultação da 
realidade. Discursivamente, a ideologia é uma necessidade da relação da 
língua com a história na constituição dos sujeitos e dos sentidos. Enquanto 
prática significante, a ideologia aparece como efeito da relação necessária do 
sujeito com a língua e com a história para que haja sentido. Ideologia e 
inconsciente estão materialmente ligados. A interpelação do indivíduo em 
sujeito, pela ideologia, traz necessariamente o apagamento da inscrição da 
língua na história para que ela signifique. O efeito é então o da evidência de 
sentido (o sentido lá), e a impressão do sujeito como origem do que diz. 
Efeitos que trabalham, ambos, a ilusão da transparência da linguagem. E é 
isso a ideologia. 

 

Não existe transparência na linguagem, assim como o sujeito e a história tampouco o 

são. Na verdade, o que há é uma representação, uma ilusão necessária, um real que vai sendo 

constituído conforme se constitui o próprio discurso. Por isso, ao analisar o discurso, segundo 

Pêcheux (1990), se verifica o seu funcionamento, por meio da descrição e interpretação, 

valendo-se de sua estrutura e do acontecimento que lhe dão origem. Para a Análise do 

Discurso, o sujeito não tem acesso às reais condições de produção de seu discurso, posto que 

a fala desse é, na maioria das vezes, inconsciente.  

Essas condições, como afirma Pêcheux (1997), são imaginárias, estabelecidas por um 

jogo de imagens do que se pode dizer ou não, a partir da posição que se ocupa e das 
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representações que se fazem ao se pronunciar algo. Esse jogo de imagens não está pré-

estabelecido. É constituído pelo que é dito no momento. Por isso, o sujeito não é livre para 

dizer o que quer. Sua fala não é manifestada de acordo com a vontade humana, mas surge nos 

chamados atos falhos, lapsos de memória, etc., pois a suposta opção que ele faz também já é 

determinada pelo lugar que ocupa, no interior de uma formação ideológica.  

Além disso, o sujeito não está posto inicialmente, mas é fruto de uma rede complexa e 

tem existência no meio do discurso, posto que é, conforme diz Pêcheux (1997), descentrado, 

heterogêneo, ou seja, não é o dono de seu dizer, pois se constitui juntamente por meio do 

outro. Por isso, muitas vezes, ele fala já imaginando o que o outro vai dizer, pensa em uma 

resposta prévia. E, por meio disso, vai construindo o seu discurso. A linguagem, então, vai 

sendo concebida como o resultado de um processo interativo que só se concretiza quando se 

instaura um outro. De acordo com esse outro sujeito, molda-se a fala – o chamado discurso – 

sendo por meio desse que o texto se materializa. 

A leitura e interpretação do texto literário também pode ser pautada seguindo os 

princípios da análise de discurso. A proposta de estudo de Orlandi (1999) sobre leitura parte 

de uma perspectiva discursiva, de vertente pecheutiana, que pode contribuir na constituição 

dos processos de significação, coadunando, de certo modo, com as teorias de letramento e 

multiletramento, aqui já expostas. O leitor ganha um papel fundamental, uma vez que, tal 

como o autor, inserido num lugar social, participa ativamente no processo de produção de 

sentidos no ato da leitura, contando com o seu conhecimento prévio e valendo-se do momento 

sócio-histórico em que está inserido. O princípio da dialogia é fundamental, pois por meio da 

interação e dos mecanismos da ideologia, que torna evidente o que não é, e levando em conta, 

ainda, a relação entre língua e história, o leitor ativa a possibilidade dos sentidos. 

Assim, segundo a autora, o sujeito pode ocupar diferentes posições no texto, pois é 

guiado por várias perspectivas de leituras. O olhar do leitor, sua percepção, pode atingir 

diversos pontos, de entrada (que correspondem a múltiplas posições do sujeito, ao levar em 

conta a historicidade do texto) e de fuga (as diferentes perspectivas de atribuições de sentido, 

considerando-se o percurso da historicidade do leitor, que podem dar margem a uma 

pluralidade de leituras que não caminham em linha reta e se dispersam). É por meio de todo 

esse processo que ocorre a produção de sentidos. O leitor atribui significado ao texto, que é 

construído de acordo com a junção desses pontos de entrada e de fuga. Essa perspectiva de 

Orlandi (1999), se relaciona, de certo modo, à terceira concepção de leitura, proposta por 

Braggio (1992), baseada nos princípios da sociopsicolinguística, por valorizar o momento em 

que ocorre o processo de leitura, que modifica o leitor e o próprio texto lido. 
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Partindo-se, então, desse referencial teórico, centrado, sobretudo, na análise do 

discurso de linha francesa, que será retomado e mais particularizado durante o corpo deste 

trabalho, pretende-se mostrar a relevância em se analisar os enunciados já ditos (e 

constantemente retomados por diversos sujeitos) sobre a prática da leitura literária. E ainda há 

os discursos contrários, que mostram aversão à leitura (embora isso, muitas vezes, esteja mais 

presente no campo do não-dito do que o dito propriamente). Enfim, é necessário refletir sobre 

o discurso do acesso à leitura como um todo, seja ele dito no espaço da escola ou fora dele. 

Antes de conhecer esses discursos, porém, cabe tecer um breve panorama histórico-cultural 

do livro, para que se compreenda o atual cenário das práticas de leitura. 

 

1.2 Cenário histórico-cultural do livro e das práticas de leitura e literatura 

 

Vivemos na era da informação, da acessibilidade, de novas tecnologias e fontes de 

conhecimentos diversificados, que proporcionam, por vezes, agilidade, praticidade e conforto 

em nossas atividades cotidianas. As práticas de leitura não estão alheias a tal processo 

revolucionário. Também elas passaram por inúmeras transformações até chegar aos formatos 

que encontramos atualmente: o universo do papel coadunando com o mundo digital. 

O livro trouxe inúmeros benefícios no decorrer dos séculos à humanidade. A cada 

nova invenção, uma melhor forma de agradar o leitor, trazendo-lhe comodidade e ampliando 

o número de leitores. Das desconfortáveis e limitadas tabuletas, escritas em peças de argila, 

predominantes na era mesopotâmica, evoluiu-se para as formas de rolos. Mas a invenção do 

códice manuscrito, atual formato do livro, que surgiu entre os séculos II e IV da era cristã, foi, 

sem dúvida, uma grande revolução para o leitor da época. Para o estudioso Robert Darnton 

(2010), o surgimento do códice foi a segunda grande mudança tecnológica, perdendo vez 

somente para o aparecimento da escrita, por volta de 4000 a.C. 

Segundo o estudioso, o nascimento do livro, ainda que manuscrito, transformou a 

experiência de leitura, por proporcionar um maior conforto ao leitor, que podia levar consigo, 

de forma prática e confortável, seu material de leitura a todos os lugares, sem precisar 

desenrolar o texto com as duas mãos para que fosse lido, como era na época do rolo, além de 

poder tecer observações nas margens do exemplar.  Os gastos na fabricação do livro também 

diminuíram. Como a folha era dobrada diversas vezes, várias eram as páginas que surgiam, 

sendo essas escritas de ambos os lados, o que resultou em uma maior economia. 

Mas a famosa invenção da impressão por Gutenberg, no século XV, favoreceu ainda 

mais o acesso ao livro. Para Darnton (2010), essa foi a terceira grande mudança, que trouxe 
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uma maior popularização do saber. Aumentou consideravelmente o número de leitores, 

permitindo, assim, o surgimento de um público de massa, durante meados do século XIX, 

quando a leitura foi se popularizando, devido à diversificação da produção impressa, o 

aumento do número de escolas e, consequentemente, das taxas de alfabetização.  

Já o século XX foi marcado pelo surgimento das novas tecnologias, em ascensão 

desde a década de 1990, e que proporcionaram uma das maiores transições já ocorridas em 

toda a História, no campo do saber, que novamente tornou possível uma maior acessibilidade 

à informação e, consequentemente, uma maior democratização do ato de ler. Os leitores, 

assim, ampliam as possibilidades de acesso ao texto. Livros digitalizados, em formato e-book, 

lidos na tela, ou áudio-livros, despontam cada vez mais como alternativas ao material 

impresso e conquistam alta fatia do público leitor, propiciando essa maior interatividade. 

Como afirma Canclini (2008, p. 58), não se lê mais e nem menos, nos dias de hoje. Os modos 

de leitura que se modificaram: “Os jornais diminuem a tiragem, mas centenas de milhares os 

consultam por dia na internet. Diminuem as livrarias, mas aumentam os cibercafés e os meios 

portáteis de enviar mensagens escritas e audiovisuais”. 

Com os avanços tecnológicos, a multiplicidade e simultaneidade de ações se tornaram 

características típicas da sociedade atual, fruto do sistema capitalista, que a tudo reproduz em 

série, com velocidade e praticidade. Assim, não apenas a produção se tornou rápida e plural, 

mas o indivíduo também se multiplicou, ampliando o número de suas funções, não sendo 

raras execuções de diversas atividades em um só momento. Isso trouxe um novo modo de 

interação na sociedade moderna (CANCLINI, 2008). 

A atual geração juvenil, que nasceu na era tecnológica, com vários recursos digitais a 

seu dispor, lida com esses meios de forma ainda mais ágil e prática, já que vive em uma 

dinamicidade constante e, facilmente, atribui tal característica a suas atividades diárias. A esse 

respeito discute Canclini (2008, p. 24): “Os jovens adquirem nas telas extracurriculares uma 

formação mais ampla em que conhecimento e entretenimento se combinam”. Por isso, 

conseguem realizar diversas atividades ao mesmo tempo, como por exemplo, ler e escutar 

música, usar o celular, tablet, e/ou o computador que, por sua vez, é utilizado de forma 

múltipla e simultânea. Basta olhar na tela os vários links abertos, todos manipulados com 

rapidez, facilidade e segurança. “Também se aprende a ler e a ser espectador sendo 

telespectador e internauta” (CANCLINI, 2008, p. 24). 

As novas tecnologias estão cada vez mais presentes nos lares brasileiros, em 

praticamente todas as faixas etárias, e vieram, de fato, facilitar e democratizar o acesso à 

informação, à comunicação e ao saber. Antigamente, uma leitura literária realizada na tela era 
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algo impensável e desconfortável para muitos. Hoje, tem-se tornado uma prática mais 

aceitável, por facilitar o acesso ao texto e ser um meio mais econômico e rápido para o leitor. 

A revolução digital foi um marco significativo para a democratização do saber, e embora se 

saiba que ela não cessará tão cedo de crescer e expandir-se, proporcionando outros meios 

tecnológicos ainda mais inovadores, não dá para crer que isso resulte um dia na morte do livro 

ou do leitor. Ao contrário, o mais provável é que haja a complementaridade e coexistência 

entre os diferentes suportes de discurso, o que culminará em “uma nova relação, tanto física 

quanto intelectual e estética, com o mundo dos textos” (CHARTIER, 2000, p. 22).  

Assim, os caminhos percorridos pela leitura, desde os tempos mais remotos, em que se 

lia em rolos, até a era digital, não foram poucos e revolucionaram os campos do saber e o 

modo de ler nas mais diversas épocas e sociedades. Com isso, uma figura importante desse 

processo, o leitor, assimilou novos e diferentes modos de leitura, que atualmente dividem e 

disputam o mesmo espaço: o texto manuscrito, o livro impresso e o eletrônico. O suporte 

digital ajuda a propagar, mais rapidamente e de uma maneira mais interativa, o conteúdo 

escrito. Entretanto, apresenta as suas desvantagens. Conforme alerta Chartier (2002, p. 25): 

 

O texto eletrônico, tal qual o conhecemos, é um texto móvel, maleável, 
aberto. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo e não somente nos 
espaços deixados em branco pela composição tipográfica. Pode deslocar, 
recortar, estender, recompor as unidades textuais das quais se apodera. Nesse 
processo desaparece a atribuição dos textos ao nome de seu autor, já que 
estão constantemente modificados por uma escritura coletiva, múltipla, 
polifônica [...]  

  

É importante, então, que o leitor fique atento ao que é publicado virtualmente, pois a 

propriedade de um texto e o seu teor podem ser afetados. Do mesmo modo, deve-se abrir os 

olhos para as ofertas e demandas do mercado. Nem tudo o que é escrito é apresentado de 

forma bem elaborada, oferecendo bom conteúdo e estilo. Zilberman (2001, p. 72) alerta: “Os 

gêneros literários obrigaram-se a submeter-se às leis do mercado, industrializaram-se e 

tomaram o formato de mercadoria, para não se aceitar a nova situação, só ignorando o leitor”.  

Mas essa não é a saída adotada pelas editoras. A aceitação do leitor, seus desejos e vontades, é 

o que determina. Por isso se investigam seus gostos e opiniões, para tentar agradá-lo e buscar 

o que ele quer ler, o que nem sempre deveria ocorrer. Ganha-se o leitor, no entanto, a 

qualidade do livro muitas vezes se perde, por se transformar em uma mercadoria suscetível a 

mudanças. Deste modo, o que se vê é que a proporção de escritos aumentou, mas a qualidade 

da obra se tornou mais rara e duvidosa. Segundo Zilberman (2001, p. 80-81): 
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Uma ciência da leitura coloca o leitor na posição de protagonista; contudo, 
não pode excluir o objeto a que se dirige a atenção dele, o livro, mercadoria 
que dispõe de mecanismos próprios de distribuição e circulação. O livro 
confere materialidade à literatura e seu consumo participa da lei da oferta e 
da procura que movimenta a sociedade capitalista, gerando lucros, acionando 
indústrias e abarcando trabalhadores assalariados. Um deles detém um 
estatuto particular, o escritor, cuja situação social e econômica depende do 
grau de envolvimento e compromisso com o mercado. 

 

A indústria do livro ganha destaque na contemporaneidade e despertar os anseios do 

leitor é o caminho para que se venda mais exemplares. Como consequência, o mercado 

editorial passa a ditar as normas, ao enfatizar os livros mais vendidos (os best-sellers) e os 

mais procurados pelos leitores. A mídia contribui muito nesse processo, principalmente 

quando lança as adaptações cinematográficas dos exemplares mais lidos (como exemplos, 

podem-se citar as famosas sagas juvenis Crepúsculo, de Stephenie Meyer, e Harry Potter, de 

J. K. Rowling, além da famosa obra A culpa é das estrelas, de John Green). Entretanto, a 

escola nem sempre aceita esses estilos de livros, de grande agrado do público juvenil, 

legitimando, por vezes, o estudo de obras clássicas. 

As escolhas que os adolescentes fazem, fora do ambiente escolar, revelam, assim, 

certa negação ao cânone, termo definido, segundo a concepção de Harold Bloom (1995), 

como uma obra secular, de escrita forte e memorável. Esse conceito, de certa forma, se 

assemelha um pouco à definição de Ítalo Calvino (1997, p. 10-11). Segundo ele, os clássicos 

são “livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e 

também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente 

coletivo ou individual”. E essa definição não tem a ver com a época em que o exemplar foi 

publicado. Mas, quando os jovens não têm boas experiências literárias, se torna difícil que 

tenham esse entendimento sobre os clássicos.  

Como se verá mais adiante, na análise dos dados, alguns jovens, que foram 

entrevistados para esse trabalho, vão nomear as obras canônicas e/ou clássicas como “livros 

antigos”, em oposição aos “novos” (os best-sellers). Isso, certamente, tem a ver com a 

indústria cultural, que vai dizer quais são os exemplares mais comprados e os menos 

prestigiados. O meio escolar acaba se enquadrando, de certo modo, ao cenário que é 

apresentado pelo mercado editorial, pois, caso contrário, pode perder diversos leitores, ao 

tentar impor apenas um modo de leitura.  

Todavia, muitos professores resistem a novas mudanças. Segundo Souza (2003), 

muitos deles se preocupam apenas com a formação de leitores da literatura clássica, indicam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stephenie_Meyer
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livros e autores que figuram na história da literatura. Por vezes, depreciam a leitura das obras 

da onda momentânea. Não raro, determinam que seus alunos leiam obras que conheceram no 

curso de graduação que fizeram, sem indagar sobre a relação afetiva que os alunos leitores 

tiveram com aquela obra. Nem sempre percorrem um caminho para que seus alunos, passo a 

passo, se aproximem da fruição estética que eles, professores, conseguiram alcançar. 

Núbio Mafra (2003), em dissertação de mestrado defendida em 1996, que culminou na 

produção de seu livro Leituras à revelia da escola, discute a complexa relação que envolve 

literatura, prática docente e adolescência. Em seu estudo, pôde constatar que as práticas de 

leitura, em sala de aula, em turmas da última série do ensino fundamental e na primeira do 

ensino médio, eram poucas e esporádicas e, quando essas ocorriam, se centravam apenas em 

fragmentos de textos. Além disso, verificou que o gosto literário de muitos alunos se centrava 

em uma leitura não-oficializada e que não era aceita pela escola: a literatura de massa, focada 

em best-sellers, livros preferidos por muitos jovens, porém, ignorado pelo meio escolar.  

O autor, então, reflete em seu estudo sobre as próprias condições de leitura desse 

adolescente na escola, que não podem mais ser negada na sociedade. Nesse sentido, nota-se 

que o trabalho de Mafra, desenvolvido há vinte anos, permanece atual, uma vez que algumas 

metodologias adotadas sobre leitura literária na escola pouco mudaram. Os alunos continuam 

lendo best-sellers, principalmente os pertencentes às sagas e que dão origem aos filmes. As 

mídias, conforme foi discutido, ajudam a propagar mais esse tipo de leitura, sobretudo quando 

exploram os recursos cinematográficos. No entanto, essa literatura ainda é estigmatizada. Na 

verdade, diferente do que é apregoado, os jovens não estão lendo menos. Apenas estão lendo 

de outra forma, optando por outras modalidades, que não são aceitas pelo meio escolar, mas 

que podem instigar o gosto e o interesse pelos livros, o que de certo modo já contribui para a 

formação leitora dos educandos. Conforme afirma Chartier (1999, p. 103-104): 

 

Aqueles que são considerados não leitores leem, mas leem coisa diferente 
daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima. O problema 
não é tanto o de considerar como não leituras estas leituras selvagens que se 
ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é o de tentar 
apoiar-se sobre essas práticas incontroladas e disseminadas para conduzir 
esses leitores pela escola mas também sem dúvida por múltiplas outras vias, 
a encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma escolar 
rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto é, ao 
encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão do mundo, 
as maneiras de sentir e pensar. 

 

Entender e conhecer o que os jovens estão lendo é o primeiro passo para “utilizar” o 

que a escola “rejeita” para que se possa conhecer esse leitor e “dar acesso à leitura na sua 
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plenitude”. Os alunos já trazem de casa alguma literatura não pertencente ao gênero clássico. 

Não raro, apenas leem livros que o mercado editorial enfatiza. Mas ignorar o que é tão 

apreciado pelos adolescentes é uma saída um tanto quanto perigosa, que pode afastar o aluno 

do mundo literário proposto pelo meio escolar. Por isso, é importante saber quais são as fontes 

influenciadoras de suas práticas leitoras, que não se esgotam na sala de aula. 

Seria até uma lição de história perceber que os livros que hoje são obras clássicas 

antes eram de outro espaço, o não escolar. Quando se desenvolve o romance, durante o século 

XVIII, os livros são leitura popular e não de alunos. No Brasil, Macedo e Alencar não 

escreveram para que fossem adotados em alguma turma de sala de aula. Mas a divisão se 

estabelece. O que a instituição escolar propõe (ou impõe) como leitura, ao discente, poderá ser 

visto por muitos como algo chato, difícil e desmotivador. Em compensação, o livro escolhido 

por seu próprio gosto na livraria, ou tomado de empréstimo do amigo, será muito mais 

compensador e prazeroso. 

Na verdade, ambos os momentos precisam ser valorizados e não disputados. Os livros 

não devem ser rotulados como “melhores” ou “piores”, como às vezes se faz, em sala de aula. 

Isso contribui para que se fortaleça uma forma de segregação que há no campo literário, tal 

como afirma Candido (1995) e Rojo (2012). Aceitar as escolhas leitoras dos alunos e, 

sobretudo, respeitá-las, é o caminho. Mas é importante que se apontem novos horizontes a 

esses jovens, mostrando a eles que há, também, outras possibilidades de leitura literária. 

Não resta a menor dúvida de que as obras canônicas e clássicas, conforme os conceitos 

adotados por Bloom (1995) e Calvino (1997), são importantes para a formação humana. Por 

isso fazem parte do currículo escolar e devem ser exploradas na aula. Todavia, não podem ser 

aceitas como um modelo único e exclusivo para se trabalhar na escola, principalmente quando 

são cobradas de maneira pouco motivadora e desarticulada, por meio de testes de 

comprovação de leitura e sem diálogo, em classe, sem abrir um momento para conhecer as 

impressões dos alunos sobre o objeto lido.  

Conforme afirma Cadermatori (2012), é uma pretensão muito grande sonhar que todas 

as pessoas, um dia, terão interesse na fruição estética literária, sobretudo a que é proposta pela 

leitura dos clássicos. Há quem não se identifique com literatura e não vai ler de nenhuma 

forma, mesmo que essa leitura seja imposta. Mas a oportunidade tem de ser oferecida e a 

leitura de alguns best-sellers não pode ser negada. Observar as condições e as formas como os 

textos chegam até o leitor, a comunidade à qual ele pertence e a maneira como se apropria da 

leitura se tornam atitudes fundamentais. A ação de consumir um bem cultural não deixa de ser 

uma produção, tal como defende Michel de Certeau (2014, p. 34, grifos do autor): 
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A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 
produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 
uma ordem econômica dominante. 

 

É assim que o mercado editorial atua, frequentemente, ao influenciar as escolhas dos 

leitores, de modo silencioso e imperceptível. Faz com que muitos deles não percebam que 

estão sendo, de certa forma, moldados por algumas práticas culturais de leitura, que visam 

estimular o desejo de adquirir determinadas obras em detrimento de outras. Eis o poder e 

influência dos livros. A cada ano milhares são publicados no mundo todo. Somente no Brasil, 

no ano de 2015, foram lançados 52.427 novos títulos e 446.848.571 exemplares produzidos, 

números baixos, se comparados ao ano anterior, em que foram apontados 60.829 títulos e 

501.371.513 exemplares produzidos no total3. De todo modo, são números muito expressivos, 

que mostram o poder do mercado editorial, mesmo em uma nação emergente, que ainda lê 

pouco. Se tantos livros são publicados, anualmente, é porque há um bom retorno por parte de 

quem os compra e os lê. Com tantas obras diversificadas, presentes no mercado, o leitor tem 

ampliada a sua gama de possibilidades. Mas não estaria ele deslocado frente a tantos títulos? 

Estamos diante do excesso de livros. E a literatura, atualmente, age com mais força no 

intento de saciar leitores e não em provocá-los. As ofertas, conforme foi visto, são enormes e 

vão depender da demanda. Como afirma Chartier (1999), lemos bastante, até mais do que 

antigamente. Só o fazemos de modos diferentes. E essa grande produção de obras, como 

exposto acima, não vem de hoje. Ela surge, primeiramente, com a invenção da impressão, por 

Gutemberg, no século XV. Posteriormente, no século XIX, com a industrialização da 

atividade gráfica e, finalmente, no século XX, com a multiplicação das tiragens de livros de 

bolso, que conquistaram diversos leitores: 

 
Diante dessa multiplicação, há aqueles que estão em condições de dominá-la 
porque sua cultura e os instrumentos que ela construiu permitem orientar-se 
racionalmente nesse mundo prolífico, e aqueles que, completamente 
desarmados diante desta profusão, fazem as más escolhas e são como que 
asfixiados ou afogados pela produção escrita. Em suma, eles leem aquilo que 

                                                                 
3 Esses dados foram obtidos por uma pesquisa realizada pela SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), 

pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) e pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que 

apresenta o número de títulos e exemplares produzidos no Brasil, de acordo com cada uma das 24 áreas 

temáticas existentes (dentre as quais, podem-se citar como exemplo, as literaturas infantil, juvenil e adulta, os 

livros didáticos, religiosos, de autoajuda, biografias etc.). Conferir site: <http://www.snel.org.br/wp-

content/uploads/2016/06/Apresentacao-pesquisa-2015-Imprensa_OK.pdf >. Acesso em 15 de novembro de 

2016. 

http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Apresentacao-pesquisa-2015-Imprensa_OK.pdf
http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/06/Apresentacao-pesquisa-2015-Imprensa_OK.pdf
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jamais deveriam ter lido. Portanto, a ideia da proliferação das leituras 
incontroladas anda de mãos dadas com a multiplicação dos leitores 
incontroláveis (CHARTIER, 1999, p. 110). 

 

Nem todos os leitores têm condições de fazer uma escolha qualitativa de leitura, pois, 

muitas vezes, não têm acesso a uma orientação cultural mais ampla, que os direcione e 

influencie positivamente, nesse sentido. Por isso, muitos se perdem diante do excesso de 

obras oferecidas, um quantitativo que nem sempre anda de mãos dadas com o qualitativo e, 

frequentemente, seguem o que é divulgado pela mídia. Além disso, os diferentes suportes de 

leitura, virtual e impresso, acabam interferindo na relação entre o leitor e o texto. Chartier 

(1999, p. 13) ressalta que “a revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do 

suporte material do escrito assim como nas maneiras de ler”. Por isso, se lê de formas 

diferentes e isso afeta, inclusive, o sentido do texto. 

De acordo com o estudioso, a posição corporal do leitor diante da tela e diante do 

formato em códex é distinta. O livro impresso torna a relação do leitor mais próxima do 

objeto lido. Já a leitura eletrônica é mais distanciada e não corporal, além de não ser um 

suporte plenamente confiável, pois o texto do leitor pode se mesclar ao do autor: “Sobre la 

pantalla, un texto borra el texto anterior, a menos que el autor, con conciencia de la 

importancia de su escritura, salve sus archivos” (CHARTIER et al, 2000, p. 209).  

Há, também, os distintos modos de leitura. Há os que preferem ler silenciosamente, 

em lugares mais isolados, para obter uma maior concentração e autonomia, no ato de leitura, 

outros que não se importam em ler em público e com barulho e que necessitam de uma leitura 

em voz alta, compartilhada com outros leitores. Como ressalta Manguel (1997), a leitura em 

voz alta, embora seja mais controlada, menos pessoal, dominando o ouvinte, pode cativar o 

leitor, dando “ao texto versátil uma identidade respeitável, um sentido de unidade no tempo e 

uma existência no espaço que ele raramente tem nas mãos volúveis de um leitor solitário” 

(MANGUEL, 1997, p. 147). Já as leituras silenciosas podem beneficiar aqueles leitores que 

necessitam de um contato mais íntimo com o texto, libertando mais o leitor, tornando-o mais 

independente, de tal forma que ele possa se apropriar do texto, buscando maior reflexão. 

Por isso, é importante conhecer a história das práticas culturais de leitura, avaliando 

sua importância no decorrer da humanidade, pois elas ajudam a compreender o atual cenário 

que nos cerca, bem como os modos de leitura que cada leitor adota. Assim, podem-se 

compreender os problemas enfrentados no âmbito educacional, no que concerne à leitura 

literária. Manguel (1997) destaca que algumas resistências em não querer mudar os modos de 

ensino-aprendizagem não vêm de hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos, uma vez 
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que o sujeito letrado, desde os tempos mais remotos, representa um perigo para muitas 

lideranças, sejam essas ditatoriais ou não. A leitura e a escrita são instrumentos fortes de 

poder, e não sendo elas práticas acessíveis a todos, maiores serão as chances dos governantes 

ao exercer seu domínio, sem grandes represálias. 

Os escravos, por exemplo, eram privados do direito de aprender a ler e escrever. 

Manguel (1997) ressalta que a alfabetização deles era proibida, pois, com mais instrução, 

havia o risco de eles se rebelarem contra o sistema. Entretanto, muitos foram os que tentaram, 

ocultamente, um aprendizado autodidata, mesmo sabendo dos riscos que corriam ao praticar 

tal feito. Assim, o poder da palavra escrita se impõe. Ela pode tirar o indivíduo da inércia. Eis 

o seu perigo. A queima de livros, a destruição das bibliotecas e o exílio de poetas, se 

tornaram, então, cenas recorrentes em diversas passagens da História. Os livros acabam se 

tornando instrumentos perigosos para o opressor. E essa relação opressora, de certa forma, se 

encontra, ainda, muito presente na atualidade, embora, muitas vezes, apareça de forma mais 

velada. Basta ver a devida importância que cada país dá à educação. Uns a priorizam mais, 

outros menos. Mas, no geral, sempre há uma ideologia por trás de cada atitude política que é 

tomada. De acordo com Manguel (1997, p. 85): 

 

Os métodos pelos quais aprendemos a ler não só encarnam as convenções 
de nossa sociedade em relação à alfabetização – a canalização da 
informação, as hierarquias de conhecimento e poder – como também 
determinam e limitam as formas pelas quais nossa forma de ler é posta em 
uso. 

 

Por isso, ler é um ato perigoso e que precisa ser minimizado (é o que, de fato, muitas 

nações fazem, ao não investir como deveriam em educação e alfabetização). Observa-se que o 

poder exclui uma formação de leitura que encaminha para os poderes da liberdade e da 

autonomia. Assim, o aprendizado da leitura, desde os tempos mais remotos, ocorreu, por 

vezes, de forma legitimadora e controlada, tal como apontou Manguel (1997). Ler não tinha 

como objetivo a fruição e o conhecimento, mas sim a instrução. Esse é o cenário que nos 

deparamos ainda na atualidade, em alguns meios escolares. Muitos alunos são submetidos a 

ler, constantemente, de forma imposta e desarticulada, e pouco reflexiva. Percebe-se, então, 

um quadro de contenção da leitura ao longo da História, o qual deixa reflexos no cenário 

educacional atual. Primeiramente, teve-se a ausência total dessa prática entre os escravos, por 

achá-la “perigosa” e “pervertida”. Em seguida, houve nas escolas a presença de uma leitura 

limitada e, consequentemente, a ausência de uma leitura mais ampla e libertária, que levaria 

os estudantes a pensar criticamente e se rebelar contra o sistema.  
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A leitura literária, muitas vezes, não é trabalhada de forma crítica e reflexiva, em 

muitos colégios, possivelmente por seu caráter (trans)formador. Mesmo profissionais do meio 

educacional, muitas vezes, não a veem com bons olhos. Como defende Candido (1972), são 

paradoxos que ainda precisam ser repensados e discutidos, que geram tensões e conflitos. A 

leitura literária não pode ser rotulada como um manual de boa conduta a ser seguido pelos 

cidadãos ou como algo perverso e tendencioso, que conduz ao perigo e à degradação do ser. 

Na verdade, não se está diante nem de um quadro e nem de outro, pois a literatura não se 

subordina às normas vigentes. Além disso, pode-se aprender com as verdades desagradáveis.  

A literatura pode “ensinar”, mas não no sentido pedagógico imperante. “[...] ela age 

com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela — com altos e baixos, luzes 

e sombras” (CANDIDO, 1972, p. 805). Forma como a vida, fazendo-nos refletir sobre nossas 

práticas, nossas ações, transformando-nos com as experiências do outro, ainda que esse outro 

seja um ser ficcional. Se a literatura é contraditória, ela é como a nossa existência, pois 

expressa toda fragilidade e fraqueza do ser humano. Ela pode proporcionar um aprendizado 

amplo, não no âmbito pedagógico, mas de experiência de vida, de conhecimento, que interfere 

nas relações do homem e do mundo: 

 

A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio – 
alguns dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a experiência dos 
outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que 
diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de 
que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos 
(COMPAGNON, 2009, p. 47). 

 

Por isso, o estudioso defende o contato íntimo com o texto literário. Por meio dele, o 

sujeito adquire um exercício de reflexão e autoconhecimento, de experiências múltiplas, que 

ensinam, por vezes, mais sobre a vida do que muitos trabalhos científicos. Mas a leitura 

literária nem sempre é defendida por todos, uma vez que ainda é vista sob essa ótica de efeito 

pedagógico moralizante, podendo agir “negativamente” no indivíduo, sendo que, na verdade, 

o que ela promove é uma transformação interior. Seu aparente perigo estaria em poder 

suscitar diversas provocações aos leitores, que se apropriam do que é lido, se sensibilizam e se 

autoquestionam, deixando que a leitura frua esteticamente.  

O discurso literário permite novas possibilidades de leituras, admitindo, assim, a 

construção de novos sentidos, pois a experiência literária é singular, não sendo igual para os 

alunos. Como afirma Perissé (2006, p. 50), a leitura literária faz com que o leitor entre para a 

realidade de forma intensa: “Quando o leitor recria o texto, identifica sua melodia profunda, 
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reproduzindo-a com uma voz pessoal, com uma visão de mundo pessoal, e confere ao texto a 

chance de viver”. A literatura deve, então, ser instigada a caminhar mais nesse sentido, de 

modo amplo e revolucionário. 

Oferecer aos jovens essa oportunidade de enveredar no mundo das letras é muito mais 

que proporcionar uma melhoria em leitura, interpretação e produção escrita na vida desses 

alunos. É dar-lhes a chance de ter uma troca de experiências única. Esse efeito transformador, 

instigado pela leitura literária, que promove reflexão e humanização, justifica a permanência 

da literatura na escola e o papel do professor como mediador dessa prática, ao promover o 

contato do jovem com a obra, instigando-o na construção de sentidos. Esse é um dos 

argumentos também defendidos pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006), que mostra a preocupação em se desenvolver, em sala de aula, um trabalho 

mais efetivo, que seduza os jovens estudantes para a prática da leitura literária. O primeiro 

passo para a mudança foi dado. Constar nos documentos oficiais que regem o ensino de 

língua portuguesa a importância de se trabalhar com a literatura, tal como é apregoado por 

Candido (1995) e demais teóricos que partem em sua defesa, foi algo determinante para a 

formação leitora de nossos alunos. 

Outros documentos oficiais também se destacam. O decreto nº 7559, datado em 1º de 

setembro de 2011, dispõe sobre o Plano Nacional do Livro e da Leitura (BRASIL, 2011) e 

tem como estratégia permanente de planejamento, apoio, articulação e referência para a 

execução de ações voltadas para o fomento da leitura no País. A formação de mediadores, 

para o incentivo à leitura, é um dos itens que merecem destaque no referido decreto. 

Ressaltam-se, entre outras medidas, a democratização de acesso ao livro, por meio de criação 

de mais espaços de leitura e de bibliotecas em todo o Brasil, fomentando a distribuição de 

livros gratuitos, contando para isso com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), que fornece as verbas necessárias para aquisição de livros aos alunos, por 

meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola, conforme proposto na lei do PNBE 

(BRASIL, 2009). Porém, mais uma vez, vale provocar. É inegável a importância de tais 

documentos, que reconhecem a relevância da formação de leitor e tentam disponibilizar aos 

estudantes das escolas públicas um maior acesso aos livros. Mas é preciso que se consolide o 

que está no papel de forma efetiva e condizente com a realidade vigente. 

A Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que trata da Universalização das Bibliotecas 

(BRASIL, 2010), prometia uma grande revolução no cenário educacional brasileiro, ao 

garantir bibliotecas em todas as escolas, públicas e privadas, do País. De acordo com o 

disposto no parágrafo único dessa lei, é obrigatório que os colégios ofereçam um acervo de 
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livros de pelo menos um título para cada aluno matriculado. Cada instituição escolar ficaria 

responsável por determinar como é feita a ampliação de seu acervo e zelar por um bom 

funcionamento, preservação e organização do local, que deveria contar com bibliotecários. 

As escolas teriam dez anos, a partir da data da lei, para que se adequassem às novas 

exigências. Porém, mais da metade desse prazo já foi percorrido, e o que se vê, na prática, é 

que essa lei se encontra ainda muito distante de se concretizar. Diversos estabelecimentos de 

ensino nem sequer contam com bibliotecas e salas de leitura, e quando esses espaços existem, 

por vezes, encontram-se fechados, com acervos de livros defasados e que não são acessíveis 

aos alunos. Mesmo quando funcionam, não apresentam projetos focados no incentivo da 

prática da leitura literária, seja por parte do professor ou dos auxiliares da sala de leitura. É o 

que constatou Luiz Adão da Silva (2009), ao investigar a leitura nas bibliotecas escolares da 

rede municipal de Goiânia. Além disso, os profissionais que ali trabalham, na maior parte dos 

casos, são professores realocados, desviados de função (cenário comum nas redes de ensino 

estaduais de Goiás) ou funcionários que não pertencem ao meio escolar, e que muitas vezes 

não têm envolvimento algum com os livros. 

Assim, o que se vê é que a proposta do bibliotecário, embora extremamente adequada 

ao contexto escolar, é uma meta ainda difícil a ser alcançada. Para que essa ação pudesse se 

concretizar deveria ter um número muito grande desses profissionais em todo o Brasil, o que 

não condiz com a realidade atual, uma vez que o número de bibliotecários formados, 

anualmente, não daria conta de atender a uma demanda tão alta, em todas as escolas. Mais 

uma vez, há o reconhecimento e idealização das práticas de leitura nos documentos oficiais, 

mas a sua concretude ainda está muito distante. É uma pretensão grande formar leitores em 

um país que não tem por hábito valorizar a leitura e muitos outros bens culturais. Portanto, 

querer que esse quadro se reverta, a curto prazo, é uma ambição utópica e idealizadora.  

Edineia de Lourdes Pereira (2013), em dissertação de mestrado intitulada A 

consolidação da crise da literatura no ensino médio, destaca a incongruência que há entre a 

teoria pregada nos documentos oficiais (que ressalta a importância do investimento da leitura 

literária nas escolas) e a realidade presente nos espaços educacionais (em que se vê, na 

prática, o não envolvimento dos órgãos governamentais para investir com força nesse setor). 

Segundo a pesquisadora, que teceu um estudo comparativo entre vários manuais didáticos e 

diferentes antologias escolares, a literatura, desde o século XIX, atua nas escolas brasileiras 

como um instrumento de reprodução da cultura nacional. E os documentos oficiais e as leis 

acabam por priorizar, de acordo com diferente realidade, interesses políticos e econômicos do 

País. Por isso, a leitura literária vai perdendo cada vez mais seu poder simbólico no meio 
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escolar, sendo relegada a segundo plano, mesmo que os documentos reconheçam sua 

importância como formação humana. 

Ações concretas precisam ser desenvolvidas no meio escolar, para que a leitura 

literária chegue até os alunos e ganhe o devido destaque em sala de aula. As OCEM’s (2006) 

deram um passo muito importante, nesse sentido, ao defender a leitura integral do texto 

literário, que deve se fazer presente em classe, em detrimento de um ensino de literatura 

pautado na teoria literária ou história da literatura, uma didática ainda comum no cenário 

educacional brasileiro, embora tenha sido mais predominante nas décadas de 1980 e 1990. 

Marisa Lajolo (1985) há mais de trinta anos vem criticando (e, sobretudo, combatendo) essa 

modalidade de ensino literário, mais fragmentária e historiográfica, em que não se abre espaço 

para discutir em sala de aula as experiências vivenciadas pelos alunos em suas leituras, 

valorizando, assim, seus conhecimentos de mundo.  

Segundo a estudiosa, o texto literário, muitas vezes, quando aparece em sala de aula, 

serve como “pretexto” para explorar somente aspectos linguísticos, apontando estruturas 

gramaticais ou tomando-o como modelo para motivar as produções textuais dos alunos. Por 

isso, aqui no Brasil, impera muito entre os leitores o discurso da importância da leitura para a 

melhoria de aprendizado e aquisição de conhecimento (muito propagado na escola), ao invés 

de valorizar, primeiramente, a leitura literária como experiência estética e renovação interior. 

Para Todorov (2009), esse é o grande perigo que a literatura corre de desaparecer, não só do 

meio escolar, mas também da vida dos cidadãos, pois ela deve servir de instrumento aos 

discentes de debate e transformação social: 

 
Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje como ontem, lê essas 
obras não para melhor dominar um método de ensino, tampouco para retirar 
informações sobre as sociedades a partir das quais foram criadas, mas para 
nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e 
o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao 
fazê-lo ele compreende melhor a si mesmo. O conhecimento da literatura 
não é um fim em si, mas uma das vias régias que conduzem à realização 
pessoal de cada um. O caminho tomado atualmente pelo ensino literário, que 
dá as costas a esse horizonte (…), arrisca-se a nos conduzir a um impasse – 
sem falar que dificilmente poderá ter como consequência o amor pela 
literatura (TODOROV, 2009, p. 32-33). 

 

O verdadeiro papel da literatura é, então, aguçar a sensibilidade do leitor, levá-lo a 

questionar-se a cada linha lida e a inter-relacionar o texto fictício com suas vivências e 

crenças. Ler é fazer sentido ao educando. Por isso, essa prática deve estar presente, em sala de 

aula, e ser valorizada pelo docente. Para Siqueira (2013), na realidade, o que está em perigo 
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não é a literatura, como defende Todorov (2009), e sim o leitor mediador, cada vez mais em 

decadência. Esse é um dos aspectos que merece mais atenção, na atualidade, quando o assunto 

é formação de leitores. A escola precisa agir de forma mais democrática, ao trabalhar a leitura 

literária com os discentes, respeitar suas escolhas leitoras, os suportes utilizados para esse fim 

e, principalmente, ao orientar novas leituras, abrir espaço para troca de experiências literárias.  

 

1.3 Os múltiplos retratos da leitura no Brasil 

 

Os dados revelados pelas três últimas edições da pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil (FAILLA, 2016, 2012; AMORIM, 2008), são discursos de suma relevância para os 

estudos e projetos que envolvem a prática da leitura no País. Primeiro, por se configurar como 

a única pesquisa, em âmbito nacional, que tem por objetivo avaliar o comportamento do leitor 

brasileiro. Segundo, por propagar a urgência em novos projetos governamentais, que 

fomentem ainda mais a difusão e ampliação da leitura em todos os setores da sociedade. 

Desde 2001 esses estudos vêm sendo feitos, indicando as práticas leitoras do brasileiro. 

Na quarta edição da pesquisa, realizada em novembro e dezembro de 2015, e 

publicada em maio de 2016, ressalta-se o aumento do número de leitores4, que saltou de 50% 

(88,2 milhões de pessoas) para 56% (104,7 milhões), em relação à edição anterior, de 2011. O 

presidente do Instituto Pró-Livro, Marcos Pereira, embora reconheça que há muito o que 

investir nesse setor, procura destacar os dados positivos colhidos pela pesquisa: “É preciso 

apostar no aumento do número de leitores a partir de um tripé essencial formado pela família, 

pelo Estado e pela sociedade civil” (PEREIRA, 2016, p. 5). E reitera a importância do papel 

da mãe, como influenciadora do gosto da leitura; do Estado, ao investir recursos no âmbito 

educacional, a longo prazo, para formar professores e mediadores de leitura, além da criação 

do Plano Nacional do Livro e da Leitura, para promulgar ações que incidam favoravelmente 

na formação leitora. Por fim, ressalta a relevância de projetos criados pela sociedade civil no 

intento de angariar leitores, de distintas comunidades, oferecendo maior acesso ao livro. 

Karine Pansa, entretanto, que ocupou o mesmo cargo de Pereira, em 2012, foi mais 

incisiva em seu discurso, ao enfatizar os problemas que precisavam ser superados, com 

relação à leitura no País. Mas o cenário, naquela época, não era tão animador. De acordo com 

os dados revelados na terceira edição (FAILLA, 2012), o número de leitores no Brasil era 

inferior ao divulgado em pesquisa anterior (AMORIM, 2008) que havia apontado 95,6 

                                                                 
4 A referida pesquisa define como leitor quem declarou ter lido um livro inteiro ou em partes , nos três meses 

anteriores à investigação. Já o não-leitor é aquele que não leu um livro inteiro ou em partes , no mesmo período. 
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milhões de leitores. Tal fato gerou maior preocupação ao Instituto Pró-Livro. Se antes o leitor 

brasileiro lia pouco, em relação a países que têm elevado número de leitores, a situação, em 

2012, demandava uma reflexão ainda mais crítica e urgente sobre a efetivação dessa prática.  

A fala de Pansa (2012) incidiu em um novo cenário e expunha certa inquietação, que 

transparece em seu prefácio da terceira edição da pesquisa, ao apontar alguns possíveis 

entraves que contribuíram para que esse número diminuísse. Esse cenário, por sua vez, se 

difere do apresentado pelo presidente do Instituto Pró-Livro na época, Jorge Yunes (2008), 

que havia ressaltado a importância em se investir mais no acesso ao livro e em políticas que 

fomentassem a prática da leitura, pois esses foram os frutos positivos que o Instituto tinha 

colhido da primeira enquete, realizada em 2001. A ex-presidente, então, diante da queda dos 

números, apontou para novos enunciados, porém, sem deixar de recuperar os ditos de seu 

antecessor5.  Ela retoma os mesmos discursos de 2008, recuperando alguns ditos, que vão e 

voltam no tempo, se modificam e se transformam, tal como afirma Foucault (2013a), 

suscitando novos enunciados, em rede, visto que o número de leitores havia caído em 2012. 

Conforme ela afirmou na época, seduzir o leitor é um dos principais desafios da 

atualidade. A criação de mais bibliotecas nos municípios, com acervos variados e renovados, 

e a ampliação de livrarias em todos os setores da sociedade, além de outros projetos que 

fomentem a difusão e ampliação da prática de leitura são essenciais, mas há outros tipos de 

entraves ainda mais graves a ser superados. Segundo Pansa (2012), se não se criam condições 

favoráveis ao acesso e o interesse pelo livro, de pouco adianta a criação de espaços de leitura:  

 
Sabemos que não basta investir em bibliotecas, se o leitor não for cativado, e 
que não será possível cativar leitores se ele não compreende o que lê. De 
nada valerá a redução do preço dos livros se a eles os jovens preferem 
celulares ou redes sociais (PANSA, 2012, p. 10). 

 

Primeiramente, é importante destacar a posição que esse sujeito enunciador ocupa e o 

lugar de onde enuncia, no interior de uma dada formação discursiva. Isso nos remete a tal 

conceito foucaultiano, ou seja, ao que se pode e deve dizer somente em determinada época e 

                                                                 
5 Jorge Yunes (2008), em prefácio à segunda edição da Retratos da Leitura no Brasil (AMORIM, 2008), ressalta 

a relevância desse estudo para ampliação e difusão de projetos e políticas públicas de leitura no País: “Os 

resultados da primeira edição até hoje subsidiam estudos, orientam decisões de governo e são citados por 

especialistas da área. Seus indicadores foram amplamente debatidos por ocasião das comemorações do Ano 

Ibero-Americano da Leitura, o Vivaleitura, em 2005” (YUNES, 2008, p. 8). E no intervalo da primeira para a 

segunda edição surgiram saldos positivos: “[...] felizmente, nesse tempo, muito se investiu em programas de 

governo e em projetos direcionados ao fomento à leitura. Nos últimos anos, podemos citar, por exemplo, o 

desenvolvimento de ações e políticas de governo que possibilitaram o acesso ao livro a milhões de estudantes do 

ensino médio, a expressiva ampliação de es tudantes de nível médio e superior e o esforço em zerar o número de 

cidades brasileiras sem bibliotecas, além de outras políticas que favoreceram a inclusão e o alcance à educação ” 

(YUNES, 2008, p.8). 
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espaço social. Por isso, é importante avaliar a formação de suas modalidades enunciativas, 

tomando como base as perguntas de Foucault (2013a, p. 61-63): “quem fala?”, “qual o status 

dos indivíduos que têm – e apenas eles – o direito regulamentar ou tradicional, juridicamente 

definido ou espontaneamente aceito, de proferir semelhante discurso?”, bem como observar 

“os lugares institucionais” de onde se fala e “as posições do sujeito”. 

Assim, percebe-se que a presença de tal discurso só tem sentido porque ele decorre de 

determinado momento (quando a pesquisa é divulgada e enuncia a diminuição no número de 

leitores nos últimos anos), sendo dito pela presidente do Instituto Pró-Livro na época que, por 

ocupar tal status e falar de um lugar institucional, não poderia deixar de abordar, em seu 

discurso, os problemas e entraves enfrentados no campo da leitura e que foram apontados na 

referida pesquisa promovida pelo Instituto que presidia.  

Segundo Foucault, desse lugar se profere “semelhante discurso”. Por isso, questiona: 

“como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 

2013a, p. 33).  Trata-se, pois, de descrever esse acontecimento, problematizar, olhar para o 

que foi dito de forma articulada, tratando-o no jogo de sua instância, pela ordem do 

acontecimento, da mudança que se constrói a partir dessa rede de coisas ditas, observando o 

que de fato foi pronunciado, de acordo com suas regularidades, determinadas pela condição 

de sua existência. Assim, tomando como base o discurso de Karine Pansa, observa-se que há 

uma rede de enunciados que, ao mesmo tempo, se entrelaçam e se contrapõem. Está dito. Os 

jovens não leem por vários motivos: não sabem interpretar o que leem ou não leem porque 

não têm dinheiro para comprar livros. E, ainda (talvez seja o mais comum em se ouvir), por 

estarem cada vez mais fascinados e conectados com o universo digital e tecnológico. Ou seja, 

primeiro ela começa indicando as possíveis falhas que levam à não-leitura.  

Nesse jogo de ditos, que mostram as dificuldades e barreiras encontradas no ato de ler, 

se faz presente também o que não está dito, mas pode ser recuperado pelo lugar e o momento 

em que é proferido, além de sua relação com outros enunciados, que estão em rede. E assim, o 

que se pode ler é o seguinte: é necessário, primeiramente, resgatar o interesse pela leitura 

literária, em especial, dos jovens. Esse é um fator que deve ser valorizado pelo meio 

educacional, pois vivencia-se uma nova era, em que aparatos tecnológicos vieram para 

contribuir e facilitar ainda mais o acesso à informação. Nesse entrelaçamento de ditos e não-

ditos, Pansa (2012) lança voz para atingir diversos interlocutores, sendo os docentes e as 

escolas um dos alvos. Mas não os únicos.  

Os órgãos governamentais parecem estar mais preocupados em erradicar as taxas de 

analfabetismo no Brasil, ao indicar um aumento quantitativo de cidadãos alfabetizados, do 
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que, de fato, melhorar a qualidade do ensino, em que se percebe, na prática, a dura realidade 

do analfabetismo funcional, possivelmente provocado – entre outros fatores – pela aprovação 

automática, que faz com que cada vez mais estudantes saiam da escola com dificuldades em 

interpretação textual, o que, consequentemente, acarretaria no desinteresse pela leitura. Há, 

ainda, o problema da acessibilidade aos livros, seja pelo alto custo ou pela falta de bibliotecas, 

que não chegam a todos os setores da sociedade. 

O que se vê, na verdade, é uma série de fatores que, conjuntamente, propiciam a 

diminuição de leitores no país, e se não se analisa, efetivamente, todo o conjunto, não há 

como refletir sobre o assunto. Não adianta apenas jogar a culpa no professor ou no aluno, que 

não compreende o que lê e nem é despertado para tal ato, preferindo outros meios mais 

atrativos do que o livro. É um dito impregnado de outros. Assim, essas correlações podem ser 

geradas pela junção entre o que é dito e o que não é dito. Pode-se analisar, então, o discurso 

do locutor, no ato de sua enunciação, e os efeitos de sentido que isso gera no público-alvo que 

ele pretende atingir. Por isso, mesmo o que não foi discursivizado pode ser recuperado, ao 

analisar o momento e a condição em que foi retomado, em conexão com outros ditos, e ao 

observar a forma como se articulam com os demais enunciados, presentes na própria pesquisa. 

Os passos dados pelo governo, através de políticas públicas de fomento à leitura, ainda 

aparecem timidamente e vão demorar a agir, pois uma série de fatores precisam caminhar 

juntos nesse processo. Não basta apenas a escola atuar na formação dessa prática. A família 

também precisa contribuir efetivamente. A quarta edição da pesquisa (FAILLA, 2016) aponta 

que a mãe exerce um papel determinante, nesse sentido. Entretanto, há muitos familiares que 

não influenciam a leitura, possivelmente, porque não carregam consigo essa prática, o que é, 

de certo modo, compreensível. Não há como repassar o gosto pela literatura, já que, muitas 

vezes, nem os próprios pais têm acesso ou interesse às obras literárias. A questão é bem mais 

complexa e envolve a parceria com setores que vão além dos muros da escola na formação do 

leitor. Urge a necessidade de se conquistar os jovens pela mediação. Eles devem ter contato 

com um leitor mais experiente e cativante, seja ele pertencente ao meio familiar ou escolar. A 

esse respeito discute Ana Maria Machado (2011, p. 35): 

 

Na educação das novas gerações, um dos meios mais poderosos de que a 
humanidade dispõe é o exemplo, sobretudo quando o modelo apresentado é 
alguém que a criança ou o jovem ama ou admira. Pais e professores que 
leem têm um papel poderosíssimo na transmissão do gosto pelos livros. 
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O exemplo pode partir de diferentes meios, mas tem de existir. Percebe-se, então, que 

o grande desafio no campo da leitura, na atualidade, é formar bons mediadores, não cabendo 

esse intento apenas aos professores (que devem, a priori, ser exímios leitores), mas a muitos 

outros: pais, avós, bibliotecários, dinamizadores ou, simplesmente, pessoas que se revelem 

amantes dos livros e saibam aflorar nos jovens o gosto pelo texto literário. Provocação é a 

palavra-chave. Ler por ler, muitas vezes, pode não fazer sentido ao leitor, principalmente 

quando ele embarca no mundo da leitura sozinho, sem qualquer incentivo. Mas, quando 

atiçado por um leitor mais experiente, e em contato com outros leitores, trocando experiências 

de leitura, adentrar no campo da ficção fica mais fácil. Ninguém nasce gostando ou odiando a 

leitura. É uma relação que vai sendo construída e repassada pela família e pela escola. 

Marcos Pereira opta pelos discursos otimistas, veiculados pela pesquisa, em 2016, e 

destaca a importância da mediação e de políticas públicas de incentivo à leitura, assim como 

Yunes havia feito, em 2008. O número de leitores, em ambos os casos, havia subido e esse 

fato foi amplamente ressaltado. Mas a edição de 2016 traz outros dados importantes a serem 

refletidos e analisados, a fim de que se entenda os motivos pelos quais a leitura está presente 

(ou não) entre os brasileiros. 

Quando indagados sobre a principal razão para estar lendo menos do que já leram, 

32% dos entrevistados afirmam ser a falta de tempo;  28% disseram que não gostam de ler; 

13% não têm paciência para ler; 10% preferem outras atividades; 9% apresentam dificuldades 

para ler; 4% sentem-se muito cansados para ler; 2% alegaram que não há bibliotecas por 

perto; 2% acham o preço de livro caro; 1% não tem local onde comprar, no lugar em que vive; 

1% não possui um ambiente apropriado para leitura;  1% não tem acesso permanente à 

internet;  20% afirmaram que não sabem ler e 1% não sabe/não respondeu. 

Além disso, em outra pergunta, que questionava o que eles gostam de fazer em seu 

tempo livre, só 24% dos entrevistados afirmaram ler jornais, revistas ou notícias e 24% leem 

livros impressos ou digitais. A leitura aparece em décimo lugar, perdendo para outros itens 

como assistir televisão (73%); escutar música (60%); descansar (51%); reunir com amigos ou 

família ou sair com os amigos (45%); assistir vídeos/filmes em casa (44%); usar WhatsApp 

(43%); escrever (40%), usar Facebook, Twitter ou Instagram (35%). Na pesquisa realizada 

em 2007, os números dos que afirmavam ler nas horas vagas era de 36%; em 2011 esse índice 

caiu para 28% e, agora, para 24%. 

Diante desse quadro, pode-se perceber, então, que numa dada formação discursiva, 

sempre há a instauração do outro e é essa instauração que determina o caráter heterogêneo do 

discurso. As reflexões empreendidas, a partir da análise do discurso de Pereira (2016), 
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mostram que, no momento em que ele ressalta a importância da mediação, desencadeia-se 

uma série de outros ditos que se relacionam e são suscitados, mostrando que, além do 

incentivo para o interesse da leitura há outras barreiras que precisam ser superadas. Nesse 

sentido, seu discurso se assemelha ao de Pansa (2012), que havia chamado a atenção para a 

cativação do leitor.  

Segundo Paulino (2001, p. 27), o espaço escolar, “ao impedir que os objetivos, 

iniciativas e estratégias de leitura sejam dos próprios leitores/alunos, pode afastá-los do 

processo de produção de sentido e, consequentemente, do universo dos livros”. Talvez, por 

isso, muitos adolescentes prefiram seguir novos caminhos, optando por outras diversões mais 

interessantes, já que não são ouvidas as suas manifestações e seleções leitoras. As desculpas, 

para que não se leia, podem começar a brotar. A internet se inclui nesse rol. Embora seja, de 

fato, bastante sedutora, servindo de escape para o lúdico, muitas vezes, serve de escusa para 

não ler. No entanto, há outras que se destacam, como a televisão, o videogame, o futebol e a 

saída com os amigos, entre outros motivos, alguns deles apontados acima, pela pesquisa 

Retratos da Leitura que, em todas as suas edições, sempre questiona aos entrevistados as 

atividades recreativas mais apreciadas que, por vezes, ganham da leitura. 

Entretanto, a leitura literária também apresenta o seu lado lúdico e mágico, mas que 

nem sempre é explorado pela escola, que poderia focalizar mais em atividades integradoras, 

ao tecer, por exemplo, parcerias entre literatura e cinema, ao encenar uma leitura dramatizada, 

ao levar para a sala de aula histórias em quadrinhos, entre outras estratégias (COSSON, 

2014), para que, de fato, haja democratização do saber. Quando a leitura literária não é muito 

convidativa para muitos, a tendência é deixá-la de lado, ao se terminar os estudos. O 

desinteresse se instaura e, com o passar dos anos, se torna mais difícil reverter esse quadro. 

Como é apontado pela pesquisa (FAILLA, 2016), o número de pessoas que abandonam ou 

diminuem a leitura, depois de concluído o ensino básico, ainda é alto6.  

A formação de leitores é, pois, um grande desafio para a educação no século XXI, em 

um país que, embora figure entre as maiores economias do mundo, é marcado pelo alto índice 

de desigualdades sociais que, por sua vez, acarretam inúmeros problemas à população 

                                                                 
6 De acordo com a quarta edição da Retratos da Leitura (FAILLA, 2016), o maior número de leitores (22%) está 

concentrado na faixa etária de 05 a 17 anos, seguidos dos jovens de 18 a 24 anos (13%); 25 a 29 anos (9%); 

adultos de 30 a 39 anos (17%); 40 a 49 anos (14%) e 50 a 69 anos (20%). Cabe ressaltar que o número de 

leitores, da primeira faixa etária, teve uma leve queda em relação à pesquisa anterior (FAILLA, 2012), que 

apontava 24% de leitores infantis e juvenis, enquanto as outras faixas etárias se mantiveram praticamente 

estáveis, com ligeiro aumento entre os adultos de 50 a 69 anos, que antes contavam com 18%. 
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brasileira. O analfabetismo (absoluto e funcional) ainda impera notoriamente7 e o número 

pouco expressivo de leitores acaba sendo um reflexo de uma nação que investe pouco no setor 

educacional. Desse modo, compreende-se o porquê do desinteresse pela leitura literária, já 

que o aluno, muitas vezes, não entende o que lê.  

Talvez, por isso, o mito de que a leitura de livros clássicos, como os de Machado de 

Assis, é de difícil compreensão, tal como apontou Cruvinel (2002), ainda se faz presente no 

imaginário de muitos alunos, mais em específico aos que apresentam maior aversão ao gênero 

e à própria prática de leitura. Daí, a importância do trabalho do professor como mediador 

dessa atividade, abrindo espaço para troca de experiências leitoras e para que ele mesmo, 

como um leitor mais experiente, dê a sua contribuição leitora, o que motivará os jovens, 

estabelecendo essa ponte ampla que interliga diferentes textos, de distintas épocas. Ler 

Machado não é difícil. Só precisa ter essa pessoa que dê a engrenagem inicial para esse tipo 

de leitura, conduzindo essa atividade, de tal forma, que aproxime o jovem leitor do texto lido.  

Como se vê, o discurso proferido por Pansa (2012) se mescla, de certo modo, ao do 

presidente atual do Instituto Pró-livro, e está carregado de valores, de sentidos, que visam 

alertar para a urgência em se centrar nas práticas de leitura. No fundo, esse sujeito enunciador 

clama pelo outro, por outros, que podem vir a contribuir, lançar uma luz sobre esse grave 

problema enfrentado na sociedade atual. Aliás, esse é um dos objetivos da pesquisa. Clamar, 

principalmente aos órgãos governamentais, para que fomentem ainda mais o acesso à leitura, 

tal como já foi feito em pesquisas anteriores e havia dado certo. Percebe-se, portanto, que 

Pansa e Pereira enunciam de acordo com uma dada formação discursiva (ela, em 2012, é mais 

incisiva em seu discurso, pois o número de leitores havia caído. Ele, em 2016, é mais 

otimista, diante do aumento do número de leitores), mas não deixam de instaurar um outro no 

momento de sua enunciação.  

Da mesma forma, pode-se analisar o posicionamento dos entrevistados diante de uma 

pesquisa que envolve leitura. O sujeito inquerido em questão, muitas vezes, não deixa de 

pensar no efeito que sua resposta pode causar em seu interlocutor. Há um jogo de imagens 

que predomina nesse instante discursivo (PÊCHEUX, 1997). Foi o que constatei ao 

entrevistar duas bibliotecárias que trabalhavam em uma biblioteca pública, situada no centro 

                                                                 
7  Segundo o relatório divulgado em janeiro de 2014, pela Organização das Nações Unidas para a  Educação, a 

Ciência e a Cultura, o Brasil está em 8° lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos. E mais 

amargo é constatar o número, ainda maior, de analfabetos funcionais, ou seja, aqueles sujeitos que, embora 

saibam decodificar letras e assinar o próprio nome, mesmo tendo frequentado (parcialmente) o ensino 

fundamental, não conseguem interpretar um texto, por mais simples que seja. De acordo com dados divulgados 

em 2013 pelo IBGE são 33 milhões de brasileiros que se enquadram como analfabetos funcionais  (18% da 

população) e mais 13,2 milhões de analfabetos adultos. 
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de Goiânia (CORSI, 2010). Ambas, após proferirem um belo discurso que ressaltava a 

importância da leitura em suas vidas, determinante, inclusive, na escolha da profissão, 

afirmaram não ler muito (menos até do que muitos usuários entrevistados, na mesma 

biblioteca), embora trabalhem todos os dias em volta dos livros.  

Verifica-se, então, certa incongruência nesse discurso, uma vez que se vê, na prática, 

que algumas pessoas não leem muito, mesmo os profissionais que lidam diretamente com 

livros. E isso pôde ser constatado tanto no discurso das bibliotecárias como no de muitos 

leitores entrevistados, na biblioteca e na livraria. Nesse último ambiente principalmente, por 

se configurar não apenas como um simples espaço de leitura, mas também de comercialização 

de livros, o que não deixa de gerar status e poder a quem por ali circula (CORSI, 2010). Se a 

leitura é tão importante, como muitos leitores asseveraram, por que ainda se lê tão pouco? 

Será que, de fato, essa prática é tão significante assim para todos eles, que acaba sendo 

deixada de lado? Ambas bibliotecárias declararam falta de tempo. Mas seria isso mesmo? O 

enunciado proferido é fiel? 

Isso nos leva a pensar novamente em alguns conceitos foucaultianos. Em momento 

algum foi ouvido pelos entrevistados, na livraria e na biblioteca (CORSI, 2010), um discurso 

depreciativo sobre a leitura. É como se isso não pudesse ser dito, ainda mais a uma 

pesquisadora de mestrado na área de literatura (e desse fato eles estavam cientes no momento 

da entrevista).  Na verdade, o que há é um discurso cristalizado sobre a importância da leitura, 

que acaba influenciando os discursos de uma forma geral. Assim, parece que, ao se falar 

diferente disso, o discurso se torna um contrassenso, um absurdo, uma blasfêmia, como se 

fosse o discurso de um louco que “não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua 

palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade e nem importância” 

(FOUCAULT, 2012, p. 10). O enunciado surge de um acontecimento e há regras que 

permitem que certo tipo apareça e não outro em seu lugar. Por isso, há coisas que não se 

podem dizer, pois não estão nas regras de convenção, nas regras de possibilidade de 

existência. Eles podem gerar exclusão, rejeição, e ninguém quer ficar à beira da 

marginalidade. Como afirma Foucault (2012, p. 9), 

 
Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de 
exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se 
bem que não se tem o direito de dizer tudo em qualquer circunstância, que 
qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa. 

 

Se não pode ser dito tem que haver regras para que isso não seja dito. E as regras estão 

no próprio discurso, que é atravessado por relações de poder-saber que o vão constituindo e 
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determinam o que se pode ou não dizer, de acordo com o momento em que são enunciados. 

Os discursos são carregados de saberes e poderes institucionais, que vêm de lugares diferentes 

e influenciam no instante da sua enunciabilidade. Trata-se de compreender a singularidade da 

existência do enunciado e suas condições de produção. Verifica-se, então, tendo como base 

enunciados efetivamente produzidos em uma dada época e lugar, as probabilidades do 

discurso que esses ditos integram. 

Sendo assim, nem mesmo os sujeitos, indagados no momento da entrevista (situação 

de enunciação e comunicação verbal) não deixariam de pensar no outro do discurso. Por isso, 

em suas respostas não transparece algo negativo e pejorativo sobre a prática da leitura. No 

entanto, conforme foi visto, seus discursos se contradizem, pois na prática liam pouco e ainda 

alegavam falta de tempo (ou seria falta de interesse?). Como foi revelado na pesquisa Retratos 

da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), há vários “interesses” que aparecem na frente da 

leitura, mostrando que nem sempre a falta de tempo é um fator que condiz com o fato de ler 

pouco. Ver televisão, por exemplo, aparece como a principal atividade feita no tempo livre, 

com esmagadores 73%. Mais uma vez vale indagar: seria, de fato, falta de tempo? 

Karine Pansa (2012), em seu discurso, põe o dedo na ferida e anuncia que o que de 

fato falta é interesse do jovem que, muitas vezes, acaba procurando outras fontes mais 

atrativas do que ler. Precisa-se, pois, seduzir o leitor. E isso, como foi apontado, depende de 

uma série de fatores, não apenas da escola, que apesar de apresentar falhas e deficiências de 

ordens diversas, ainda é um dos principais meios para a formação dessa prática. Daí, a 

importância em se articular mais a relação da família com as instituições de ensino e de se 

clamar aos governos melhorias significativas na educação, de tal forma que o aluno, no final, 

possa sair do ensino médio, ao menos, lendo e interpretando satisfatoriamente. Passos foram 

dados nesse sentido, conforme ressaltou Marcos Pereira (2016), em seu discurso, que foi mais 

otimista que o de Pansa. Mas ainda são poucos. Necessita-se de mais políticas de incentivo e 

fomento à leitura, para que assim se possa ter uma maior ampliação do acesso ao livro, bem 

como um menor custo dos exemplares que são publicados. 

Ditos e não-ditos puderam ser resgatados e conectados a diversos tipos de discursos 

que, por vezes, atravessam épocas e ecoam novamente, em outro momento, com nova 

roupagem, mas, no fundo, dizendo o mesmo. Tal como ocorreu no discurso proferido em 

2008, pelo então Presidente do Instituto Pró-Livro. Como foi apontado, há na fala de Pansa 

ecos remanescentes do discurso de seu antecessor, Jorge Yunes. Só que ela diz de forma um 

pouco diferente, mais direta e provocante. É a repetição que instaura o novo e o transforma 
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em algo inusitado, não esperado, pois agora aparece em uma nova situação. E a situação que 

procedia, em 2011, no campo da leitura, era ainda mais grave do que em 2007.  

Em 2015, esses dados voltaram a subir. São 16 milhões a mais de leitores. Embora a 

população brasileira também tenha aumentado nesse mesmo intervalo, não se pode ignorar os 

progressos alcançados no âmbito da leitura. Esses resultados, de certo modo, foram colhidos 

devido aos investimentos feitos, na última década, para o incentivo da prática leitora, como 

ressaltados por Pereira (2016). Vê-se que o enunciado atual mexe com o enunciado do 

passado. O discurso mais incisivo de Pansa era necessário, para que atitudes mais enérgicas 

fossem tomadas, no intento de angariar mais leitores. Resta, então, saber que efeitos os 

resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015, vão emanar, principalmente, 

nos órgãos governamentais. Que medidas serão implementadas para que haja um número 

maior de leitores no País? Para saber como será esse retorno, só através da próxima enquete 

que, provavelmente, ocorrerá em 2020, obedecendo um intervalo de três a quatro anos, 

conforme proposto na última edição da pesquisa. 

Nos capítulos 3 e 4 será retomada a análise de outros discursos que envolvem a leitura 

– em especial, a literária – proferidos pelos alunos, professores e dinamizadores da biblioteca 

escolar do colégio estadual de tempo integral escolhido para a coleta de dados. Nessa rede 

ampla de discursos se detectará vários problemas (e também possíveis soluções) que 

concernem à prática de leitura, não só dentro do espaço escolar, como em casa. Os discursos, 

sobretudo dos estudantes não-leitores, serão ainda mais incisivos. Eles ressaltam os reais 

motivos que causam desinteresse pela leitura literária, sem rodeios e nem fingimentos, sem se 

valer da desculpa da falta de tempo, como fazem diversos entrevistados na pesquisa Retratos 

da Leitura. Antes, porém, é importante conhecer o ambiente que oferece educação em tempo 

integral. É sobre esse assunto que se centrará o capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 – SOBRE A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

 
 

A educação se dá em tempo integral, na escola, na 
família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de 
tarde, de noite, no cotidiano de todas as nossas  
experiências e vivências. O tempo de aprender é 
aqui e agora. Sempre. 

 

(Moacir Gadotti) 

 

 

O conhecimento é um aprendizado contínuo. Descobrem-se informações novas não 

apenas na escola, mas também nas situações diárias, de convivência e contato com o outro. 

Nas relações interpessoais, com familiares, vizinhos, colegas e amigos. Na dor, na tristeza, na 

alegria. Por meios das múltiplas leituras, de mundo e da palavra, conforme defendia Freire 

(1989). Com a literatura, sobretudo, que nos transporta para novos lugares e nos enriquece por 

meio dos dramas vivenciados pelas personagens. Aprende-se constantemente, o tempo todo. 

Por isso, o conceito de educação integral pode ultrapassar os muros dos colégios. 

 

2.1 Educação integral e tempo integral 

 

A educação integral sempre esteve em pauta nos meios escolares. Formar um cidadão 

crítico, plural, íntegro e que saiba inter-relacionar saberes e conhecimentos, é o desejo de 

grande parte dos educadores. Gadotti (2009) chama a atenção para esse tipo de ensino, que 

pode continuar além do espaço da sala de aula, ao valorizar não apenas a cultura da escola, 

com seus saberes e crenças, mas também ao integrar esse conhecimento múltiplo, que o aluno 

traz da sua realidade para o colégio. Cabe à instituição educacional o papel de desenvolver 

todas as potencialidades humanas e explorar atividades integradoras, de tal modo que o 

educando possa se desenvolver inteiramente e, assim, aprender a viver e a atuar em sociedade.  

Como afirma Gadotti (2009, p. 32 grifos do autor), “A escola pública precisa ser 

integral, integrada e integradora”, ou seja, deve interligar o Projeto Político Pedagógico à 

comunidade em que o aluno vive, para que, assim, o conhecimento aprendido em classe se 

expanda na prática cotidiana dos sujeitos, em ações sociais, em seu bairro ou cidade. Mas é 

preciso separar certos conceitos. Estudar em uma escola de tempo integral não garante ao 
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jovem uma educação integral, assim como a educação integral pode se desenvolver em 

colégios que oferecem meio período. Mas ambas as modalidades podem (e devem) se unir. 

Estender a jornada de estudos, nos meios escolares, conforme têm ocorrido nos 

últimos anos, em várias cidades do País, se tornou uma prática muito comum. Os pais se 

sentem cada vez mais seduzidos por essa nova instituição, pois sabem que os filhos estarão 

seguros, durante todo o dia, ao fugir do perigo das ruas, e em contato com outros tipos de 

aprendizagem. Contudo, esse ensino nem sempre incidirá na formação e integralidade do 

cidadão. Muitas escolas estão se transformando em depósitos de crianças e adolescentes, a fim 

de que se ocupe utilmente o tempo deles, o que ocorre, de fato, dobrando-se a quantidade de 

aulas e oferecendo diversas oficinas artísticas e esportivas. Porém, a integralidade das 

atividades desenvolvidas nesse espaço, nem sempre acontece. Segundo Gadotti (2009, p. 32): 

 

As propostas atuais de tempo integral estão muito mais preocupadas em 
estender o direito de passar “mais tempo na escola” às camadas mais pobres 
da população. A escola privada das classes médias e ricas já é de tempo 
integral. Pode-se dizer que o aluno da escola privada dispõe de tempo 
integral dedicado a sua educação. Geralmente ele dispõe de um 
“contraturno”, com aulas complementares de esporte, lazer, reforço em 
línguas estrangeiras, balé, judô etc. 

 

O assistencialismo social, então, se torna o alvo de muitas escolas, tal como expõe 

Gadotti (2009), e ganha, por vezes, mais destaque do que a educação integral, que deveria ser 

mais amplamente discutida, na instituição e, principalmente, se fazer presente nesse ambiente. 

As trocas de diálogos, entre a equipe docente e pedagógica, e com a Secretaria de Educação, 

Cultura e Esporte (SEDUCE) ainda se perdem nesse espaço. E esses déficits, que bloqueiam a 

integração, não ocorrem apenas na rede estadual. Helen Pereira (2016), em sua tese intitulada 

Educação integral em tempo integral na rede municipal de ensino de Goiânia: múltiplos 

discursos, múltiplos significados culturais, aponta que há também uma frágil relação e 

interconectividade entre a educação integral em tempo integral nesse ambiente de estudo.  

Embora não aborde a prática da leitura literária, apresenta os modos como se 

desenvolve a educação em tempo integral, na rede municipal de Goiânia, o que permite, de 

certo modo, tecer correlações com os modelos presentes na rede estadual, em Goiás. Segundo 

Pereira (2016), documentos veiculados pelo Ministério da Educação, sobre essa modalidade 

de ensino, não fazem parte, efetivamente, da vida dos profissionais que atuam na escola 

municipal que ela investigou. Essas incongruências também são apontadas no colégio 

estadual pesquisado. É preciso, pois, fazer com que essa distância, entre teoria e prática, seja 
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amenizada, a fim de que a educação integral em tempo integral (grande tendência da 

contemporaneidade) ocorra de fato. Mas outros entraves precisam ser superados. Conforme 

destaca Jaqueline Moll (2009, p. 12-13): 

 

No país, a crescente expansão da oferta de vagas na escola pública não foi 
acompanhada das condições necessárias para garantir a qualidade da 
educação. Coexistem, até hoje, problemas como degradação do espaço 
físico, aumento de turnos e de número de alunos por turma, descontinuidade 
das políticas públicas e a disseminação de múltiplas tendências pedagógicas 
sem a preocupação com sua sustentabilidade teórico-metodológica vinculada 
à formação inicial e continuada de professores. Destaca-se, desse modo, a 
necessidade de horas destinadas à formação, integradas ao turno de trabalho 
dos profissionais da educação. 

 

Esses são alguns obstáculos que afetam o resultado do processo público educacional 

brasileiro. É fato que para manter uma educação de qualidade, diversos aspectos necessitam 

ser amplamente modificados. Alguns deles foram ressaltados por Moll (2009), e a escola de 

tempo integral surge como uma saída importante para tentar solucionar parte desses 

problemas. O aluno, estudando o dia todo, pode melhorar o seu desempenho escolar. Mas 

estará ele, de fato, preparado para agir em sociedade?  

Nos documentos, a teoria aparece de modo muito articulado. Leis nacionais garantem 

a implementação das instituições de ensino em tempo integral, em colégios públicos de todo o 

País. A Lei de Diretrizes e Bases (art. 34, § 2º) já dispõe que o ensino fundamental será 

ministrado, progressivamente, em período integral, a critério dos sistemas de ensino. E na 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 134 – A/2007) consta (art. 211, § 1º): 

 
A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 
ensino, para manter o tempo integral de oito horas diárias na escola, 
mediante a assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios (BRASIL, 2007). 

 

Essa PEC, portanto, ajudou a consolidar esse novo modelo educacional que vem se 

expandindo no Brasil. Desde 2008, várias instituições foram, aos poucos, se adaptando à nova 

realidade, oferecendo uma jornada de estudo de, no mínimo, oito horas. A cada ano que passa, 

aumenta o número de colégios de tempo integral. De acordo com os dados revelados pelo 

Censo Escolar da Educação Básica de 2013, o número de matrículas em educação integral no 

ensino fundamental cresceu 139%, desde o ano de 2010, chegando a 3,1 milhões de 
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estudantes8. Só em 2013, o crescimento foi de 45,2%, fechando o respectivo ano com um total 

de 49 mil unidades educacionais no País, funcionando em tempo integral. Em 2014, subiu 

para 41,2%, passando de 3,1 milhões para 4,4 milhões9. 

O aumento de alunos nessa modalidade de ensino é atribuído à ampliação do 

Programa Mais Educação, criado pelo Ministério da Educação para incentivar as secretarias 

estaduais e municipais, com a transferência de recursos federais, a oferecer a educação 

integral. O novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), assinado pela então 

Presidente Dilma Rousseff, em 25 de junho de 2014, veio contribuir para a efetivação desses 

espaços no cenário escolar brasileiro, tal como atesta a meta número 6 do documento: 

 
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica (BRASIL, 2014). 

 

E para fazer cumprir a Lei, propõe estratégias, com a ajuda da União, tais como: 

promover atividades multidisciplinares e de apoio pedagógico, incluindo as modalidades 

culturais e esportivas, com ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 

escola; instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado, para atendimento em tempo integral, prioritariamente 

em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social.  

Além disso, o PNE visa institucionalizar e manter, em parcerias, programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 

bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como a 

produção de material didático e a formação de recursos humanos. Ainda destaca-se a 

fomentação e articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, cinemas e planetários, adotando medidas para aperfeiçoar o tempo 

de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo 

trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 

                                                                 
8 Essas informações foram retiradas do site do Ministério da Educação. 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264:censo-escolar-revela-

aumento-de-matriculas-em-tempo-integral&catid=211&Itemid=86>. Acesso em outubro de 2014. 
9 Essas informações foram retiradas do Portal INEPE. 

<http://portal.inep.gov.br/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=144454&version=1.1>. 

Acesso em novembro de 2016.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264:censo-escolar-revela-aumento-de-matriculas-em-tempo-integral&catid=211&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20264:censo-escolar-revela-aumento-de-matriculas-em-tempo-integral&catid=211&Itemid=86
http://portal.inep.gov.br/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=144454&version=1.1
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Como se vê, o novo PNE veio para auxiliar em diversos aspectos a implementação da 

escola pública de tempo integral no Brasil, pois muitas são as dificuldades que várias 

instituições dessa modalidade enfrentam para que, de fato, se ofereça uma educação que 

prime pela qualidade aos jovens estudantes. No entanto, tais medidas ainda estão muito 

distantes da realidade. Mais uma vez, há discrepância entre o que é dito nos documentos 

oficiais e o que é, de fato, aplicado nos colégios.   

Muitas escolas públicas de tempo integral, da rede estadual de ensino em Goiás, 

oferecem um ambiente inadequado para uma educação em período integral. Ainda falta a 

instalação de refeitórios (evitando, assim, que os alunos almocem dentro das salas de aula, 

realidade muito comum nesses tipos de colégios), de laboratórios (principalmente de ciências 

e informática), salas de vídeo e bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas, banheiros 

adequados, cozinhas amplas e salas de aula bem arejadas. E há problemas de outras ordens 

(mais fáceis de serem resolvidos) que burocratizam o ensino. É o caso das instituições de 

tempo integral que contam com uma boa estrutura física, ótimos laboratórios e bibliotecas 

(que contêm bons acervos de livros), mas que não são acessíveis aos alunos, permanecendo 

trancados, mesmo com funcionários disponíveis para atuar nesses locais. Vários desses 

problemas foram detectados nos discursos dos sujeitos entrevistados para esse trabalho. 

Uma boa disponibilização de verbas e um maior investimento em estrutura física 

fazem-se necessários. Mas não são apenas esses os entraves encontrados em muitas escolas 

públicas de tempo integral. A criação e efetivação de projetos pedagógicos que levem os 

jovens a ter contato com diversos meios educativos proporcionados pela escola (e também 

fora dela) são problemas que urgem, igualmente, ser supridos. Para que os alunos pratiquem 

esportes, dancem, cantem, atuem e toquem instrumentos musicais, que se ofereçam os 

aparatos necessários para que tais atividades ocorram. Para que os educandos leiam, que se 

ofereçam livros (para ler na escola e levar para casa); que se conheçam espaços de leitura, 

como bibliotecas e livrarias, bem como eventos que proporcionem o incentivo de tal prática, 

como feiras de livros e bienais. E, sobretudo, que se criem estratégias que façam com que eles 

se interessem pelo mundo da leitura. Por isso, o contato frequente dos jovens com as 

bibliotecas da escola, contando ainda com uma boa intermediação do professor, tornam-se 

fundamentais nesse processo de angariar leitores. 

Os alunos, então, devem ter contato com outros espaços culturais, tal como propõe o 

novo PNE. Que conheçam museus, teatros, cinemas, bibliotecas. Lugares a que, muitos, 

provavelmente, só terão acesso pelo meio escolar. Mais um motivo para que esses passeios, 

de grande agrado aos jovens, façam parte constantemente dos projetos pedagógicos. Que se 



60 

oportunizem momentos para que eles participem de atividades que vão além dos muros do 

colégio (ver uma peça de teatro, uma apresentação de dança, uma orquestra, etc.). 

O ideal de escola pública de tempo integral é bastante inovador e promete elevar os 

níveis do ensino público no País, além de oferecer ao aluno uma oportunidade para que ocupe 

seu tempo integral de forma educativa e útil. Mas ainda há uma série de problemas que 

precisam ser estruturados. Não basta ampliar o número de colégios que oferecem período 

integral. Medidas devem ser tomadas para que favoreçam diretamente a formação docente e 

discente. Que as estratégias criadas pelo novo PNE superem, de fato, esses déficits e não 

fiquem apenas na teoria, como os demais documentos e leis que regem o sistema educacional. 

Até mesmo as escolas particulares estão aderindo a esse novo modelo, movimentando 

o mercado educacional das grandes cidades. E elas não apresentam um quadro muito distinto 

destes novos colégios públicos de tempo integral, do ponto de vista didático e pedagógico. 

Em Goiânia, há uma tendência das redes privadas, principalmente no Ensino Médio, em focar, 

quase exclusivamente, no preparatório para as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) e dos principais vestibulares do País. Para tanto, em muitas dessas escolas, os alunos 

têm de passar por uma verdadeira maratona para almejar uma vaga na universidade.  

Eles são preparados desde o primeiro ano do Ensino Médio. Realizam provas 

semanais e simulados mensais ou bimestrais, além de participar de diversas aulas realizadas 

fora do horário regular de aula. E ainda têm de conviver com a pressão da instituição, que 

imbui no aluno (e não raramente nos pais dele) essa necessidade de ingressar no ensino 

superior. Como o foco central está na preparação para o processo seletivo, a cobrança maior 

recai nas produções escritas, feitas semanalmente ou quinzenalmente por eles, e corrigidas por 

outros profissionais que não são os mesmos docentes que lecionam a língua portuguesa, que 

se subdivide, fragmentariamente, entre os estudos de literatura, redação e gramática.  

Antigamente, havia a exigência das leituras literárias, realizadas pelos estudantes, que 

se centravam nas obras indicadas para o vestibular. Com a predominância abrangente do 

ENEM, que não adota listas prévias de livros literários, esse quadro vem se modificando um 

pouco nas escolas. Mas alguns colégios continuam mantendo a cobrança da leitura literária, 

por meio de provas bimestrais, impondo um rol precedente de títulos, que devem ser lidos 

bimestralmente. E, por vezes, muitos alunos ainda continuam resistindo a esse processo, 

respondendo as questões propostas somente com leituras de resumos e análises de obras.  

Esse cenário se torna ainda mais frequente, principalmente, em turmas de terceiros 

anos do ensino médio, sejam das escolas particulares ou até mesmo das públicas, que, 

ultimamente, tentam copiar o modelo rígido das redes privadas em vários aspectos, 
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principalmente no que se refere à fragmentação da língua portuguesa, aplicação de simulados 

e provas de comprovação de leitura. Com a implementação da escola pública de tempo 

integral, em grande ascensão, pode ser que esse quadro se acentue ainda mais. 

 

2.2 Escolas de tempo integral na rede estadual de ensino em Goiás 

 

Em Goiás, predominam atualmente dois modelos diferentes de escolas de tempo 

integral, na rede estadual de ensino. Um deles se dedica ao ensino fundamental: o Projeto Ser 

Pleno, de autoria do Instituto Jaime Câmara (IJC), que transferiu o domínio autoral do projeto 

para o Estado de Goiás, em junho de 2016, e o outro ao ensino médio, o Projeto Novo Futuro, 

em vigor desde janeiro de 2013, que conta com quinze escolas, distribuídas em Goiânia (entre 

elas se destaca o tradicional Lyceu). Algumas cidades do interior participam do novo modelo 

implementado, que tem a pretensão de ser expandido, posteriormente, para as demais 

unidades educacionais, atendendo cerca de oito mil alunos, cumprindo, assim, mais uma 

diretriz do plano de reforma educacional intitulado “Pacto pela Educação”10 e do PNE, que, 

entre outras metas, estabelece a oferta de educação em tempo integral para o Ensino Médio.  

Conforme informações do site da SEDUCE, o projeto já existe nos Estados de 

Pernambuco, Ceará e São Paulo, além da cidade do Rio de Janeiro. O aluno do ensino médio 

recebe a formação acadêmica e, ao mesmo tempo, orientação profissional e preparação para o 

mercado de trabalho. Nesse ensino, os jovens contam com o currículo básico de treze 

disciplinas e mais duas eletivas, além de participar de atividades pedagógicas integradas, que 

estimulam o empreendedorismo juvenil. Como se vê, esse modelo de escola de tempo integral 

parte de uma visão neoliberal, voltada para a formação e inserção do adolescente no mundo 

do trabalho, em que nem sempre a formação humana se torna o eixo principal de ensino. 

Já no ensino fundamental, o mais antigo projeto, na rede pública estadual, nomeado 

“Escola Estadual de Tempo Integral” (EETI), foi organizado em conjunto com o Programa 

Mais Educação/MEC e vigorou de 2006 a 2015, em Goiás. Contou, inicialmente, com 31 

colégios de tempo integral e se fez presente em 141 escolas do Estado, que abarcam todo o 

ensino fundamental (80 unidades educacionais do 1º ao 5º ano; 51 escolas do 6º ao 9º ano e 

                                                                 
10 O Pacto pela Educação, proposto pelo Governo de Goiás, traçou as diretrizes para uma reforma educacional, 

na rede estadual. São 25 ações, de grande impacto, divididas em cinco pilares: 1. Valorizar e fortalecer o 

profissional da educação; 2. Adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno; 3. Red uzir 

significativamente a desigualdade educacional; 4. Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por 

mérito; 5. Realizar profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino. Essas informações 

foram retiradas do site da SEDUCE: <http://www.see.go.gov.br/especiais/pactopelaeducacao/pilares.asp>. 

Acesso em 25 de outubro de 2015. 
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dez unidades do 1º ao 9º ano), de forma a garantir a permanência do estudante na unidade 

educacional por 9h30min diárias (com início às 7horas e término às 16h30min) 11.  

Em 2016, o projeto EETI cedeu lugar ao “Ser Pleno”, desenvolvido, inicialmente, de 

modo experimental, em dez escolas estaduais de Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano), 

todas localizadas em Goiânia, envolvendo 2.549 alunos e 300 profissionais da educação entre 

professores, gestores e coordenadores. Criado em 2011, pelo IJC, em parceria com a 

SEDUCE, tem como objetivo principal definir um modelo efetivo de formação integral do 

estudante, em tempo integral, contribuindo para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. Nenhuma das instituições participantes eram conveniadas e os alunos não 

pagavam nenhum tipo de mensalidade. O projeto piloto era coordenado pela então diretora-

executiva da IJC, e uma das idealizadoras do projeto, Raquel Teixeira, que em 2015 

abandonou o posto para ocupar o cargo de Secretária da SEDUCE.  

De acordo com os idealizadores do Projeto Ser Pleno, há diferenças entre "Educação 

Integral" e "Educação em tempo integral".12 A primeira se refere ao conceito de integralidade 

(plenitude) do Ser Humano em seus múltiplos aspectos: intelectual, afetivo, cognitivo, 

emocional, artístico e outros. Já a Educação em Tempo Integral tem a ver com a organização 

do tempo e do espaço na escola, que deve oferecer um tempo mínimo de oito horas (podendo 

ser ampliado para dez horas), durante os cinco dias da semana, com café da manhã, almoço e 

lanche vespertino oferecido aos alunos. Esses princípios também são defendidos pelas 

Diretrizes Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás, devendo a educação 

integral em tempo integral prevalecer no Ensino Fundamental e Médio dos colégios públicos 

do Estado, visando a formação de um ser “pleno” (GOIÁS, 2016). 

Segundo as mesmas Diretrizes (GOIÁS, 2016), todos os professores permanecem, 

diariamente, em tempo integral, em uma única instituição escolar, por 40 horas semanais, em 

efetivo trabalho, na qual se inclui carga horária multidisciplinar, ou de gestão especializada, 

com direito à remuneração por 60 (sessenta) horas/aulas. Além disso, os professores efetivos 

da rede estadual em Goiás podem receber uma gratificação (que pode chegar até R$3.000,00, 

divididos em duas parcelas anuais) por assiduidade e entrega de planos de aula, 

quinzenalmente, ao coordenador da escola (Programa Reconhecer, implementado pela 

                                                                 
11 Essas informações foram retiradas do site da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás.    

< http://portal.seduc.go.gov.br/SitePages/Pagina.aspx?idPagina=83>. Acesso em janeiro de 2015. 
12 Essas informações foram obtidas do site <http://institutojaimecamara.blogspot.com.br/p/o-projeto-ser-

pleno.html>. Acesso em janeiro de 2015. 

 

 

http://portal.seduc.go.gov.br/SitePages/Pagina.aspx?idPagina=83
http://institutojaimecamara.blogspot.com.br/p/o-projeto-ser-pleno.html
http://institutojaimecamara.blogspot.com.br/p/o-projeto-ser-pleno.html
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SEDUCE em 2012). O que já não há na rede municipal de Goiânia. Isso gera certa 

competitividade entre as escolas que, embora sejam públicas, atuam com metodologias 

distintas, o que não é saudável para o contexto escolar, que se torna um produto 

mercadológico, de livre concorrência.  

O tempo de trabalho dos docentes, segundo o site do IJC, contempla horário para 

estudo individual, para planejamentos coletivos (por turma e por disciplina), bem como aulas 

participativas, em que professores de uma disciplina participam de aulas de outros colegas, 

intercambiando conteúdos de modo interdisciplinar. A instituição trabalha com as oficinas 

artísticas e esportivas, de modo alternado, com as disciplinas do currículo básico, em ambos 

os turnos, e possui também diversos projetos pedagógicos, como projetos de leitura, produção 

de jornal, “contação” de histórias, entre outros.  

Com a saída da diretora-executiva do IJC, no início de 2015, o projeto Ser Pleno 

começou a desandar nessas escolas. Muitas tentam seguir o que está idealizado no papel, mas 

várias medidas, inicialmente propostas em parceria com a SEDUCE, não foram aplicadas, 

apesar da principal idealizadora do projeto ter assumido a pasta da Educação. Os professores 

contratados, por exemplo, deveriam receber salário igual ao dos efetivos que trabalham por 

60h (R$3.500,00), mas o acordo não foi firmado e os docentes substitutos recebem metade 

desse valor e não têm direito ao bônus. 

Em janeiro de 2016, todas as escolas que faziam parte do antigo projeto EETI 

aderiram ao modelo Ser Pleno e, em junho de 2016, o IJC transferiu o domínio autoral do 

projeto para o Estado de Goiás, retornando-o, assim, às mãos da ex-diretora executiva do IJC, 

agora ocupando a nova função como secretária da SEDUCE, mas realizando modificações no 

projeto que, conforme foi visto acima, acabam gerando alguns saldos negativos, em vez de 

melhorias, ansiosamente desejadas pelas escolas que o adotam o Ser Pleno. 

 

2.3 O espaço escolar investigado 

 

O colégio pesquisado está situado em Goiânia e, desde 2016, faz parte do Projeto Ser 

Pleno. Entretanto, no período que abarcou a coleta de dados – setembro a novembro de 2015 

– pertencia ao antigo modelo, EETI. Desde 2008, a instituição oferece educação em tempo 

integral, aos alunos da segunda fase do ensino fundamental (6º ao 9º ano), e ensino regular, no 

turno matutino, aos estudantes do ensino médio (essa última modalidade permaneceu, mesmo 

com a mudança para o Ser Pleno). São, aproximadamente, 320 alunos, subdivididos em oito 

turmas, do 6º ao 9º ano, e cerca de 240 estudantes, subdivididos em seis turmas, que 



64 

frequentam as três séries do ensino médio. A pesquisa, contudo, se centrou apenas nos 

discentes que estudam em período integral, ou seja, os jovens do ensino fundamental. 

É uma das escolas públicas pioneiras de educação em tempo integral no Estado de 

Goiás. Mas a instituição, ao longo desses sete anos pertencente ao EETI, embora oferecesse 

ao aluno do ensino fundamental educação em tempo integral, não cobrava essa mesma 

exigência de carga horária dos funcionários. Por isso, o colégio trabalhava de forma 

diferenciada nos dois turnos. No período matutino, das 7h às 11h25min, os alunos estudavam 

as disciplinas do currículo básico de ensino, e no vespertino, das 12h45min às 16h30min, 

frequentavam as oficinas de apoio ao letramento e à matemática, obrigatórias a todos no 

período da tarde, para reforçar o conteúdo estudado de manhã. Porém, os docentes que 

ministravam essas oficinas não eram, necessariamente, os mesmos das disciplinas da manhã, 

fragmentando um pouco o vínculo de aprendizagem. Com a transição para o Ser Pleno, a 

metodologia se modificou. Os professores passaram a se dedicar exclusivamente à escola, 

trabalhando sob o regime de 40h (e recebendo por 60h), e as aulas foram intercaladas, com 

oficinas e aulas regulares ocorrendo nos dois turnos. 

A escola oferece ainda mais onze oficinas artísticas e esportivas, escolhidas pelos 

próprios discentes, que as cursam no horário vespertino. São elas: dança, capoeira, jiu-jitsu, 

jazz, esportes, teatro, ginástica, flauta, percussão, violão e banda. Segundo o diretor do 

colégio, essa instituição é a única em Goiânia, de tempo integral, que respeita a opção dos 

alunos por essas oficinas, que são de grande agrado a eles. Um momento em que muitos 

podem relaxar e se entreter de forma diversa, fugindo um pouco do lugar tradicional da sala 

de aula. Já as oficinas de letramento e matemática, embora não sejam tão atrativas aos alunos 

como as demais (talvez porque são obrigatórias ou se aproximam mais das aulas habituais da 

manhã) tentam seguir um modelo mais descontraído de ensino, de forma mais lúdica. Assim, 

o professor, ao motivar o aluno a ler e escrever ou a fazer cálculos, também pode repensar sua 

prática docente de uma maneira mais leve, autônoma e criativa, dando um novo ânimo às suas 

aulas, sem ter que contar com a presença do livro didático e a cobrança hostil do cumprimento 

de conteúdos da grade curricular. 

O ensino de língua portuguesa, nas escolas estaduais de Goiás, segue pautado no 

Currículo Referência13 que, desde 2013, se tornou o novo guia do professor para a condução 

das aulas, com ênfase nos gêneros discursivos. A leitura e produção de textos ganhou mais 

                                                                 
13 O documento encontra-se disponível no site da SEDUCE: 

<http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr

%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Es tadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%2

0de%20Goi%C3%A1s!.pdf>. Acesso em novembro de 2016. 

http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf
http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%AAncia%20da%20Rede%20Estadual%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Goi%C3%A1s!.pdf


65 

destaque e o termo gramática cedeu vez à análise linguística, que deve ser trabalhada dentro 

da proposta dos gêneros arrolados em cada bimestre, em todas as séries, tanto do ensino 

fundamental como do ensino médio.  

Segundo Bezerra e Reinaldo (2013), o termo análise linguística surgiu na década de 

1980 e tem seus preceitos teóricos baseados nas reflexões sobre a historicidade da linguagem. 

Ganhou ênfase ao ser incorporado aos princípios defendidos pelos PCN’s (1998), e aqui já 

discutidos, que sugerem um ensino que seja mais pautado na dialogia e interação, em sala de 

aula, propondo, nesse sentido, atividades que sejam centradas na leitura, escrita e oralidade, 

como eixo motivador das aulas. De acordo com as estudiosas, 

 

A partir dessa orientação oficial, a expressão análise linguística passa a ser 
encontrada em produções acadêmicas dirigidas à formação do professor da 
educação básica e no discurso do próprio professor, remetendo a conceitos 
variados: às vezes, como sinônimo de “conhecimentos gramaticais”, às 
vezes, como sinônimo de “conhecimentos linguísticos” e, às vezes, de 
“normas”. Esse quadro remete a fundamentos teóricos diversos e à aceitação 
do novo nas práticas de ensino (BEZERRA & REINALDO, 2013, p. 33, 
grifos das autoras).  

 

O conceito, então, se centra na abordagem da língua, articulada aos gêneros 

discursivos, conforme sugere o eixo bakhtiniano, e propõe uma modernização do ensino de 

gramática, que deve existir, mas de modo mais conectado aos diversos tipos de textos. 

Contudo, é importante articular mais os princípios teóricos com a prática docente. Vários 

estudos surgem, nesse sentido. Como exemplo, o próprio livro produzido por Bezerra e 

Reinaldo, em 2013: Análise Linguística: afinal, a que se refere?, que destaca essa inovação 

teórica, nos últimos anos, valendo-se dos princípios da linguística aplicada para o ensino de 

língua portuguesa, e que influenciaram, de certo modo, na produção dos livros didáticos, hoje, 

muitos deles, mais conectados ao conceito dialógico, como provaram em análise as autoras. 

Embora esse novo conceito tenha sido inovador, na prática, o que se observa, em 

muitos ambientes escolares, é que os estudos de língua continuam sendo mais gramaticais, e 

não partem tanto dos princípios discursivos, conforme é apregoado pela teoria bakhtiniana. 

(BEZERRA & REINALDO, 2013). Quando ingressei nessa instituição, a metodologia proposta 

pela coordenação era que as atividades dessa oficina fossem iguais para todos os professores 

que lecionavam português à tarde. Assim, cada semana o planejamento ficaria a encargo de 

um docente diferente. Entretanto, não havia momento de diálogo entre todos, para que essas 

aulas pudessem ser planejadas conjuntamente. Nem todos os professores trabalham o dia todo 

no mesmo local, o que dificulta uma maior integração entre os colegas. Além disso, as 
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metodologias de cada um, eram bem opostas. Alguns apresentavam um maior foco na 

gramática, de modo mais descontextualizado, pouco reflexivo e lúdico, em vez de um ensino 

de língua mais pautado na leitura e discussão dos textos literários (e também de outros 

gêneros), de maneira mais lúdica, como é a proposta da oficina. Como se verá nos discursos 

dos alunos, o ensino de língua portuguesa, que predomina à tarde, ainda preza mais a 

gramática do que as práticas de leitura e escrita, articulada aos gêneros discursivos, conforme 

propõe o princípio da análise linguística. 

Na verdade, os gêneros discursivos são adotados nas aulas de língua portuguesa, já 

que constam no Currículo Referência, que deve ser seguido à risca pelo professor. Entretanto, 

a forma como são trabalhados ainda é desarticulada do preceito bakhtiniano de interação e 

dialogia, uma vez que os mais variados tipos de gêneros são arrolados e divididos por série, 

para que possam ser amplamente seguidos, independentemente se serão ou não, um dia, 

utilizados, de fato, pelos alunos. Segundo Cerutti-Rizzatti (2012), essas categorizações dos 

gêneros, encerradas em seriações diferentes, em vez de tornar esse uso o mais próximo 

possível da realidade cotidiana dos educandos, faz o processo inverso: artificializa os usos da 

língua, por não abrir aos discentes mais possibilidades para que conheçam e utilizem, de 

forma contextualizada e cotidianamente, seja em qualquer série, os gêneros do discurso. 

Assim, de acordo com a autora, os gêneros acabam por virar objeto de ensino “em e 

por si mesmos”. Não se tornam instrumentos para a escola promover, de acordo com as 

práticas sociais de usos da linguagem, o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita 

dos alunos, de forma que eles conheçam e se apropriem de seus usos em esferas sociais que 

sejam diferentes das suas. Tal processo, de acordo com Cerutti-Rizzatti (2012), se faz 

presente em diversos documentos oficiais, incluindo as famosas Olimpíadas de Língua 

Portuguesa, o que limita o aluno a poder utilizar outros gêneros que sejam diferentes do que 

ele esteja estudando no momento, como se ele só fosse capaz de usá-los apenas em uma 

seriação específica. Isso pode tornar as aulas desinteressantes, artificiais e desarticuladas com 

os demais conteúdos que são ensinados. O professor, tão cobrado para seguir a grade 

curricular, acaba se tornando refém desse currículo a ser seguido.  

O livro didático, por sua vez, que sempre reinou como guia único, deve ser seguido tal 

como aparece no currículo. Tem-se, portanto, mais um instrumento de controle de prática 

docente, que influi pouco na qualidade das aulas e, muitas vezes, acomoda o professor, 

tirando sua autonomia, tornando o contexto escolar mais desmotivador, tanto para ele como 

para o aluno. A SEDUCE fiscaliza constantemente essas práticas docentes, primeiramente por 

meio de bônus, para que o professor não se ausente do trabalho (prática em vigor desde 2012, 
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com o Programa Reconhecer), seguido da vigilância da entrega dos planos quinzenais, todos 

pautados segundo o Currículo Referência. 

No entanto, no turno vespertino dessa escola, os planos quinzenais não são exigidos 

pelo Programa Reconhecer, embora sejam pautados nos conteúdos aplicados pela disciplina 

regular de Língua Portuguesa e Matemática. Mas as estratégias de ensino deveriam ser mais 

lúdicas e dinâmicas. Para o educando é uma grande perda, pois essas atividades apresentam 

uma proposta didática diferenciada, ainda mais quando há turmas reduzidas, de quinze a vinte 

alunos, o que facilita mais a interação e o aprendizado do grupo. 

Com relação à parte estrutural, constatam-se outros problemas. A escola investigada 

possui duas quadras poliesportivas, sendo uma delas coberta recentemente, auditório, sala de 

vídeo e um laboratório de informática de excelente qualidade, mas que permanece trancado, 

sem uso pelos alunos, mesmo tendo um profissional responsável para atuar no local. Embora 

a instituição conte com uma estrutura física ampla (são dois prédios de dois andares, que 

possuem 20 salas de aula, sendo duas delas destinadas para as aulas de música e dança) não 

há refeitório no colégio e os alunos almoçam nas próprias salas de aula, no auditório e na sala 

de vídeo, sob a supervisão dos professores (do turno matutino ou vespertino) que permanecem 

com eles durante todo o intervalo do almoço, que ocorre das 11h25min às 12h45min, tempo 

dedicado à refeição e ao descanso dos jovens, que o desfrutam praticando alguma atividade 

lúdica, improvisada pelo professor responsável, incluindo leitura, ou por meio de jogos 

educativos que são levados para as salas de aula.  

Já a biblioteca escolar, ao contrário do laboratório de informática, funciona 

regularmente durante todo o período de aula, sendo uma dinamizadora responsável pelo turno 

da manhã e outra que assume o posto no horário vespertino. O espaço físico é precário, com 

tacos soltos no chão, paredes mofadas e descascadas, janelas emperradas, deixando a sala com 

pouca ventilação, o que é inadequado para um ambiente que conta com diversos livros. Além 

disso, dezenas de livros didáticos inutilizados povoam mesas e o chão do ambiente, que 

deveriam servir de convite aos alunos e demais frequentadores e leitores. Nem ao menos um 

computador para registro e catalogação de livros existe, sendo os títulos emprestados anotados 

em um caderno de controle. Ainda assim, mesmo diante de um cenário físico pouco atrativo, 

o número de alunos-leitores surpreende. 

Muitos alunos frequentam constantemente o local para fazer empréstimos de livros. A 

maior parte do acervo (que conta, aproximadamente, com oito mil livros catalogados) advém 

do investimento proporcionado pelo Ministério da Educação, que repassa a verba para o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE). Os acervos literários são 
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distribuídos anualmente por meio do Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE) e 

contempla os seguintes gêneros literários: obras clássicas da literatura universal; poema; 

conto, crônica, novela, teatro, texto da tradição popular; romance; memória, diário, biografia, 

relatos de experiências; livros de imagens e histórias em quadrinhos, além dos livros de 

referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo nas áreas de conhecimento 

da educação básica.  

Cada ano privilegia-se uma ou mais séries diferentes e determinados tipos de escola. 

Os acervos de literatura são distribuídos, então, do seguinte modo: nos anos pares são 

entregues livros para as escolas de educação infantil, para a primeira fase do ensino 

fundamental e para a educação de jovens e adultos. Já nos anos ímpares recebem novos 

exemplares as escolas da segunda fase do ensino fundamental e do ensino médio. O processo 

de avaliação e escolha das obras literárias tem o acompanhamento e supervisão de uma 

Comissão Técnica instituída por Portaria do Ministério da Educação.  A seleção, geralmente, 

é feita por especialistas, que indicam os títulos, adequando-os, sobretudo, à faixa etária dos 

alunos (BRASIL, 2009).  

Várias séries povoam a biblioteca da escola investigada, tais como: “Para Gostar de 

Ler”, “Coleção Vagalume” e “Reencontro”, além dos exemplares pertencentes ao acervo 

denominado “Literatura em minha casa”, uma ação do PNBE que vigorou de 2001 a 2003, 

que consistia em entregar livros aos alunos do ensino fundamental para que eles os levassem 

para casa. O objetivo do programa era incentivar a leitura e a troca dos livros entre os 

estudantes, permitindo que as famílias destes também entrassem em contato com essa leitura 

em casa. As escolas igualmente receberam quatro acervos para a biblioteca, que eram 

compostos por várias coleções diferentes, com cinco títulos em cada, que retratavam poesia de 

autor brasileiro, conto, novela, clássico da literatura universal e peça teatral14. Vários títulos, 

que compõem essas famosas séries, sempre são lidos pelos alunos. Autores clássicos se 

destacam, como Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Sylvia Orthof, Vinicius 

de Moraes, Pedro Bandeira, Ziraldo, R. L. Stevenson e outros, além de dezenas de obras 

clássicas adaptadas para esse público, inclusive em formato de Histórias em Quadrinhos, que 

motivam os adolescentes, principalmente os mais iniciantes no processo de leitura.  

O colégio conta ainda com o projeto da SEDUCE, nomeado “Tenda do Saber”, um 

espaço itinerante que visa levar às escolas de tempo integral e do campo, quilombolas e 

                                                                 
14 Essas informações foram obtidas do site do FNDE. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-historico>. Acesso em março de 

2017. 
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indígenas, uma tenda, de 18 metros quadrados, para ser montada em um espaço externo, 

servindo para leitura e diversas atividades pedagógicas. Além da tenda, as instituições 

ganham dois mil títulos de livros, jogos pedagógicos, DVDs educativos, filmes, caixas 

organizadoras para guardar todo esse material, mesas e cadeiras, para usufruto dos alunos. Os 

recursos advêm do tesouro estadual e as escolas de tempo integral foram as primeiras 

beneficiadas pelo projeto, que está em vigor desde 2013. A tenda chegou a ser erguida no 

pátio da escola, mas nunca foi, de fato, utilizada para fins literários. Em poucos meses, devido 

à exposição do tempo (vento, chuva, sol) ela já estava inadequada para uso. E grande parte 

dos novos livros ainda permanecem fechados em caixas, pois a biblioteca, que conta com 

centenas de livros didáticos inutilizados, não tem mais espaço para quaisquer tipos de livros.  

Muitos estudantes preferem aproveitar o tempo livre escolar nesse ambiente, mas há 

também os que gostam de desfrutar da companhia de amigos, ao praticar alguma atividade 

esportiva ou lúdica, ou compartilhando informações, jogos do celular e até mesmo leituras. 

Surpreendi-me um dia em que me deparei com um grupo de jovens, de diferentes séries, que 

estavam sentados no chão do pátio do colégio, jogando algo que parecia ser interessante. Era 

o RPG (Role playing game). Com um dado em mãos, jogavam-no para ver quem começava “a 

partida”, que consistia em narrar uma história fictícia, com diferentes personagens. Outro 

continuava a história, contando com os mesmos personagens ou criando outros novos. 

Segundo Huizinga (2001), esse “jogo de interpretação” consiste em utilizar como instrumento 

principal a imaginação dos jogadores, que fogem da vida real e embarcam em um mundo 

imaginário, composto de regras e convenções, em que podem vivenciar uma cena cotidiana 

real. A atividade se desenvolve dentro de determinados espaços e limites de tempo, e segue 

“regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo” (HUIZINGA, 2001, p. 35). Os participantes sentem uma grande tensão e alegria.  

Percebe-se como a ficção exerce um papel importante na vida de muitos deles, seja em 

casa ou no ambiente escolar, estejam eles sozinhos ou em grupos. Cenas diferentes... cada 

uma deve ter seu destaque. Os leitores mais reclusos permanecem em companhia dos livros, 

seus fiéis escudeiros. Em meio ao alvoroço dos intervalos, lá estão eles lendo, sentados no 

pátio, em uma agradável sombra, ou mesmo nas cadeiras e mesas desconfortáveis da sala de 

aula ou da biblioteca. O fascínio do livro parece superar qualquer barulho ou deficiência 

aparente do ambiente. Entretanto, há resistência, por parte de muitos jovens, para adentrar no 

universo literário. Por isso, o incentivo à leitura é essencial. 

A seguir, entram em cena os discursos ditos e interditos dos alunos, professores e 

dinamizadoras da biblioteca escolar. Será averiguado, então, como é desenvolvido o trabalho 
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do professor com a leitura literária, em sala de aula, investigando também o que os alunos 

pensam desses métodos de leitura e como gostariam que fossem executadas essas atividades. 

Antes, porém, cabe conhecer o perfil dos sujeitos participantes. 

 

2.4 Os sujeitos participantes 

 

Os sujeitos entrevistados para essa pesquisa foram divididos em três grupos: alunos 

(no total, foram analisados os discursos de 40 estudantes), professores de língua portuguesa 

(quatro participantes) e duas dinamizadoras da biblioteca escolar. As entrevistas foram 

feitas por meio de gravação de áudio, durante os meses de setembro, outubro e novembro, de 

2015, e todas elas foram guiadas por roteiros prévios de perguntas, os quais seguem ao final 

do trabalho (APÊNDICES A, B e C). Nesse subitem será apresentado um breve perfil de cada 

um dos participantes (sexo, idade, série), bem como o ano de entrada no colégio. 

Os alunos foram classificados, inicialmente, de acordo com a faixa escolar a que 

pertenciam, sendo selecionados dez estudantes pertencentes a cada uma das séries finais do 

ensino fundamental (6º ao 9º ano). Dentro de cada série, foram propostos dois grupos 

distintos: leitores e não-leitores. Primeiramente, foram entrevistados, individualmente, entre 

setembro e outubro de 2015, vinte jovens leitores, sendo cinco deles de cada série. Em 

seguida, entre os meses de outubro e novembro, os discentes que se autodeclararam não-

leitores. Essas entrevistas foram realizadas em grupos, de cinco jovens por série. Um 

momento mais dinâmico, ágil e versátil, que exige do entrevistador maior habilidade diante de 

uma enxurrada de discursos que são ditos simultaneamente. Mas a intenção era essa. Deixar 

esses alunos mais à vontade, para que pudessem manifestar mais livremente suas aflições e 

angústias diante das práticas de leitura. Em grupo, se sentiriam mais acolhidos, pois veriam 

que não são apenas eles os que não gostam de ler. Conforme já foi visto, nem todos se sentem 

confortáveis para admitir isso, em uma sociedade que tanto cobra essa atividade, embora 

saiba-se que a figura do leitor não deixa de ser também, em determinados círculos sociais, 

estigmatizada. Entretanto, em ambos os grupos, os jovens se mostraram, de um modo geral, 

desinibidos e bem dispostos a contribuir com a pesquisa.  

As duas classificações propostas – leitor e não-leitor – não devem ser rigorosamente 

categorizadas, rotuladas de modo fechado e isolado. Essas divisões, inicialmente, são 

importantes para que se possam discutir os problemas sob a luz de diferentes óticas, que 

apontam para outras vertentes, novos caminhos que podem trazer dados relevantes para a 

análise. Conhecer os modos de leitura de quem lê, a influência familiar e escolar, ou a 
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ausência desse processo é determinante para essa pesquisa, para que se possa refletir sobre a 

prática da leitura literária na vida desses sujeitos. Porém, os limites devem ser traçados com 

ponderação. Na prática, conforme será analisado, os discursos, muitas vezes, se mesclam e, 

por vezes, se contradizem. Deste modo, alguns estudantes também podem se enquadrar na 

categoria oposta da que se declararam. Diversos entrevistados nem sempre seguirão um só 

rótulo. Na verdade, encontra-se, no mesmo aluno, os dois perfis, embora muitos não se 

assumam leitores ou vice-versa.  

Chartier (1999) observa que nem todas as pessoas possuem uma definição clara do que 

seja leitura. O não-leitor pode até ler, mas não o que a escola legitima o que deve ser lido, 

tendo aversão, por exemplo, aos textos literários clássicos. Por isso, muitos assumem não ler, 

pois sabem que aquilo que ele gosta e considera como leitura (seja ela literária ou não) não 

coincide com as escolhas leitoras exigidas no meio escolar. Desse modo, se torna difícil 

estabelecer, com precisão, as práticas de leitura por meio de pesquisas, sejam elas estatísticas 

ou etnológicas. Os paradoxos se instauram e, muitas vezes, não dá para saber ao certo a real 

resposta que o entrevistado quis transmitir em seu discurso, se realmente gosta da leitura 

literária, mas segue somente as suas preferências leitoras, geralmente, ignoradas pela escola; 

se identifica-se de forma parcial com essa atividade, apenas lendo o que lhe interessa ou 

convém; ou se não lhe agrada de modo algum a prática leitora. Esse cenário, amplo e difuso, 

está presente também nessa pesquisa, em todas as séries investigadas. 

As pesquisas, então, podem ser controladas e não representar com fidelidade o que de 

fato o entrevistado pensa a respeito da leitura ou dos modos como ele age diante dessa prática. 

Os sujeitos participantes podem não se sentir totalmente livres para expressar tudo o que 

querem e o que pensam e, de certo modo, são influenciados pelo discurso do outro e pelo 

momento discursivo, no caso, uma entrevista concedida à uma doutoranda de letras, que 

trabalha com leitura literária. É nesse instante de fala que surgem as contradições. Assim, a 

opção que o entrevistado faz já é determinada pelo lugar que ocupa no espaço em que está 

sendo dito o seu discurso. 

O roteiro prévio de perguntas, um modelo mais estruturado, que facilitou a interação e 

o diálogo com os discentes, segue ao final do trabalho (APÊNDICE 01), e foi utilizado tanto 

para os leitores como os não-leitores. Várias perguntas, presentes no roteiro, seguem 

acompanhadas de algumas respostas sugestivas, que foram utilizadas, sobretudo, nos 

momentos em que os jovens se mostravam mais embaraçosos para responder ao que foi 

proposto. Mas nem sempre tais alternativas foram citadas. A intenção, primeiramente, era 

deixar o aluno se manifestar mais livremente a respeito do assunto que lhe era questionado. 



72 

Os sujeitos são bastante heterogêneos e, consequentemente, os discursos produzidos 

por eles também são marcados por diversidade. Assim, alguns depoimentos são ricos em 

detalhes, outros mais concisos. Talvez, por timidez ou desconforto diante da gravação, a falta 

de intimidade com o entrevistador, entre outros fatores, alguns entrevistados (alunos, 

professores, dinamizadoras) foram mais sucintos e objetivos em suas falas. Já outros, 

manifestaram-se de forma mais natural e espontânea. Por isso, o tempo das entrevistas 

gravadas oscilou muito. Não quis intervir, deixando que cada um se expressasse livremente, 

utilizando o tempo que achasse conveniente para se expor. Mas, em alguns discursos mais 

lacônicos, foram feitas algumas perguntas mais detalhadas, com opções de respostas, para que 

se pudesse obter dados mais concretos para análise. 

Primeiramente, cabe conhecer o perfil dos alunos. Os jovens participantes da pesquisa 

foram todos selecionados por indicação, que ocorreu de quatro modos: (1) pelos professores, 

que lecionam a eles; (2) pela dinamizadora da biblioteca, Lila, em sua experiência diária com 

alguns estudantes que frequentam esse ambiente; (3) por meio dos próprios alunos, que 

sugeriam os colegas amantes dos livros ou avessos a eles e, por fim, (4) em alguns casos, eu 

mesma fiz a seleção, tomando como base minha experiência docente, durante o ano de 2014, 

nesse colégio. 

Os discentes pertencentes ao 6º ano ingressam, por volta dos 11 anos de idade, nessa 

nova etapa de ensino. Disciplinas distintas surgem, professores diversificados, de ambos os 

sexos, e novas responsabilidades, ao cumprir uma carga horária dinâmica e diferenciada. As 

atividades recreativas mudam, novos interesses surgem. Alguns ainda mantêm o interesse 

pelos livros infantis. Já outros dão os primeiros passos nos dramas juvenis. Todavia, há os 

jovens que não se rendem à leitura do texto literário. Por isso, é importante que se conheça os 

dois perfis dos “pré-adolescentes” que cursam o 6º ano: os leitores e não-leitores, para que se 

compreenda os modos de leitura que estão presentes nessa idade escolar.  

Participaram, no total, dez discentes pertencentes a essa série, sendo cinco leitores, 

entrevistados individualmente, e cinco não-leitores, que deram seus depoimentos em grupo. 

Vários discursos, com olhares diferenciados, foram captados. Muitos deles surpreendentes e 

comoventes. Com tão pouca idade, alguns leitores revelaram, em seus depoimentos, um grau 

de maturidade muito acentuado e, por vezes, inimaginável para um público pré-adolescente, 

que vê na literatura uma forma de entreter seu tempo de modo envolvente. Entre os não-

leitores, também se fizeram presentes discursos diversificados, por vezes contraditórios, sobre 

a prática leitora. Depoimentos que se revelaram bem distintos do perfil dos discentes leitores. 

Pôde-se compreender, então, os diversos aspectos que os afastam dos textos literários. 
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Foram entrevistados três meninas e dois meninos leitores. Evelyn15, de 11 anos de 

idade, ingressou na escola em janeiro de 2015, assim como Galileu, 12 anos, e Lucas, de 13 

anos. Luana, 11 anos, chegou ao colégio no meio do mesmo ano e Violeta, de 12 anos, estuda 

desde 201416. Os depoimentos, de um modo geral, foram bem detalhados nessa série. Lucas 

discorreu livremente por 38 minutos, a maior entrevista entre todos os alunos leitores; Luana 

articulou por 35 minutos e Galileu por 28 minutos. Violeta e Evelyn foram as mais sucintas. 

A primeira falou por 14 minutos e a segunda por 13 minutos. Por sua vez, a gravação dos 

alunos que se autodeclararam não-leitores, durou 27 minutos. Foram entrevistados dois 

meninos e três meninas: Mirian e Júlia, ambas com 12 anos de idade, ingressaram na escola 

em 2015; Daniel, Rafael e Sílvia, todos os três com 11 anos, entraram em 2015. 

Já no 7º ano, os alunos, que em geral possuem 12 anos de idade, estão mais adaptados 

às novas disciplinas e aos múltiplos professores. É superado o momento de grande transição e 

novidade, característicos da série anterior. O gosto literário, assim como no 6º ano, ainda 

oscila entre a literatura infantil e juvenil. Cinco alunos leitores, quatro meninos e uma menina, 

contribuíram com seus depoimentos: Geovana, de 13 anos; Luan, de 12 anos; Patrick, de 14 

anos; Pietro, de 15 anos e Ricardo, de 13 anos. Todos, com exceção de Pietro, que ingressou 

no segundo semestre de 2015, estudam nessa escola desde 2014. Os discursos desses 

estudantes foram mais breves, em relação aos colegas do 6º ano. A maior entrevista, de 17 

minutos, foi a de Geovana e a menor, de Ricardo, 11 minutos. Relatos mais concisos, porém 

não menos relevantes. Entre os que se declararam não-leitores, estão dois meninos, Mateus e 

Henrique, 13 e 14 anos, respectivamente, e três meninas, Larissa, de 13 anos, e Letícia e 

Márjore, de 12 anos. Uma aluna estuda nessa instituição desde 2014; três se matricularam no 

início de 2015 e um deles ingressou no meio do mesmo ano. A gravação durou 25 minutos. 

Os alunos do 8º ano, que possuem, aproximadamente, 13 anos de idade, estão ainda 

mais envolvidos com os afazeres do colégio. A literatura juvenil ganha destaque e a leitura 

literária continua sendo uma descoberta para muitos deles, que antes não tinham tanto contato 

com livros. Outros, porém, vão se afastando dos textos literários, rendendo-se à novas formas 

de entretenimento, ou centrando-se mais nas obrigações escolares, que se tornam mais 

frequentes, os conteúdos mais aprofundados, o que exige maior dedicação e tempo de estudo 

dos jovens. Contudo, ainda há os estudantes que apresentam certa resistência à leitura.  

                                                                 
15 Os nomes de todos os sujeitos entrevistados, nessa pesquisa, são fictícios, sendo a identidade deles preservada, 

cumprindo, assim, os critérios estabelecidos pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, que 

autorizou a realização dessa pesquisa (o termo segue como Anexo A). As informações serão utilizadas, aqui, 

somente para os fins acadêmicos e científicos. Os nomes fictícios foram escolhidos pelos próprios entrevistados . 
16 No ano de 2014, a escola, excepcionalmente, adotou o 5º ano do ensino fundamental. No ano seguinte voltou a 

ofertar vagas a partir do 6º ano. 
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Foram entrevistados cinco alunos leitores, sendo dois meninos e três meninas: Jubileu, 

Manuel e Hinata têm 14 anos de idade; Bianca e Grisélia possuem 13 anos. Os meninos 

estudam nesse ambiente desde 2013; ingressaram no 6º ano. As três meninas se matricularam 

em 2015. Os depoimentos deles foram um pouco mais aprofundados, em relação aos colegas 

do 7º ano. A maior entrevista, de 28 minutos, foi a de Grisélia. As menores foram as de 

Jubileu e Bianca, ambas de 16 minutos. Entre os que se declararam não-leitores, estão duas 

meninas, Bárbara e Isabela, de 13 anos, e três meninos, Bruno e Jorge, de 14 anos, e Caio, de 

13 anos. Um estudava nessa instituição desde 2013, quando ingressou no 6º ano. As duas 

alunas foram matriculadas no início de 2015 e dois rapazes entraram no colégio em 2014, 

para cursar o 7º ano. Essa foi a menor das entrevistas grupais, com 20 minutos de duração. 

Por fim, os alunos que cursam a última série do ensino fundamental têm, 

aproximadamente, 14 anos de idade. Veteranos dessa etapa, estão mais maduros e seguros nos 

estudos e também em seus relacionamentos com os colegas e amigos. As cobranças escolares 

se acentuam ainda mais, principalmente por se tratar de um ano em que há avaliação do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nessa série. Os alunos, na reta final do ano 

de 2015, passaram por verdadeiras maratonas para que se preparassem para a tão temida 

prova que avalia e rotula o nível das escolas. A leitura literária continua firme para os leitores 

mais devotos, sobretudo, gêneros que apresentam temáticas mais próximas ao universo 

juvenil e adulto. Todavia, o texto literário não é muito atrativo para alguns jovens, que 

apresentam certa resistência a eles.  

Cinco leitores, um menino e quatro meninas, se destacam: Ana Clara, Anne Gabriella 

e Ketlen, de 14 anos; Alice e Pedro Paulo, 15 anos. Anne ingressou em 2012; Alice e Ana 

Clara, em 2013; Ketlen e Pedro, em 2014. Os depoimentos deles foram aprofundados, como o 

dos colegas do 8º ano. A maior entrevista foi a de Alice, 29 minutos, e a menor de Ana Clara, 

15 minutos. Entre os não-leitores, se destacam um menino, Samuel, de 16 anos de idade, e 

quatro meninas, Cíntia, de 16 anos, Jéssica, de 15 anos, Melissa e Natália, de 14 anos. Duas 

alunas estudam nessa instituição desde 2012; três ingressaram em 2015, e uma estudante se 

matriculou no meio do mesmo ano. De todas as séries entrevistadas em grupo, essa se 

mostrou mais entrosada e descontraída, por vezes, brincalhona. Os cinco jovens foram mais 

detalhistas em suas respostas. A gravação durou 44 minutos. 

Já o segundo grupo de entrevistados é composto pelos professores. Foram colhidos os 

depoimentos dos regentes das aulas de língua portuguesa do turno matutino: Lobo, que 

leciona nas turmas de 6ºs. anos, Carlos, responsável pelos 9ºs., e Gabriela, que atua nos 7ºs. e 

8ºs. Ela ainda trabalha no turno vespertino da mesma escola, na oficina de apoio ao 
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letramento, juntamente com outros três docentes, como Rodrigo, que também deu a sua 

contribuição para esse trabalho. Para a realização das entrevistas, gravadas com os quatro 

profissionais, foi utilizado um roteiro prévio de perguntas, para facilitar a interação e o 

diálogo. O modelo segue ao final do trabalho (APÊNDICE 02) e foi utilizado aos docentes 

que lecionam tanto no período matutino como no vespertino e/ou em ambos os turnos. 

A entrevista de Lobo durou 17 minutos. Ele tem 42 anos, é professor efetivo, 

licenciado em Letras, e possui duas especializações na área, uma em língua portuguesa e a 

outra em literatura brasileira. Trabalha nessa instituição há mais de dez anos, antes de ela se 

tornar integral. Porém, atua apenas no turno matutino, sendo responsável também pelas 

turmas do ensino médio. À tarde leciona em outro colégio, da rede municipal. Carlos, por sua 

vez, é funcionário contratado temporariamente. Já havia trabalhado nessa mesma escola há 

alguns anos, lecionando aos alunos da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 

retornou recentemente, em agosto de 2015, para trabalhar no ensino médio e com os 9°s. 

anos. É formado em Letras, licenciatura português/inglês, especialista em cinema e educação 

e cursa mestrado na área de educação. Tem 51 anos. Sua fala durou 26 minutos. 

Já Gabriela, 39 anos, é professora efetiva, está nessa instituição desde o início de 2015, 

e trabalha nos dois períodos. De manhã atua nos 7ºs. e 8ºs. anos e, à tarde, leciona na oficina 

de letramento. É licenciada em Letras/Inglês e pós-graduada em língua portuguesa. Além 

disso, é formada em Direito e possui pós-graduação em direito do trabalho, embora não atue 

mais nessa profissão. Seu depoimento foi o maior de todos: 47 minutos. Rodrigo, por sua vez, 

também trabalha nos dois turnos do colégio. Ele tem 26 anos, é licenciado em geografia, e 

leciona essa disciplina no período matutino, aos alunos do ensino médio e do 9º ano. Já à 

tarde, atua na oficina de letramento, nos 8ºs. e 9ºs. anos, embora não tenha licenciatura em 

Letras. É funcionário contratado temporariamente e sua entrevista durou 23 minutos. 

No turno vespertino, ainda trabalham, na respectiva oficina, duas outras docentes que 

tampouco são graduadas em Letras. As duas funcionárias foram convidadas a participar da 

pesquisa. De imediato, concordaram, talvez constrangidas em dar uma resposta negativa. 

Porém, posteriormente, começaram a impor obstáculos, e inventaram várias desculpas para 

não ceder a entrevista. Resolvi não insistir e selecionei apenas os quatro professores que, de 

fato, se mostraram bastante prestativos em colaborar para a pesquisa. Entretanto, o “não-dito” 

das funcionárias é até certo modo compreensível. Possivelmente, não se sintam confortáveis 

em poder relatar essa experiência, devido à posição que ocupam no turno da tarde, diferente 

da que exercem de manhã, e que foge da área de atuação de cada uma delas, que são 

funcionárias efetivas e já trabalham na referida instituição há muito tempo. 
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Não ter formação específica para a área de atuação é uma realidade muito presente nas 

escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, pois o déficit de professores é grande para 

atender à demanda de todas as disciplinas que são ofertadas. E o docente, que já é mal 

remunerado para exercer uma profissão de extrema relevância, que demanda tempo para 

dedicar-se ao preparo das aulas, muitas vezes, se submete a essa prática e se desdobra ainda 

mais para poder ministrar um conteúdo para o qual não fez licenciatura. Essa é a alternativa 

que lhe resta para poder ampliar sua já laboriosa jornada de trabalho.  

Por fim, foi analisado o discurso das dinamizadoras da biblioteca, Maria e Lila, 

funcionárias efetivas e readaptadas.17 Uma trabalha de manhã e a outra à tarde. Os 

depoimentos de ambas foram muito divergentes e, por meio das entrevistas dos alunos, 

percebe-se a diferença do trabalho executado por elas na biblioteca. O discurso de Lila, que 

durou 36 minutos, foi mais expansivo e descontraído. Ela se expressou mais livremente. 

Maria, por sua vez, foi mais lacônica e direta nas respostas dadas, tendo a sua gravação 

durado apenas 4 minutos. Para a realização das entrevistas, gravadas individualmente, foi 

utilizado um roteiro prévio de perguntas. O modelo segue ao final (APÊNDICE 03).  

Lila tem 49 anos, é formada em Letras Português/Inglês, e é funcionária do Estado há 

30 anos. Trabalha há mais de uma década no respectivo colégio e atua na biblioteca há quatro 

anos. A diretora, na época, sabia que ela tinha imensa paixão pelos livros e bastante facilidade 

para incentivar as crianças para a prática leitora. O convite foi feito e ela o aceitou 

prontamente. Já Maria tem 53 anos, é pedagoga e ingressou na rede estadual há 17 anos, todos 

eles dedicados a esse colégio. Há seis anos atua na biblioteca e exerce esse cargo pois o que 

lhe restou de alternativa, como funcionária readaptada, foi o trabalho como dinamizadora da 

biblioteca ou do laboratório de informática. Ela fez a primeira opção e disse, de forma 

monossilábica, estar satisfeita com a função, embora não tenha demonstrado entusiasmo. Suas 

respostas eram muito sucintas e ela se limitava a responder apenas o que lhe era questionado. 

Esses foram, então, os sujeitos participantes da pesquisa. Para visualizar melhor o 

universo dos pesquisados seguem dois quadros-síntese, antes da análise dos dados, que 

compõem os capítulos 3 e 4 dessa tese: 

 

 

                                                                 
17 A SEDUCE recomenda que atuem como dinamizadores da biblioteca, entre outras funções administrativas no 

ambiente escolar, os professores efetivos readaptados, ou seja, aqueles funcionários que, comprovadamente, por 

motivo de saúde, não podem mais exercer a docência em sala de aula. Por isso, são realocados de função. Assim, 

não há necessidade de retirar professores, sobretudo os das disciplinas de maior déficit, da sala de aula. 
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ALUNOS PROFESSORES DINAMIZADORAS 

6º ano 5 leitores Lobo  

(6ºs. anos) 

Lila 

5 não leitores 

7º ano 5 leitores Gabriela  

(7ºs. e 8ºs. anos +  Letramento) 

Maria 

5 não leitores 

8º ano 5 leitores  Rodrigo 

(Letramento) 

 

5 não leitores 

9º ano 5 leitores Carlos  

 (9ºs. anos) 

 

5 não leitores 

TOTAL 40  04 02 

Quadro 1: Os sujeitos participantes 

 

ALUNOS/SÉRIE “LEITORES” “NÃO-LEITORES” 

6º ano Evelyn  Daniel 

6º ano Galileu Júlia 

6º ano Luana Mirian 

6º ano Lucas Rafael 

6º ano Violeta Sílvia 

7º ano Geovana Henrique 

7º ano Luan Larissa 

7º ano Patrick Letícia 

7º ano Pietro Márjore 

7º ano Ricardo Mateus 

8º ano Bianca Bárbara 

8º ano Grisélia Bruno 

8º ano Hinata Caio 

8º ano Jubileu Isabela 

8º ano Manuel Jorge 

9º ano Alice Cíntia 

9º ano Ana Clara Jéssica 

9º ano Anne Gabriella Melissa 

9º ano Ketlen Natália 

9º ano Pedro Paulo Samuel 

Quadro 2: os alunos leitores e os não-leitores divididos por série 
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CAPÍTULO 3 – SOBRE A RELAÇÃO ENTRE ALUNOS E LIVROS 

 

  

Os livros declaram-se por meio de seus títulos, 
seus autores, seus lugares num catálogo ou uma 
estante, pelas ilustrações em suas capas: 
declaram-se também pelo tamanho. [...] Julgo um 
livro por sua capa: julgo um livro por sua forma. 

  
(Alberto Manguel) 

 

 

Desde os tempos mais remotos, os livros, em seus mais diferentes formatos, exercem 

grande fascínio no leitor. Seja na época em que se lia nas desconfortáveis tabuletas de argila; 

no momento em que se tinha que desenrolar os papiros; seja ao pegar um códex manuscrito 

em pergaminhos; seja ao ler em um livro impresso em papel ou acessado no formato digital. 

O desejo de adentrar no mundo da palavra escrita conquistou os leitores que, aos poucos, 

foram crescendo em quantidade no decorrer dos séculos. Provocador de encanto e deleite, aos 

amantes aficionados, o livro é um objeto que, atualmente, parece seduzir ainda mais. Exposto 

nas vitrines das grandes livrarias, com capas suntuosas e títulos sugestivos, atrai a atenção de 

diversos públicos. Essa é uma grande estratégia do mercado editorial, que visa estimular as 

compras, principalmente aquelas feitas por impulso.  

Assim, o livro, em sua materialidade, desperta a atenção do leitor. Seu formato é bem 

atrativo. Não há como ignorá-lo. Não apenas o conteúdo interessa, mas todo o seu formato 

físico, tal como destaca Manguel (1997). Quando olhamos para ele, uma relação se estabelece 

ali, antes mesmo do momento da leitura. São feições inacabadas que convidam para a 

colaboração do ato de ler e as diversas interpretações. Os mais diversificados modos de leitura 

demandaram, no decorrer do tempo, vários formatos dos livros, que não estabelecem apenas 

diferenças materiais. Eles são adaptados aos usos e às necessidades do leitor. Essa relação de 

fascínio e desejo, porém, não atinge a todos. Esse é o discurso dos que se ligam aos livros. A 

seguir, se verá que nem todos se sentirão entusiasmados a ler obras literárias. Sobre essa 

relação entre o aluno e o livro, na escola de tempo integral, se centrará este capítulo. 
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3.1 Os estudantes e a escola de tempo integral 

 

O ensino em tempo integral gera grande fascínio a muitos pais ou responsáveis dos 

estudantes. Dentre os quarenta alunos entrevistados, dezessete leitores e doze não-leitores 

fizeram essa revelação, ressaltando a ocupação útil do tempo dos jovens. No início, Manuel, 

leitor do 8º ano, não gostou da experiência. Porém, se identificou com o novo método e, hoje, 

gosta muito desse ambiente. Samuel, não-leitor do 9º ano, alegou, em tom de brincadeira, que 

a mãe queria se ver livre dele, por isso fez essa escolha. Para Lucas, do 6º ano, estudar em 

uma escola de tempo integral foi determinante. Ele começou a ler mais e a valorizar mais o 

tempo. Abaixo, segue um excerto da entrevista feita com o aluno:  

 
LUCAS (6º ano): Antes eu ficava muito na rua, mas agora, assim, eu acho 
que devido eu tá acostumado a ficar dentro da escola tipo se fosse minha 
casa, nesse final de semana, eu não fico saindo assim. Entro pra dentro do 
meu quarto, vou ler, deito, fico quieto.  

 

Percebe-se, por esses discursos apresentados, embora não tenham sido reproduzidos 

diretamente pelos pais, a preocupação em ocupar o tempo dos filhos de modo útil e produtivo. 

Foucault (2013b), em sua obra Vigiar e Punir, já chamava a atenção para a importância das 

técnicas de aproveitamento dos corpos dóceis, surgidas durante o século XVIII, na Europa. 

Segundo o estudioso, “O tempo penetra o corpo, e com ele todos os controles minuciosos do 

poder” (FOUCAULT, 2013b, p. 146). Assim, o poder disciplinar se impõe: 

 

No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada 
deve ficar ocioso ou inútil: tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato 
requerido. Um corpo bem disciplinado forma o contexto da realização do 
mínimo gesto (FOUCAULT, 2013b, p. 147). 

 

Os pais, então, querem oferecer um ensino de melhor qualidade. Mas, sobretudo, 

almejam ter tranquilidade ao saber que seus filhos estão sendo “bem cuidados”, longe dos 

perigos da cidade, em um lugar seguro, não os deixando ociosos em casa, quando os seus 

corpos podem ser mais produtivos na escola, e podem ter a chance de aprender, no 

contraturno, diversas habilidades artísticas e esportivas. Como foi exposto, esse argumento 

prevalece em todas as faixas etárias entrevistadas, tanto dos alunos leitores como dos não-

leitores, e é o mesmo discurso propagado pelos políticos que defendem a educação escolar em 

tempo integral. Sabem que esse é o melhor viés para subjetivar os responsáveis que trabalham 

fora. Não apenas os pais, mas os próprios alunos (principalmente os leitores) que aceitam e 
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difundem essa ideia, como se fosse um contrassenso pensar diferente disso (FOUCALT, 

2012). 

Tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o pai de uma das alunas, Grisélia, 

leitora do 8º ano. Ele estava no local no mesmo dia em que fiz a entrevista com sua filha. 

Pude perceber grande interesse, por parte dele, no estudo dos filhos. Se pudesse, matriculava 

todos eles na rede particular, mas como são muitos, optou pela pública. Porém, tem essa 

preocupação em oferecer o melhor ensino e faz uma pesquisa, antes da matrícula, por um 

colégio bom. Sentiu-se satisfeito com a escolha feita, principalmente por esse ambiente 

proporcionar educação em período integral. Grisélia apoia a decisão do pai. 

A reprovação de ano, no colégio anterior, foi mais um fator que motivou a matrícula 

de alguns estudantes na escola atual. Três alunos não-leitores, do 7º ano, afirmaram que 

ingressaram na instituição porque perderam o ano. Galileu, leitor do 6º ano, teve, segundo ele, 

“como castigo” por ter reprovado, a transferência de um colégio particular para uma 

instituição pública. No entanto, o jovem alega que não há diferença de ensino-aprendizagem 

nos dois meios escolares, que estão, de modo geral, “par a par”, conforme ele mesmo afirmou, 

em relação aos conteúdos repassados. A técnica da punição, que sempre foi recorrente, ao 

longo da História, como bem ressaltou Foucault (2013b), em Vigiar e Punir, se faz presente 

no discurso de alguns pais que, diante do quadro de reprovação, não conseguem encontrar 

outra forma de educar aos filhos, senão a mudança de escola, ficando mais atentos no ensino 

aprendizado desses jovens. 

A proximidade do colégio à residência dos alunos, ou mais perto do local de trabalho 

dos pais, foi um fator considerado por alguns responsáveis para a matrícula dos filhos. Dez 

leitores citaram esse dado como relevante, assim como três jovens não-leitoras. Além de 

observar a qualidade do ensino, e se esse ocorre em tempo integral, é importante que se 

concilie, quando possível, a proximidade do local do colégio, visando facilitar o cotidiano não 

só dos pais, como dos próprios alunos. A escolha da escola, por recomendação de outrem, 

foi levada igualmente em conta, para oito discentes (quatro leitores e cinco não-leitores). 

Pietro, por exemplo, leitor do 7º ano, foi matriculado por indicação de sua tia, que trabalha no 

local e elogiou o colégio. Oferecer uma educação em tempo integral e inclusiva foi 

determinante, por dar atenção aos alunos e ele ter a chance de se desenvolver mais.  

O jovem, embora não tenha dito em seu depoimento, é aluno que tem uma deficiência 

no cérebro (essa informação foi revelada por Gabriela, professora do aluno no turno 

matutino), o que ocasionou dificuldade no seu aprendizado. No entanto, os pais de Pietro são 

muito presentes e preocupados com o ensino do filho. Matricularam-no, inicialmente, em uma 
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escola particular, mas não viram o seu crescimento, pois ele não tinha o acompanhamento 

especial que lhe era necessário, e com o qual, atualmente, pode contar. Os responsáveis por 

Lucas, leitor do 6º ano, e Luan, leitor do 7º, igualmente pensaram na melhoria do 

aprendizado, quando matricularam os jovens nessa instituição, mostrando, mais uma vez, 

certa preocupação dos pais em oferecer uma boa escola aos filhos. 

Os alunos leitores, das quatro séries, foram unânimes ao afirmar que gostam de 

estudar na escola de tempo integral. Apesar das adversidades enfrentadas, eles veem mais 

os aspectos positivos do que os negativos, nesse local. Situação inversa a dos não-leitores, que 

captam mais (ou tão-somente) os pontos negativos de permanecer o dia todo no colégio. 

Foram doze não-leitores que manifestaram insatisfação em estudar nesse espaço. 

Primeiramente, cabe conhecer o discurso dos alunos-leitores. Abaixo, seguem alguns excertos 

das falas de alguns jovens: 

 
GRISÉLIA (8º ano): Quando se fala em colégio integral a maioria dos 
adolescentes pensam: “Meus Deus! Eu não tenho coragem!”. Só que tipo 
quando a gente vem pra escola e entende o que que esse colégio integral tá te 
ajudando, porque aqui não é aula todo tempo, aquela, como se diz entre 
aspas, aulinha tradicional. É uma aula mais divertida, mais animada, que é a 
aula da tarde. 
 
ALICE (9º ano): O colégio ele, ele é muito bom. [...]. Eu nunca pensei que 
eu pudesse gostar de um colégio igual eu gosto desse. Sabe, ele, sei lá [...]. 
Eu tenho muita animação por estar aqui [...]. Nada me motiva a sair daqui. 
Porque se depender de mim eu fico aqui o resto da vida, até o 3º ano. 
 
GALILEU (6º ano): Assim, eu falo que é extracurricular as oficinas da tarde. 
Você aprende coisa. Por exemplo, violão. Eu tô aprendendo a tocar violão 
[...] sopro, trompete, trombone [...] Em uma escola estadual, não é todo 
mundo que teria oportunidade de fazer isso [...] É extracurricular. Você tá 
aprendendo de graça. 

 

Alice, antes, tinha muita preguiça de ler, e para responder as atividades de leitura, não 

lia necessariamente o texto, escrevendo qualquer informação. Hinata, do 8º ano, cita como 

importante contribuição a leitura dos textos fornecidos à tarde, nas atividades de interpretação 

e produção textual, bem como a troca de experiências leitoras com os colegas, uma vez que 

passa grande parte do tempo em companhia deles. A jovem tece uma comparação. Assim 

como há pessoas que pedem recomendação de filmes aos amigos, ela gosta de fazer o mesmo 

com os livros. E o momento em que está no colégio é muito oportuno para discutir e debater 

acerca de novos títulos. Manuel, também do 8º ano, concorda com a colega. Ele aprendeu a se 

interessar mais pelos estudos e adquiriu o gosto pela leitura. 



82 

Luana e Violeta, do 6º ano, igualmente gostam de estudar na instituição, pois podem 

aproveitar cada minuto dos intervalos para ler, um grande ganho para elas, principalmente 

para Luana. Ao aguardar a mãe, pode usufruir da companhia de um bom livro na biblioteca da 

escola. Ketlen, do 9º ano, também aproveita mais as horas vagas no colégio para poder ler. 

Assim que termina as tarefas, já começa a pegar o livro, o que antes não acontecia, quando 

estudava apenas meio período. Para Evelyn, do 6º ano, ajudou muito, por se sentir mais útil, o 

que a estimula a ler mais. Luan, do 7º ano, gosta da escola e acha que se desenvolveu melhor 

nesse espaço, aprendeu a ler mais. Ele chegou a frequentar outro colégio de tempo integral, 

mas o trabalho com a leitura literária não era tão intenso. Pietro, aluno com necessidades 

educacionais especiais, se sentiu acolhido na rede pública e isso o incentivou mais a ler, o que 

não ocorria antes, em que ele lia obrigado e não por prazer, como faz atualmente. 

Pedro Paulo, do 9º ano, relata que teve grande estímulo para a prática leitora, embora 

considere exaustivo estudar durante todo o dia. Para poder ler, à noite, tem que descansar um 

pouco, antes de prosseguir na leitura. Mas, por outro lado, ele tem a chance de ler na escola. E 

isso o ajudou a crescer. Patrick ressalta o mesmo cansaço, mas reconhece que o grande salto 

que deu em seus estudos, e em sua prática leitora, se deva ao fato de ter ido para essa escola. 

Anne Gabriela tinha grande aversão à leitura. Segue abaixo excertos das entrevistas de ambos: 

 

ANNE GABRIELLA (9º ano): Antes eu odiava ler [...]. Até então, aqui no 
6º ano, eu não lia nenhum livro. O professor passava um livro pra gente ler, 
pra gente explicar sobre o livro, eu simplesmente lia a primeira página e 
parava de ler.   
 
PATRICK (7º ano): Antes eu não lia tanto igual eu leio agora. Antes, pra 
falar a verdade, eu não lia nenhum livro direito. 

 

A ajuda que ambos obtiveram da dinamizadora Lila e de alguns professores foi 

determinante. Além disso, eles têm tempo de ler um pouco mais no colégio.  Já para Geovana, 

do 7º ano, a experiência foi além dos livros. A escola, para ela, é o único espaço de convívio 

social e lazer, uma vez que não tem o zelo e afago que deveria ter em casa, por parte da 

família. Encontrou no colégio novas fontes de entretenimento e diálogo, inexistentes no 

âmbito familiar, e sentiu-se acolhida. A escola é o espaço em que ela se sente bem, em 

oposição ao lugar opressor e hostil do lar. Ela pôde ter uma nova perspectiva de mundo, 

menos amarga do que a triste realidade em que vive.  

A mim ela não chegou a relatar por completo sua história de vida. Mas em conversa 

informal com a Lila, pude conhecer um pouco de sua trajetória. A menina, nascida e criada no 
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Maranhão, até os doze anos de idade, não conhece o pai. A mãe, usuária de drogas, não teve a 

chance de criar a filha e a função foi delegada a avó materna que, por sua vez, deixou que a 

garota viesse para Goiânia estudar e morar com a tia, possivelmente, pensando em uma 

educação de melhor qualidade para a neta. No entanto, a nova responsável impôs algumas 

condições. Colaborar nas atividades domésticas foi uma delas. Além de trabalhar em casa, 

como uma empregada, não recebe carinho e atenção, como os primos com os quais convive. 

Eis o lado positivo da escola de tempo integral na vida desses leitores, sobretudo, 

como um importante espaço social, que os ajuda a entreter melhor o tempo deles por meio da 

leitura literária. Na verdade, o assistencialismo social predomina muito mais nessas 

instituições, tal como expõe Gadotti (2009), do que a própria educação integral. Todavia, 

alguns dados produtivos puderam ser alcançados nesse ambiente. Como foi exposto, muitos 

alunos desenvolveram o gosto pela prática leitora depois que ingressaram nesse local.  

Por esses depoimentos, percebe-se a satisfação dos alunos em estudar nessa 

instituição, que pôde ajudar, em muitos casos, na formação leitora deles. Nesse sentido, a 

subjetivação dos corpos dóceis, proposta por Foucault (2013b), pode ser positiva até certo 

ponto, no sentido de proporcionar esse interesse pelos estudos e pela prática da leitura 

literária. Trata-se de uma ordem de discurso que valoriza a positividade: a estética, o lúdico, o 

prazer de ler. Quando o aluno entra em contato com o texto literário, pode ter a chance de se 

tornar um ser mais autônomo e questionador, uma vez que a literatura tem o poder de 

renovação interior dos sujeitos (PERISSÉ, 2006) e não se rende às subordinações que 

desumanizam, como defende Candido (1972). A partir desse momento, os “corpos dóceis” 

direcionam sua “obediência” para um rumo pouco submisso, procuram trazer para a cena um 

sujeito mais crítico e independente. 

Entretanto, os não-leitores foram categóricos ao afirmar que não gostam de estudar 

nessa escola, justamente por ela oferecer ensino de tempo integral, que é muito cansativo e 

desmotivador. Para eles, a instituição não acrescentou grandes oportunidades para o 

aprendizado. Na verdade, ela desencorajou muitos jovens a estudar, e isso desestimulou o 

processo de leitura que alguns alegaram ter. Levantam cedo e chegam tarde em casa, já tão 

cansados que não têm ânimo de fazer qualquer outra atividade. Seguem, abaixo, alguns 

excertos de entrevistas dos não-leitores: 

 

SÍLVIA (6º ano): A mente da gente fica cansada porque a gente acorda 
muito cedo. 
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MIRIAN (6º ano): Ainda ficam obrigando a gente a fazer as coisas 
[referindo-se às atividades da tarde] 
 
JÚLIA (6º ano):  Antes eu gostava muito de ler, mas agora que eu entrei 
nessa escola aqui... 

 

A maioria dos não-leitores não gosta desse ambiente. Muitos, se pudessem, optariam 

pelas instituições de meio período. Natália, do 9º ano, preferia estudar de manhã, em outro 

colégio, e à tarde faria algum outro curso, duas ou três vezes por semana. Seria uma jornada 

menos exaustiva e ela teria a oportunidade de conhecer novas pessoas. Melissa, da mesma 

série, se sentia mais disposta para ler nas horas vagas, quando estudava apenas meio período. 

Entretanto, isso não ocorre mais. Jorge, do 8º ano, também se sentiu mais desestimulado para 

a prática leitora, por passar grande parte do tempo no colégio, o que é bastante cansativo. 

Assim, se desinteressa mais rápido da leitura. Cíntia, do 9º ano, embora tenha dito que não lia 

de nenhum modo, pois permanecia muito tempo nas ruas, não discorda dos colegas. 

Como se vê, para os não-leitores, o ensino em tempo integral é mais desgastante. 

Assim, o pouco interesse que alguns têm pelos livros se esvai, pois não há vontade de realizar 

mais nada depois de um dia bastante intenso de aula, em um ambiente que conta com pouca 

infraestrutura para atender dignamente a todos os estudantes. Espaço silencioso para leitura 

não há, na maior parte das vezes, e o tempo ocioso, que muitos têm disponível no colégio, 

preferem usufruir da companhia dos amigos, um jeito de atenuar a rotina desgastante de 

estudos. Provavelmente, a grande aversão não está na leitura literária, mas na face obscura do 

colégio que, frequentemente, os descontenta e os desagrada. Todavia, pode ser que os livros, 

para alguns jovens, não lhes sejam tão importantes e que eles tenham se desestimulado mais a 

ler, não apenas porque estudam em um colégio de tempo integral, mas também porque outras 

prioridades surgem, novas seduções, o que é normal de ocorrer na idade deles.  

Esses discursos caminham na contramão dos alunos leitores, que revelaram interesse 

em estudar em um local que oferece diversas oficinas artísticas e esportivas, e que estimulou a 

leitura. Eles reclamam menos, centrando-se mais no lado positivo da escola. Entretanto, 

alguns não-leitores, também veem essa face produtiva da escola (assim como alguns leitores 

viram aspectos negativos, como o cansaço). Apesar de não gostarem de ler, quatro alunos 

não-leitores do 8º ano reconhecem que o colégio contribuiu para a formação leitora deles, 

instigando-os mais a ler. Para Letícia, do 7º ano, é uma ocupação nas horas vagas. Se tivesse 

em casa, provavelmente não pegaria em um livro para ler, o que já ocorre no espaço escolar.  

Como se vê, os discursos, em ambos os grupos, se cruzam. Há uma rede de 

enunciados que ao mesmo tempo se entrelaçam e se contrapõem (FOUCAULT, 2013a), e que 
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merecem ser ouvidos e analisados. Por trás da rede ampla, sobre leitura e literatura, se 

detectam outros problemas que estão lá ditos, mas que não foram relacionados entre si. 

Muitos jovens não leem por estudar em uma instituição de tempo integral frágil e pouco 

estruturada. Outros, embora exerçam essa atividade porque gostam e se identificam com os 

livros, não deixam de enunciar os efeitos negativos de estudar em uma escola o dia inteiro. De 

todo modo, o eixo central recai nesse espaço escolar e não pode ser ignorado. 

O discurso dos não-leitores não é interdito. Eles não se rendem facilmente. A fala 

deles é muito mais carregada de queixas e lamentações do que a dos leitores, as respostas são 

mais espontâneas. Dizem o que pensam sobre a prática de leitura e o espaço em que estudam, 

para eles, muito desgastante. A rotina intensa de estudos, sobretudo no turno matutino, e a 

estrutura física do lugar, que peca muito, acentuam ainda mais o cansaço, desmotivando 

muitos estudantes e até mesmo professores e demais funcionários da escola, que também 

trabalham o dia todo, no mesmo local. 

 

3.2 A leitura: o gosto e as dificuldades  

 

A leitura literária, para os estudantes leitores do 6º ao 9º ano, tem papel determinante. 

Leem, em primeiro lugar, porque gostam. Essa é a principal motivação para ler um livro. Já os 

alunos não-leitores do 6º ano, embora tenham afirmado que não gostam de ler, concordam 

que a leitura deveria ser feita sob essa condição, a de gostar de ler. Entretanto, eles não 

sentem essa motivação.  

A literatura como amadurecimento do ser e inspiração foi mencionada por quinze 

alunos-leitores. Para Luana, do 6º ano, a literatura “é tudo”. Abre a mente, emociona, 

deixando-a mais inspirada e experiente para adentrar em outros territórios fictícios. Lucas, da 

mesma série, se sente estimulado a ler mais, e Hinata, do 8º ano, antes de ser uma consumada 

leitora, não conseguia pensar em nada na hora de redigir um texto. Hoje, ela se espelha no 

último livro lido para poder escrever e a leitura a ajudou bastante nesse processo. Anne 

Gabriella, do 9º ano, se tornou cada vez mais interessada nos enredos e ganhou uma excelente 

companhia, sentindo-se acolhida. Por isso, ela lê também, para não se sentir sozinha. Para 

Ana Clara, 9º ano, a experiência literária foi muito positiva. Ela diz que se tornou uma pessoa 

melhor, mais aberta, mais crítica. Ketlen, da mesma série, afirma que ficou menos dispersa. 

Bianca, entretanto, ficou meio confusa ao responder essa questão. Ela sente que se modificou 

com a literatura, mas não soube ao certo explicar o motivo. A seguir, um excerto da entrevista 

da aluna: 



86 

 

BIANCA (8º ano): Às vezes eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, 
mas às vezes eu não acho. [...] Às vezes eu me exalto muito, eu fico muito 
brava por qualquer coisa. Aí eu tenho por mim que eu não sou uma pessoa 
tão boa assim, mas quando eu começo a ler eu acho que sim. 

 

A jovem se sente dividida. Porém, reconhece o valor do texto literário. É por meio 

dele que ela se torna mais serena, mais humana, “uma boa pessoa”. A aluna adquiriu a prática 

da leitura por meio de um castigo imposto pelos pais, no intento de discipliná-la, e a 

repreensão parece ter surtido resultado. No entanto, ela não abandonou por completo seu lado 

arredio. Apenas tenta se controlar mais. E nesse jogo duplo de personalidade percebe-se que 

ela tenta se encontrar. Os livros parecem ter se tornado seus novos aliados, proporcionando-

lhe um efeito terapêutico natural. Observa-se, então, que a punição lhe foi produtiva. Esse 

costuma ser o efeito desses tipos de métodos, como defende Foucault (2013b), seja essa uma 

mudança que incida positivamente ou não nos sujeitos. Entretanto, conforme a aluna revelou, 

essa sujeição não foi total. Ainda permanece arredia, embora mais controlada. Manuel, Alice 

e Pedro Paulo também se sentem mais calmos e equilibrados. Segue, abaixo, excertos de 

entrevistas dos alunos-leitores: 

 
PEDRO PAULO (9º ano): Eu gosto e porque eu também sinto até prazer, em 
ficar, eu sinto mais controlado eu lendo do que eu ficar a exemplo, jogando 
videogame em casa, ficar em casa o tempo todo parado, na frente do celular 
[...]. Porque a tecnologia leva a pessoa até um pouco pra frente, agora o livro 
te ensina mais coisas do que se imagina. 

 

ALICE (9º ano): A partir do momento que a pessoa entende aquilo que ela lê 
ela tenta melhorar cada dia mais, ela se preocupa mais com a leitura, ela não 
liga mais pro resto. Ela fica concentrada, entendeu? Até os estresses, um 
pouquinho dos estresses acaba. 

 

MANUEL (8º ano): Acho que me dá uma paz, assim, como pra não ficar 
muito ansioso, assim, muito medo, assim, quando eu quero fazer uma coisa 
que eu não possa. Aí eu leio porque me expressa a alma. [...] Cada vez mais 
que eu vou lendo eu vou aprendendo mais, vou sabendo mais das coisas 

 

Pelos depoimentos apresentados, vê-se o quanto a leitura literária é importante para a 

vida desses jovens. Em alguns momentos, mais interessante do que os meios digitais, 

conforme revelou Pedro. Manuel ainda ressalta que ler, para ele, é uma paixão, que o instiga a 

ler mais, uma forma de relaxamento, autocontrole e, sobretudo, um modo de expressividade e 

reflexão interior. Ele sente que se tornou uma pessoa melhor. Os argumentos positivos sobre 

essa atividade prosseguem. Oito leitores se identificam com a leitura literária. Lucas pôde 
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conhecer novos mundos e, hoje, a literatura exerce importante função em sua vida. Ele gosta 

de ler e escrever os trechos mais marcantes, anotando-os em um caderno. Identifica-se com as 

histórias e isso o fascina. Ele afirma que tenta aplicar o que leu em seu cotidiano. Já Grisélia, 

por ser muito sentimental, lê de acordo com o temperamento que esteja no dia. Se está triste, 

lê um livro de ação, com um enredo mais animado, para se sentir melhor. Para ela, houve uma 

grande mudança de vida, tira uma lição das tramas lidas e se identifica com as personagens. O 

processo catártico, então, se faz presente, e pode propiciar, segundo Aristóteles (1997), essa 

identificação do leitor/espectador com os sentimentos expressos pelas personagens nas obras, 

sobretudo a piedade e o temor, originando também um prazer que lhe é próprio. A seguir, um 

excerto das falas de ambos: 

 

GRISÉLIA (8º ano): Algumas coisas assim que eu não tinha como nem 
entender o que que eu ia fazer, que que eu podia fazer, que às vezes eu tava 
assim sem entender. Às vezes eu lia um livro e falava: “Esse livro foi feito 
pra mim! Só pode!” Porque aquilo ali fala duma coisa que é igualzinha à 
minha e que com essa coisa que a pessoa tal fez, que o personagem tal fez, 
ajudou ela e acaba que te ajuda. 
 
LUCAS (6º ano): Tem histórias, tipo assim, que a gente olha e pode falar: 
Nossa! Isso pode acontecer! [...] É um sinal de respeito, alguma coisa assim 
[...]. Isso eu tenho que colocar na minha vida. 

 

A leitura literária, para ambos, tem um valor inestimável. Por isso, identificam-se tanto 

com essa atividade. Sentir-se dentro da história proporciona uma experiência estética única a 

eles, tal como defende Perissé (2006). Uma rica contribuição da literatura para a vida. Para 

dez leitores, a leitura literária representa, ainda, um meio importante de diversão e 

entretenimento, uma “viagem para outro lugar”. A seguir, alguns excertos de entrevistas dos 

leitores: 

 

BIANCA (8º ano): Me faz flutuar na imaginação. [...] Eu leio, eu vejo todas 
as histórias, eu entendo tudo.  
 
GALILEU (6º ano): Quando você lê, eu acho que você descobre um outro 
mundo. E o mundo de hoje em dia anda tão perdido que eu acho melhor 
você achar outros que viver nesse.  
[...]  
Você começa a ler o livro de uma forma, e muitas vezes, você termina tendo 
outra visão. E isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque 
você pode, sei lá, entender errado. 
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Embora Galileu reconheça o valor da leitura literária e se sinta realizado com essa 

prática, não deixa de se preocupar com o possível lado negativo da leitura. Ele leu Dom 

Quixote de la Mancha e, provavelmente, lhe chamou a atenção a forma como o personagem 

agia dentro da trama, confundindo realidade e ficção. Eis o alerta que deve ter deixado o 

estudante um pouco receoso, mas não menos motivado para adentrar no universo fictício dos 

livros. Conforme defende Zilberman (2001), a famosa história do cavaleiro andante ainda 

instiga muitas pessoas e impõe cautela, para que muitos não caiam nas artimanhas do texto 

literário. Não raro, ajuda a propagar o discurso de que ler é uma atividade perigosa e que, por 

isso, deve ser evitada. Todavia, muitos leitores vorazes e experientes, como Galileu, saberão 

fazer essa distinção entre mundo real e fictício. 

Por esses depoimentos apresentados, vê-se a forte identificação com a obra literária, 

que transporta os leitores para dentro da história, e faz com que eles se coloquem no lugar das 

personagens e possam vivenciar uma realidade nova, emocionante e, por vezes, única na vida 

deles, sensibilizando-os, tocando-os, humanizando-os, ainda que nem sempre as experiências 

tenham finais felizes. Embora nas respostas dos entrevistados possam emanar um reflexo do 

discurso da mídia sobre o valor da literatura, não há como negar o quanto essa está presente 

na vida dos jovens leitores, mesmo que alguns deles não saibam ainda reconhecer seu real 

valor para a formação humana.  

A média de livros lidos ao mês, pelos alunos leitores, surpreende e mostra que a 

grande maioria deles lê muito, embora não dê para saber com precisão se o quantitativo 

referido por eles realmente foi lido. Como já foi dito, os discursos dos alunos entrevistados 

nem sempre podem ser fieis, sendo, conscientemente ou não, influenciados pelo momento 

discursivo vigente. Luana, do 6º ano, revelou ser uma leitora compulsiva: não deixa de ler um 

só dia, a qualquer momento e em qualquer ambiente, perfazendo um total de 50 livros ao mês, 

de vários estilos e de todos os gêneros, o que não deixa de causar certo estranhamento, por ser 

esse um número relativamente alto de leituras mensais, e que destoam do quantitativo lido por 

seus colegas. Ketlen lê em média quinze livros por mês, quando estes são pequenos. Patrick, 

oito, dependendo do tamanho e quantidade de páginas. Galileu não costuma contar, mas 

acredita que leia, aproximadamente, quatro ou cinco exemplares, assim como Pedro Paulo. 

Lucas lê de dois a quatro, dependendo do tamanho e do quantitativo de páginas. Anne 

Gabriella, Ana Clara e Alice leem cerca de dois ou três livros por mês. Geovana, três em 

média. Luan, Bianca, Manuel leem, no mínimo, dois títulos por mês. Ricardo, Pietro, Grisélia 

leem, aproximadamente, um livro por mês.  
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Evelyn e Violeta, do 6º ano, não souberam dizer ao certo um número aproximado de 

livros lidos periodicamente. Já Hinata, do 8º ano, no momento da entrevista, não estava lendo, 

devido às obrigações da escola. Estava ocupada, viajando muito. Por isso, fazia um mês que 

não lia nada. Jubileu, apesar de se identificar muito com a leitura, lamentou não estar lendo o 

tanto que desejaria. Lê apenas um livro por mês e sente falta. Por isso, pretende ampliar esse 

número. Assim como foi dito pela colega Hinata, os afazeres exigidos pela escola ocupam 

consideravelmente o seu tempo. A seguir, um excerto do discurso do aluno: 

 
JUBILEU (8º ano): Ultimamente, eu não tenho lido muito, mas eu vou 
passar a ler de novo, porque [...] o colégio fica pressionando muito. Passa 
muita tarefa. Aí agora eu vou passar a ler de novo. 

 

Vê-se, portanto, o lado negativo e, por vezes, contraditório da escola de tempo 

integral. Ela foi determinante para incentivar a prática da leitura literária de alguns alunos que 

gostam de aproveitar a oportunidade, no colégio, para ler nas horas vagas, nos intervalos, 

frequentar a biblioteca da escola e, ainda, usufruir da leitura em algumas aulas das oficinas de 

letramento. No entanto, o número excessivo de atividades escolares, que acabam sendo feitas 

em casa, muitas vezes, está tirando o tempo de muitos jovens para a leitura literária, 

principalmente no espaço doméstico, que costuma ser o local preferido para ler. As férias se 

tornam o momento propício para a leitura literária. 

Conforme foi visto, esse é um dos motivos pelos quais muitos não-leitores se sentem 

desestimulados a ler e, de fato, raramente exercem essa atividade. Por isso, não souberam 

mencionar a periodicidade da leitura literária. Os efeitos positivos dessa prática não seduzem 

a todos. Há os que sentem grande aversão ao texto literário. Outros, não foram instigados ou 

não conseguem ver a riqueza presente em tais obras. Os motivos, para esse desinteresse, são 

amplos e merecem destaque. Todos os alunos que se autodeclararam não-leitores, das quatro 

séries, revelaram que não gostam de ler, pois, segundo eles, a leitura é muito chata, causa 

preguiça, dá sono, dor de cabeça e cansa as vistas. Mirian, do 6º ano, disse que tem que pensar 

muito quando lê e Jorge, do 8º ano, alegou que, às vezes, não há uma história estimulante. A 

seguir, um excerto da fala de um dos alunos: 

 

SAMUEL (9º ano): Uai, porque ler é chato. Quando começa a ler o olho 
começa a lacrimejar. Dá sono. Aí aparece mensagem do Whatsapp, do 
Facebook, Twitter.  
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Percebe-se, por esses depoimentos, que o livro literário não é um forte atrativo para 

todos. Os meios tecnológicos são mais sedutores a eles, proporcionando maior interatividade 

e interesse. Entretanto, muitos desses discursos negativos sobre a prática da leitura, não 

mencionados por nenhum aluno leitor entrevistado, se contradizem em várias passagens das 

entrevistas feitas em grupo. Não gostam de ler, como afirmaram no início da entrevista, mas, 

posteriormente, alguns confessaram que, dependendo do livro, podem se sentir estimulados. 

Letícia, do 7º ano, por exemplo, se entrega em vários momentos, afirmando ter gostado do 

livro Caco, de Gilberto Mattje, ter afinidade com o gênero poesia e que se sente estimulada a 

ler quando vê um amigo lendo. Estaríamos, de fato, diante de uma não-leitora?  

Segundo Pêcheux (1997), essas contradições, acometidas a esses jovens, são 

inconscientes e acabam escapando do controle deles, em alguns momentos, que são 

influenciados, o tempo todo, pelo espaço em que vivem, dentro de uma dada formação 

ideológica.  Por isso, há que tomar cuidado com o rótulo de não-leitor que, muitas vezes, não 

se encaixa e não segue a nomenclatura utilizada por eles inicialmente na entrevista, pois em 

diversas passagens eles mostram que leem e que se identificam um pouco com essa prática. 

Embora, de fato, leiam bem menos do que os que se assumem leitores, não se pode, todavia, 

crer que não leiam livro algum e que todas as obras sejam desinteressantes. Na verdade, 

muitos não perceberam ainda a riqueza presente nos textos literários.  

Por trás do enunciado “não gostar”, há aspectos importantes a serem considerados, que 

revelam, por vezes, aversão não necessariamente à prática da leitura literária, mas às 

condições sob as quais ela é feita na escola, como a obrigatoriedade da execução dessa 

atividade e o cansaço e desgaste proporcionado pela instituição educacional, que funciona em 

período integral (esses aspectos serão retomados e aprofundados em outros momentos da 

análise). Ler, então, nem sempre será chato a alguns estudantes “não-leitores”. Pode não ser 

tão agradável, como costuma ser aos leitores mais vorazes. Entretanto, faz-se presente, em 

algum momento da vida deles, ainda que em pequenas doses, mesmo que não percebam. 

O discurso cristalizado de que ler é importante para obter conhecimento já impera na 

vida desses alunos, que estão entrando na adolescência. Não apenas entre os que se 

autodeclararam não-leitores, mas também entre os jovens que se revelaram apaixonados pelos 

livros. Infelizmente, no Brasil, as pessoas valorizam mais a leitura como fonte rica de se obter 

informações do que como experiência estética e que ler é uma atividade para ser desenvolvida 

nas “horas vagas” e no “tempo livre”. A esse respeito defende Siqueira (2013, p. 75): 
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A literatura, ao contrário de levar ao conhecimento, sintetiza, ela própria, o 
caminho para a sabedoria. E sabedoria não é um estado a que se chega ou é 
um saber que se alcança, mas compreendemos a sabedoria como o próprio 
caminhar. 

 

É esse caminho que deve ser valorizado, mais que apreender fatos novos. Entretanto, a 

própria escola ajuda a difundir esses enunciados, referentes a aquisição de conhecimentos e 

melhoria de aprendizagem escolar. Eles se dispersam por todos os meios sociais, subjetivando 

pessoas de diferentes idades, sejam elas aficionadas ou não pelos textos literários. Os pais e os 

familiares, de uma forma geral, disseminam esses conceitos que, por sua vez, chegam aos 

ouvidos das crianças e adolescentes, que os reproduzem constantemente. A seguir, alguns 

excertos de entrevistas dos alunos leitores e não-leitores: 

 

GALILEU (6º ano): Minha mãe ela gosta de ler procurando o saber. Eu leio 
também procurando saber, mas eu leio porque eu gosto.  
 
LUCAS (6º ano): Eu gosto de ter conhecimento e gosto de a pessoa me 
perguntar: “Nossa, e o livro tal?” [...] Aí eu gosto de falar assim: “Nossa, eu 
já li esse livro”.  
 
ALICE (9º ano): Isso vai me ajudar a não, a jamais, errar na escrita. Porque 
eu lendo, eu, é tipo um corretor ortográfico de um computador. Eu tô 
trabalhando meu cérebro. 
 
MIRIAN (6º ano): Desenvolve a mente. 
 
JÚLIA (6º ano): Experiência pra descrever textos. 
 
RAFAEL (6º ano): Pra arranjar um emprego bom.   

 

No total, foram oito alunos leitores que revelaram ler para adquirir conhecimento, 

para se manter atualizado e/ou obter informações novas. Todos os não-leitores, das quatro 

séries, afirmaram que, quando o leem, o fazem por esses motivos. A literatura, para todos os 

que se autodeclararam não-leitor é, basicamente, uma forma de aprendizagem não-estética, ou 

seja, não é considerada como transformação e renovação interior, conforme muitos leitores 

alegaram, mas como um método que irá melhorar o desempenho escolar dos alunos , 

sobretudo, no que se refere às quatro habilidades linguísticas (leitura, escrita, fala, audição). 

Entretanto, sete leitores também fizeram menção a esses tipos de argumentos.  

Para Evelyn, Jubileu e Lucas, a leitura literária os ajudou muito no desenvolvimento 

da escrita e interpretação de textos. Ricardo aprimorou mais a prática da leitura em voz alta. 

Hoje, ele não fica gaguejando muito. Antes, Patrick gastava muito tempo para ler. Agora, leva 
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menos tempo. Para Ketlen, a leitura literária a estimula mais a estudar. Antes, ela tinha uma 

dificuldade enorme para ler. Com a prática de leitura, conseguiu superar seu problema e hoje 

desempenha as tarefas escolares com muito mais entusiasmo, faz por amor e não por 

obrigação. Além disso, pôde aprender mais palavras novas. Lucas acha que, quando estiver 

mais velho, não terá dificuldades quanto a esse processo.    

Esses depoimentos mostram que os alunos, leitores e não-leitores, se mantêm presos a 

outros discursos que permeiam o campo da leitura, como a busca por conhecimento e 

evolução na escrita e nos estudos, de maneira geral. Um argumento muito comum no cenário 

escolar e, frequentemente, reproduzido por muitos estudantes. Conforme constata Paulino 

(2001, p. 26): “É a leitura caracterizada como produção de conhecimento que a sociedade 

legitima. A leitura é vista, então, como índice de cultura adquirida através dos livros”. Um 

pragmatismo centrado não na formação humana e crítica do cidadão, mas na formação de 

sujeitos aptos a realizarem, passivamente, o que a sociedade impõe que eles façam. 

O discurso pedagógico atua com força na subjetivação dos jovens. Por isso, a leitura 

por exigência escolar nem sempre é considerada como algo negativo. Oito alunos leitores 

não se incomodam com essa tática adotada. Galileu, do 6º ano, não se sentia coagido a ler, na 

outra escola, porque gostava das indicações feitas pelo professor, embora não gostasse muito 

de fazer a prova bimestralmente do livro escolhido, o que é compreensível, pois as avaliações 

estão atreladas ao estudo, e ler é uma atividade mais livre e prazerosa. Por isso, a cobrança da 

leitura é amenizada ao jovem. As indicações, segundo ele, eram bem mais interessantes. Era 

obrigatório ler, mas ele gostava.  

Mas, para sete estudantes leitores e seis não-leitores, ler por exigência do colégio nem 

sempre é um fator estimulante . Vai depender do que for oferecido como opção. Se for uma 

obra no estilo de Caco, de Gilberto Mattje, os não-leitores do 8º ano podem fazer a leitura. Já 

Luana pode ouvir as indicações e gostar delas, mas precisa ter primeiro o contato físico com o 

livro para se sentir motivada a lê-lo. Segundo ela, escola nenhuma vai fazê-la ler uma obra 

que não queira. Ela lê somente o que a agrada. Patrick pensa da mesma forma. Dependendo 

do livro, pode ler por obrigação, embora prefira ler mais por iniciativa própria. Evelyn diz que 

não é muito bom ler nessas circunstâncias, mas lê. Já para cinco leitores e dezenove não-

leitores, a exigência da escola é um empecilho. Grisélia gosta do que é sugerido e não 

imposto e se sente incomodada com a cobrança.  Para ela, ler é bom para entender melhor as 

coisas e a obrigação a desestimula. Por isso, não se sente bem lendo livros impostos. 

Todos os não-leitores do 6º ano, quando leem, é sob essa condição, embora, 

inicialmente, tenham falado que jamais leriam obrigados. Esse é um fator bem desestimulante 
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também aos não-leitores do 7º ano. Eles devem ler porque querem, por iniciativa própria, 

dado que não gera surpresa. Se não bastasse a obrigatoriedade advinda do seio familiar (esse 

assunto será retomado em outra categoria de análise) ainda têm de passar pelo mesmo 

processo no meio escolar. Os cinco não-leitores do 8º ano, concordam que a iniciativa tem de 

ser espontânea. No entanto, não se sentem motivados para essa prática.  

Já aos não-leitores do 9º ano, a leitura é realizada basicamente por imposição, sendo o 

gosto e o prazer relegados a segundo plano. Para esses cinco jovens, ler sob pressão, por 

exigência escolar, lhes causa desconforto e enfado. Por isso, nenhum deles lê por prazer ou 

gosto, e os que prosseguem nessa prática, só o fazem porque sabem que, em algum momento, 

precisarão dela para aprimorar seus conhecimentos.  Essa seria a única motivação para eles. 

Percebe-se, por esses dados apresentados, que a obrigatoriedade é um fator que mais 

desestimula do que motiva os jovens. Todavia, em outras categorias de análise, esses 

discursos se invertem. As provas de livros literários são almejadas por vários alunos. Nesse 

momento, muitos leitores (e alguns não-leitores) revelam que gostariam de ter essa atividade 

no colégio, bem como apresentam outras estratégias de leitura que podem instigá- los a ler. 

A dispersão também é um obstáculo para a leitura, conforme revelaram oito leitores e 

dez não-leitores. Mateus, do 7º ano, não presta atenção no livro; para Márjore, do 7º ano, o 

que foi lido “entra num ouvido e sai no outro”; Larissa, da mesma série, ao chegar no final da 

leitura, não se lembra mais do que foi lido no começo. Entre os leitores, outras reclamações 

surgem. O barulho é um fator que contribui muito para a desconcentração. Galileu, do 6º ano, 

opta pela leitura solitária, para ele melhor, por isso prefere o isolamento e o silêncio. Hinata, 

do 8º ano, tem que ler o parágrafo diversas vezes porque não se concentra, principalmente 

quando ouve alguém conversando ou quando a interrompem, pois ela se distrai muito. A 

seguir, excertos dos discursos de duas alunas leitoras:  

 

GRISÉLIA (8º ano): Eu sou meio que uma pessoa enjoada em questão de 
ler. Porque eu quero aquele tempo, aquele espaço, eu não gosto de barulho. 
Eu gosto daquele tempinho só pra mim. E lá em casa é corrido, aqui na 
escola é mais agitado ainda. Então, acaba que eu tenho que achar um 
lugarzinho pra ler, e quando eu consigo focar, alguém faz um barulhinho e 
eu já começo a perder o gosto, assim, de tá lendo aquilo e fazer alguma 
coisa. 
 
ALICE (9º ano): Acaba que a gente tem muitas coisas pra fazer e, 
simplesmente, eu não consigo me concentrar na leitura [...] e fico 
preocupada com o restante. Eu fico pensando, ah, tipo, eu vou ficar, deixar 
isso aqui, tudo numa zona e vou ler? Se eu for arrumar os trem tudo agora eu 
não vou dar conta de ler, porque depois eu vou tá cansada. É o mais óbvio 
possível. Aí eu não tenho aquela vontade de ler lá em casa. 
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O vozerio intenso, principalmente no colégio, atrapalha muitos leitores. Alice perde o 

foco muito rápido e isso atrasa seu processo de leitura. Ela prefere estar distante de tudo e de 

todos para poder ler com mais atenção e procura fazer isso nos intervalos da escola, pois em 

casa não consegue se concentrar, de nenhum modo, por se preocupar muito com os diversos 

afazeres que tem a cumprir. Esse é um cenário muito comum na atualidade. Mesmo entre 

leitores, se faz presente o discurso da leitura como uma perda de tempo, um momento útil que 

se esvai e que poderia ser melhor aproveitado.  

Muitos encaram a escola, ambiente propício de estudo, como o lugar ideal para a 

prática leitora. E, assim, por vezes, reforça-se a teoria da escolarização da leitura literária. 

Segundo Kleiman (2013, p. 24), “uma das primeiras barreiras que o professor tem que 

negociar para poder ensinar a ler é a resistência do próprio aluno, ou dos pais do aluno quando 

este é uma criança mais nova”. Ou seja, é preciso desconstruir o velho conceito de que a 

leitura literária tem maior (ou única) relevância para o aprendizado linguístico do estudante e 

valorizá-la como prática reflexiva, de formação humana, que amplia o pensamento crítico. 

Ler é perigoso, abre a mente, e não exercer essa atividade é estar, de certa forma, mais 

suscetível a certas ideologias governamentais, apregoadas constantemente na sociedade, e que 

prezam a obediência dos cidadãos. Surge, então, o discurso da perda de tempo que, na 

verdade, é um enorme ganho de conhecimento e saberes. No entanto, essa informação tem de 

ser ocultada e, muitas vezes, acaba surtindo efeito. De fato, o grupo de leitores na sociedade 

atual, seja no Brasil ou em outros países, é pequeno. Mas, embora sejamos poucos, sabemos 

resistir às intempéries diárias. Tudo vale a pena para se ter em mãos um bom exemplar a ser 

lido e manter um ritmo intenso de leitura, como revelaram alguns jovens entrevistados.  

As palavras desconhecidas representam outro entrave para onze leitores e dez não-

leitores, atrapalhando a compreensão do texto. Para Evelyn, do 6º ano, as linguagens adotadas 

em certos livros são muito formais e, por isso, ela não entende alguns trechos lidos. Ketlen, do 

9º ano, no geral, lê e compreende o que está no texto. E quando não sabe o significado de 

algum vocabulário específico recorre ao dicionário. Entretanto, aos não-leitores do 6º e do 8º 

ano, esse fator gera grande desmotivação a eles, no processo de leitura. A interpretação de 

textos é o maior obstáculo. Essa dificuldade em ler obras literárias, alegada por muitos 

leitores e não-leitores, é bastante compreensível. Segundo Terra (2014, p. 10): 

 

Os textos literários apresentam um grau de incompletude mais elevado que 
os informativos, o que exige certo esforço cognitivo do leitor para preencher 
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lacunas. Embora os textos literários não sejam apresentados como um todo, 
sua apresentação não se dá em sua fixação definitiva, mas por aquilo que o 
constitui: sua linguagem [...]. Na produção de textos literários, há a 
preocupação do autor com uma forma especial de utilizar a linguagem, e isso 
não é exclusividade de textos poéticos. Textos em prosa (romances, contos, 
novelas) também apresentam uma configuração especial. 

 

O professor, ao atuar como mediador dessa prática, pode mostrar ao aluno as diversas 

possibilidades de interpretação que podem ser oferecidas, além de ajudá-lo no vocabulário 

mais complexo e a saber lidar, no momento da leitura, com o jogo das palavras. Todos esses 

fatores contribuem para a proximidade do texto literário, bem como a forte adesão do leitor a 

ele. Entretanto, muitos não se sentem motivados a ler. Alguns déficits de aprendizagem vão 

contribuir para o afastamento da leitura literária. Dezoito jovens não-leitores e cinco leitores 

alegaram ser esse um fator desestimulante. 

Ricardo, leitor do 7º ano, por vezes, acha a escrita dos livros incompreensível. Pietro, 

da mesma série, está dando os primeiros passos no mundo da leitura. O jovem, antigamente, 

não gostava de ler. Ao ingressar na escola atual, ganhou uma professora de apoio, que lhe deu 

a devida atenção. E, assim, despertou o seu interesse para a prática leitora, o que favoreceu o 

seu desenvolvimento escolar. Lucas, leitor do 6º ano, viu, igualmente, um grande progresso 

em seus estudos, com a mudança de colégio. Segundo ele, em sua cidade, do interior de 

Goiás, as instituições escolares públicas eram de péssima qualidade e ele tinha evoluído 

pouco na leitura e escrita, o que pode indicar diferença na qualidade de ensino entre os 

colégios localizados nos municípios interioranos e os que estão presentes na capital. 

Patrick, leitor do 7º ano, tampouco viu crescimento em seu aprendizado, quando 

estudava na outra escola. Mesmo com toda dificuldade que possuía, ele passava direto de ano, 

o que complicava mais seu avanço nos estudos. Ao ingressar na instituição atual, se 

desenvolveu mais. O seu interesse pelos livros literários, que surgiu nesse colégio, foi 

ajudando-o a se superar. Geovana, do 7º ano, do mesmo modo, percorreu um longo e árduo 

caminho para se tornar leitora. Como ela declarou em sua entrevista, até os doze anos não 

sabia ler. Só aprendeu nesse espaço escolar. Ler obras literárias ajudou nesse processo. 

Como se vê, Lucas, Patrick, Pietro e Geovana estão tendo a chance de aperfeiçoar a 

prática de leitura. Encontraram estímulo dentro do colégio atual. Foi ali que as portas para a 

leitura literária se abriram, e agora que tomaram gosto, não pretendem fechá-las. Eles 

puderam interpretar melhor os textos e a literatura começou a fazer sentido. Se entendem o 

que leem, se motivam a seguir em frente, com novas leituras. Entretanto, muitos alunos que 

apresentam os mesmos problemas de aprendizagem não conseguem superar essas barreiras e, 
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tampouco, se interessar por leitura literária. Mas como se entusiasmar, se eles não entendem o 

que leem? Era assim que muitos desses “recém-leitores” se sentiam antes. E essa é a situação 

em que se encontram a maioria dos alunos que se autodeclararam não-leitores. Porém, Lucas, 

Patrick e Pietro tiveram o apoio de seus responsáveis nesse processo. Preocupados com o 

desempenho escolar dos filhos, os trocaram de escola, a fim de superar esses déficits.  

Todos os estudantes, do 6º, 8º e 9º ano, e três do 7º ano, que não gostam de ler, 

disseram que nem sempre entendem o que leem. Por isso, se sentem desestimulados. Mateus, 

do 7º ano, declara que lê o que está escrito, mas não consegue captar o sentido. Bárbara, do 8º 

ano, alegou que, quando ela apreende o que lê, prossegue na leitura, que se torna mais 

interessante, motivando-a. Contudo, confessou que isso nem sempre acontece. Surge a 

aversão pelos livros, de um modo geral. A dificuldade na leitura e interpretação a desanima a 

seguir em frente. Conforme constata Kleiman (2013, p. 22):  

 
Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não 
consegue extrair o sentido. Essa é uma boa caracterização da tarefa de ler em 
sala de aula: para uma grande maioria dos alunos ela é difícil demais, 
justamente porque não faz sentido. 

 

É preciso que a leitura ganhe sentido para esses jovens. Mas, para isso, faz-se 

necessário que ela seja compreensível. Não se pode desconsiderar, portanto, que os obstáculos 

encontrados no momento da leitura e a falta de entendimento do texto literário são fatores 

muitos desestimulantes para a maioria deles, bem como a obrigatoriedade dessa prática, 

encontrada na escola e em alguns lares, além da falta de estímulo por parte de alguns pais, 

conforme se verá em outras categorias de análise. Por isso, muitos alunos não leem ou 

exercem raramente essa atividade, conforme afirmaram, apresentando aversão aos livros. 

Possivelmente, o livro seja um grande desafio para muitos não-leitores, que preferem não se 

arriscar nessa empreitada, talvez, para não se frustrar, por não compreender o que leram. 

Por isso, é importante conhecer o momento discursivo que estão inseridos esses 

jovens, dentro da escola pública de tempo integral (FOUCAULT, 2013a). Pelos depoimentos 

apresentados, pode-se compreender o motivo pelo qual a leitura literária não tem grande 

destaque na vida desses alunos não-leitores. Eles não conseguem entender o que leem e, 

consequentemente, se dispersam, não concentrando no objeto lido.  Outros interesses surgem 

e começam a pensar em outras atividades que, certamente, são mais interessantes e do agrado 

deles, recorrendo, frequentemente, às novas tecnologias, à mídia e aos meios digitais. De todo 

modo, há os que não vão se render aos livros, mesmo que não vejam obstáculos na leitura. 

Não é porque alguns leem e entendem que, necessariamente, se tornarão exímios leitores. 
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Como afirma Cadermatori (2012), nem sempre se conseguirá agradar a todos. Pode ser que 

muitos deles não sejam, realmente, adeptos à prática da leitura literária e que essa não seja 

muito atrativa, tornando-se sem importância a eles, do ponto de vista estético.  

Mas o jovem precisa ter esse momento oportunizado pela escola, que deveria ainda 

minimizar os obstáculos que entravam o andamento da leitura, o que desestimula milhares de 

jovens que podem abandonar a literatura de suas vidas na fase adulta. Por isso, o trabalho do 

professor e dos mediadores de leitura, de um modo geral (pertencentes ou não ao âmbito 

escolar), pode ser determinante, para que os alunos possam usufruir do texto literário 

(pretensão essa que sabemos que não se estenderá a todos) e poder decidir, futuramente, qual 

caminho prosseguir em suas escolhas leitoras. 

 

3.3 O que os jovens leem e os fatores que influenciam na escolha dos livros 

 

A classificação dos textos literários em gêneros é um tanto complexa. Surgem, 

sobretudo na contemporaneidade, diferentes estilos de livros, provenientes de três formas de 

expressão estética muito comuns ao longo dos séculos: os textos narrativo, dramático e lírico, 

que, por sua vez, se subdividem em outros aspectos, como a adoção de temáticas 

diferenciadas, abordadas em cada obra, a faixa etária do leitor e a forma de estruturação do 

texto.  Por isso, a classificação dos gêneros é tão enigmática. Segundo Terra (2014, p. 98): 

 
 O termo gênero literário é empregado para designar as categorias 
historicamente definidas, como o romance, o conto, a epopeia, a novela etc., 
e modo literário é utilizado para designar as categorias meta-históricas 
(lírico, épico, e dramático), que representam potencialidades discursivas 
atualizáveis em textos pertencentes a um gênero. Assim, o romance e a 
epopeia seriam gêneros literários do modo épico; a tragédia e a comédia do 
modo dramático; o soneto e a ode, do modo lírico. 

 

Como se vê, rotular um livro de acordo com um único aspecto não é tão simples, pois 

pode haver mais de uma categoria presente. Além disso, um romance classificado, 

etariamente, como infantil ou juvenil pode apresentar, por exemplo, uma temática que 

envolva uma ação policial, de terror ou suspense, podendo conter, ainda, forte carga 

dramática. Entretanto, pode haver um elemento que se destaque mais do que o outro, e a obra 

pode se classificar de acordo com a característica que lhe seja mais predominante. Por isso, 

como destaca Terra (2014), é importante não fechar as possibilidades de classificação, uma 

vez que pode haver uma mistura entre as três formas de expressão estética. Um texto lírico, 

por exemplo, pode estar presente dentro de um gênero épico. Assim, o que direciona a leitura 
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e a recepção do texto, segundo Terra (1994), é a função social da obra, os valores culturais, as 

impressões e perspectivas do leitor. O caráter aberto dos gêneros deve ser respeitado. Na 

contemporaneidade, essas tipologias se ampliam consideravelmente. As novas tendências do 

mercado editorial ajudam a difundir, a cada publicação, diferentes categorias de livros.   

O gênero romance foi mencionado por seis leitores e cinco não-leitores. Mas, se 

somarmos as temáticas referidas por diversos alunos, esse número pode aumentar 

consideravelmente, uma vez que elas estão presentes nesse gênero. Dois leitores e seis não-

leitores fizeram alusão aos livros que retratam terror; três leitores citaram a comédia; outros 

três fizeram menção à ação; dois ao suspense; outros dois à mitologia grega; uma leitora às 

lendas e, por fim, outra jovem aludiu às obras de ficção científica. Já os contos, que também 

podem abordar esses mesmos temas, são de grande agrado para treze leitores e dez não-

leitores. O fato desse gênero apresentar menor extensão acaba seduzindo diversos 

adolescentes, além da temática apresentada. Esse foi o argumento referido pelos não-leitores, 

do 6º e do 8º ano. Todos concordaram que a preferência por esse estilo ocorre não apenas pelo 

assunto retratado – muitas vezes, atrativo aos jovens – mas pela extensão do gênero, que 

estimula mais a leitura do que um romance.  

Como afirma Cortázar (2006), há um arrebatamento profundo causado no leitor de 

contos. Mas esse tem de estar preparado para adentrar nas artimanhas que envolve o texto 

literário, principalmente os mais curtos, que costumam ser mais densos. Talvez, por isso, 

Anne Gabriella, do 9º ano, tenha maior dificuldade em interpretar tal gênero. Ela afirmou que, 

mais especificamente, encontra problemas na leitura dos contos, os quais não consegue 

entender, em sua maioria. Entretanto, não soube explicar ao certo o motivo. Ainda a 

questionei a respeito do caráter sucinto do conto, que geralmente apresenta menos palavras e 

informações, o que pode gerar mais dificuldade na interpretação, uma vez que trabalha mais 

com elementos implícitos. Contudo, ela permaneceu sem compreender o real motivo de seu 

problema com esse gênero. Anne, conforme revelou em seu depoimento, ainda é uma leitora 

que está engatinhando no universo mágico dos livros. Com o tempo e as experiências 

literárias adquiridas, facilmente poderá superar esse obstáculo e melhorar a sua interpretação 

textual. Os livros literários podem ajudar nesse processo que, por vezes, é lento e gradual. 

O gênero poesia gera aversão a alguns alunos, pelo mesmo motivo: a dificuldade em 

interpretá-lo. Por isso, dividiu opiniões. Alguns jovens, leitores ou não, se identificam; outros, 

encontram barreiras no processo de leitura. Dez leitores e dez não-leitores gostam de ler 

poemas. Hinata, do 8º ano, além de ler, escreve versos. Por isso, adora esse gênero. Luana, do 

6º ano, aprecia, principalmente, os de William Shakespeare, e Pedro Paulo, do 9º ano, gosta, 
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em especial, dos de Cora Coralina. Galileu, do 6º ano, embora leia pouco poesias, se 

identifica com elas, e gostaria de ler mais, para se inspirar e refletir.  

Novamente, a extensão desses tipos de textos foi mencionada como fator estimulante 

aos não-leitores, embora nem sempre eles consigam interpretar com facilidade o conteúdo 

exposto nos poemas. De todo modo, quatro não-leitores do 6º ano se sentem motivados a lê-

los, pois creem que são interessantes, importantes, bonitos e porque trazem algum tipo de 

conhecimento. Letícia, do 7º ano, gosta, mas não entende. Bruno, Bárbara e Isabela, do 8º 

ano, se interessam pelo gênero por ser mais curto. Para Natália, do 9º ano, a poesia só é 

cativante quando é pequena e contém uma linguagem mais acessível. Já sua colega, da mesma 

série, Cíntia, se interessa apenas se o poema for de amor.  

Por outro lado, oito leitores e seis não-leitores não gostam do gênero. Evelyn, leitora 

do 6º ano, por exemplo, não se interessa muito por poesias, pois, segundo ela, textos 

pertencentes a esse gênero costumam adotar uma linguagem bastante “formal”, o que dificulta 

a interpretação. Anne Gabriella e Ana Clara, ambas do 9º ano, teceram a mesma crítica. Entre 

os não-leitores, apenas Mateus, do 7º ano, não gosta do poema por não entendê-lo. Mirian, do 

6º ano, Márjore, do 7º ano, Jorge e Caio, do 8º ano, apreendem o conteúdo expresso, 

consideram um gênero importante, mas não gostam. Para Henrique, do 7º ano, é chato. 

Por esses depoimentos, percebe-se, mais uma vez, como os entraves encontrados no 

momento da leitura contribuem para afastar os jovens dos textos literários. Mesmo alguns 

alunos leitores não se sentem à vontade com a leitura da poesia, e acabam sendo mais 

seletivos nas escolhas dos gêneros lidos, identificando-se prontamente com os livros que 

apresentam maior facilidade na interpretação, além da temática, outro fator bastante 

estimulante. Segundo Terra (2014, p. 9): 

 
Não importa o motivo pelo qual se lê um texto literário, o fato é que a leitura 
desse tipo de texto requer por parte do leitor a ativação de estratégias 
específicas. Na leitura de um poema, por exemplo, além do tema, que é algo 
presente em qualquer texto, há recursos como o ritmo, as rimas, a sonoridade 
das palavras, que dão à linguagem desse tipo de texto uma conformação 
especial; as palavras costumam se revestir de significações não usuais, as 
combinações sintáticas costumam diferir das usadas na linguagem literária. 

 

O lirismo, grandemente presente nos textos poéticos, pode desestimular, seja pelo fato 

do aluno não apreender a linguagem literária, ainda mais peculiar ao gênero, seja pelos 

conteúdos abordados, geralmente mais carregados de sentimentalismos. Para Patrick, leitor do 

7º ano, o poema não é apropriado aos meninos: “Acho esse trem muito pra boiola, sei lá”. 

Percebe-se, então, certo preconceito com relação à leitura de poesia. Mas não apenas por esse 



100 

gênero. A leitura literária, de um modo geral, ainda é vista, por muitos, como uma atividade 

feminina, embora, de fato, as mulheres leiam mais que os homens, tal como revelou a 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016). O público leitor feminino, em 2015, 

correspondia a 52% dos entrevistados, enquanto o masculino era composto por 48%.  

Compreende-se a resistência de alguns rapazes em se assumir amantes dos textos 

literários, em especial, poemas. Não sabemos se Patrick é, realmente, um depreciador de tal 

gênero, uma vez que ele concordou que a poesia é também difícil de ser interpretada, o que, 

consequentemente, pode ser um fator desestimulante, tal como já foi visto e discutido em 

outros depoimentos. No entanto, o preconceito se faz presente e, talvez, seja incitado pelos 

próprios colegas de classe, que conforme ele mesmo revelou, não são leitores. 

Manguel (1997), em seu famoso livro Uma história da leitura, relata que muitas 

coleções de livros, antigamente, eram encadernadas com cores diferentes, e cada tonalidade 

representava um gênero distinto. Os livros de capa verde, por exemplo, abordavam tramas 

mais aventureiras e históricas, no estilo de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Já os 

amarelos, relatavam temáticas de piratas. Entretanto, o mais curioso, eram os exemplares que 

vinham no tom rosa, que retratavam histórias mais românticas, centradas em personagens 

femininas. Porém, o jovem leitor, na época, não podia ter contato com essas obras: “Suas 

capas eram uma advertência, mais clara do que qualquer holofote, de que aqueles eram livros 

que nenhum menino decente leria. Eram livros para meninas” (MANGUEL, 1997, p. 256). 

Há outras barreiras que precisam ser superadas quando o assunto é formação do leitor. 

Já é difícil o jovem ter acesso ao livro e adquirir o gosto para a leitura. E quando há essa 

oportunidade, corre ainda o risco de ser discriminado por ler poemas. Cabe à escola o 

processo de conscientização e libertação. Formar leitor é mais do que dar acessibilidade ao 

texto. É sensibilizar, tocar, mostrar diversas possibilidades de fruição à arte. E, sobretudo, 

abrir a mente do aluno, de tal forma que o preconceito, seja ele qual for, se dissipe. Patrick 

ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. Está engatinhando na leitura literária, 

enfrentando outros tipos de desafios, como a própria dificuldade no processo de leitura e 

interpretação. Mas com o tempo, as suas escolhas leitoras e os gêneros preferidos podem se 

delinear melhor. 

A literatura infantil e/ou juvenil também se destaca. Segundo Cadermatori (2010, p. 

16), a leitura infantil é caracterizada pela forma que se dirigem os textos ao leitor: “A idade 

deles, em suas diferentes faixas etárias, é levada em conta. Os elementos que compõem uma 

obra do gênero devem estar de acordo com a competência de leitura que o leitor previsto já 

alcançou”, e o autor tem de respeitar as potencialidades do leitor, atender aos seus interesses, 
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com uma estrutura e um estilo de linguagem (verbal e visual), que sejam coerentes com as 

experiências da criança, predominando temáticas que primam pelo sonho e pela fantasia. Já a 

literatura juvenil, rotulada sobretudo pelo meio escolar, é direcionada aos alunos das séries 

finais do ensino fundamental e os do ensino médio, com temáticas próximas à realidade do 

adolescente (CADERMATORI, 2012). 

Treze alunos leitores e dez não-leitores revelaram ler os dois ou um dos dois tipos de 

literatura. Luana, do 6º ano, se interessa muito por histórias infantis, pois já vai selecionando 

as mais adequadas para ler à sua irmã de cinco anos de idade, assim como sua mãe fazia com 

ela, quando pequena. Lucas, Evelyn e Violeta, do 6º ano, Ricardo, Luan e Patrick, do 7º ano, e 

Ketlen, do 9º ano, se interessam muito, tanto pela literatura infantil como a juvenil. Pedro 

Paulo, do 9º ano, só lê obras infantis se for para compartilhá-las com as crianças. Identifica-se 

mais com os livros que retratam o universo juvenil, assim como sua colega de turma, Ana 

Clara, e Hinata, Grisélia e Manuel, leitores do 8º ano. 

Percebe-se, com o avanço da idade, como as escolhas leitoras vão se acentuando mais 

entre os estudantes. Os dos 6º e 7º anos, por exemplo, ainda estão mais presos ao universo 

infantil. Já no 8º e 9º ano, tal estilo vai cedendo espaço aos dramas mais juvenis. Entretanto, a 

literatura infantil é interessante e convidativa aos não-leitores de todas as séries, pois 

apresenta muitas figuras coloridas e ilustradas, textos curtos, e a história narrada é mais fácil 

de ser compreendida. Por isso, é vista sobre uma nova ótica, mais positiva, constituindo a 

memória afetiva desses alunos. Quando eram pequenos, os pais compravam livros infantis, 

alguns vinham com CD’s, para poder acompanhar a história, e isso os entusiasmava.  

Natália, do 9º ano, justifica que as crianças são mais fáceis de serem cativadas para 

atividades mais singelas, como a leitura. Elas se encantam facilmente por qualquer livro lido. 

Mas depois crescem, outros meios se tornam mais atrativos e os jovens ficam mais seletivos 

em suas recreações. Além disso, conforme foi mencionado pela maioria dos alunos não-

leitores entrevistados, quando o texto é mais simples de ser entendido, há um certo estímulo 

para poder continuar engajado nessa prática. Mais uma prova de que a dificuldade na 

interpretação textual pode afastar o jovem dos livros literários. 

Não por acaso, a leitura de gibis foi amplamente referenciada pelos não-leitores – 

sobretudo os do 6º ano – como agradável. A associação da linguagem verbal e não verbal e o 

menor número de páginas, elementos peculiares a esse gênero, são eixos motivadores que 

proporcionam maior compreensão da leitura. Conforme destaca Souza (2015, p. 26): “No 

comércio desses bens, nem sempre uma atividade autorizada, há um aspecto lúdico, de risco e 

de ganho. Alguma notação de gênero também concorre nessas escolhas: os gibis e as 
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fotonovelas são lidos por homens e mulheres, respectivamente”. É uma boa estratégia para 

iniciar um leitor no universo literário.  

Talvez, por isso, os leitores entrevistados não tenham feito alusão aos gibis. As obras 

literárias tornaram-se o grande eixo norteador de leitura para eles. Entretanto, as histórias em 

quadrinhos não deixam de ser muito sedutoras. Na verdade, tal gênero se faz presente tanto 

aos leitores como aos não-leitores. Por isso, muitos alunos, amantes ou não dos livros, 

chegam à biblioteca em busca desses exemplares. Mas os gibis não fazem parte do acervo da 

escola. Quando chegam ao local, segundo Lila, não são catalogados e rapidamente 

desaparecem do ambiente, de forma misteriosa. Na verdade, esse gênero não é muito 

apreciado pelo meio escolar, que valoriza, na maior parte das vezes, os clássicos. 

Mas, em compensação, um novo gênero, inspirado nas revistas em quadrinhos, vem 

ganhando espaço entre os jovens e também na biblioteca da escola. São os livros literários, 

adaptados de grandes obras clássicas, que se transformam em histórias em quadrinho. Uma 

motivação para se adentrar na leitura dos romances e outros gêneros literários afins.  Como 

alguns não-leitores afirmaram, livros com muitas páginas e poucas ilustrações não são 

atrativos. Por isso, quando se deparam com esses tipos de obras se sentem entusiasmados a 

ler. Há todo um trabalho, com projeto gráfico bem caprichado nas ilustrações, e empolgante 

nas tramas escolhidas, que seduzem facilmente as crianças e adolescentes. Além disso, não há 

como dissociar esse gênero da literatura, conforme defende Cosson (2014, p. 17): 

 
As histórias em quadrinhos (HQS), outro avatar da literatura, foram por 
muito tempo associadas restritivamente à leitura infantil ou às tiras de jornal. 
Mais recentemente, com a ampliação de seus gêneros, como os mangás e os 
graphic novels, e de seus leitores, atingindo adolescentes e adultos, tiveram 
seu estatuto modificado. As HQS são agora reconhecidas como narrativas 
que, recorrendo aos mais variados recursos imagéticos e textuais em quadros 
e balões de fala, podem alcançar elevado valor artístico. O caráter literário 
das HQS, no entanto, não provém da sofisticação da sua temática, nem 
mesmo da sua linguagem, como se poderia supor pelas publicações 
endereçadas preferencialmente ao público adulto, com capa dura, impressão 
em cores e papel de boa qualidade, mas sim da conjunção indissociável entre 
palavra e imagem que, reunidas nos quadros, compõem a narrativa ficcional. 
Dizendo de outra maneira, as HQS são literatura porque usam a palavra da 
mesma maneira que as narrativas dos romances e contos sem imagem o 
fazem. Tal reconhecimento não implica, obviamente, conceder às HQS um 
valor estético ou artístico automaticamente garantido pela chancela do termo 
literário. Trata-se apenas de reconhecer que são obras da palavra literária, da 
palavra usada como literária.   

 

A palavra literária é um forte atrativo, juntamente com as imagens. E esse conjunto da 

obra não pode ser menosprezado pelos docentes em suas atividades em sala de aula. Pelos 
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dados apresentados pelos entrevistados, percebe-se a importância em se investir mais nas 

leituras de histórias em quadrinhos no espaço escolar, pois elas são de grande interesse dos 

jovens, sobretudo aos que sentem maior aversão à leitura literária, podendo ser porta de 

entrada para outros gêneros literários. O professor tem de estar preparado para saber trabalhar 

com esses livros ou revistas em sua aula, bem como o dinamizador da biblioteca ter grande 

conhecimento desses exemplares, para saber indicar aos alunos o melhor a ser lido, adequado 

à faixa etária. 

Um outro tipo de leitura, de grande agrado aos jovens, é a da Bíblia. Embora seja de 

cunho religioso, não deixa de abordar em várias passagens características literárias, como o 

tipo de linguagem adotada, por vezes, poética, o estilo narrativo, altamente presente, entre 

outros aspectos. Por isso, é bastante lida e apreciada por diversos leitores, de diferentes 

idades. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016) mostra que as sagradas 

escrituras são lidas por 42% dos entrevistados, aparecendo em primeiro lugar no ranking, 

seguida dos livros religiosos, que se destacam com 22%.  

Os dados revelados pelos alunos, tanto os leitores como os não-leitores, indicam 

também bastante familiaridade dos jovens com o livro sagrado, que compete fortemente com 

as demais obras que se enquadram na categoria literária, como a literatura infantil e/ou 

juvenil; obras literárias clássicas ou adaptadas; poesias; contos e romances. Não há como 

ignorar, então, o impacto desse tipo de leitura na vida dos adolescentes, sejam eles amantes 

confessos ou não dos textos literários. Moacyr Scliar (2008) discute a respeito do efeito 

sedutor que a leitura das sagradas escrituras pode proporcionar: 

 
A Bíblia pode ser lida de diferentes maneiras. Classicamente é considerada 
um texto religioso, um guia ético. Mas é também uma coletânea de 
esplêndidas histórias, que falam dos dramas básicos inerentes à condição 
humana, como é o caso do ciúme de Caim em relação a Abel. Isso explica 
por que um livro que começou a ser escrito há cerca de três milênios é, até 
hoje, um best-seller. Mas é um best-seller envolto numa auréola de respeito 
e mesmo de devoção (SCLIAR, 2008, p. 35) 

 

Desse modo, pode-se compreender o motivo pelo qual o número de jovens que se 

afeiçoam a esse gênero seja consideravelmente alto. A leitura da Bíblia é realizada por catorze 

alunos leitores e treze não-leitores, e a de livros religiosos por onze leitores e seis não-

leitores. De fato, para muitos, ingressar nesse universo místico é o mesmo que adentrar no 

mundo mágico dos livros literários. Não se pode negar a força desses tipos de leituras no 

discurso dos jovens, mesmo que elas não se centrem no campo literário. Por isso, foi feita a 

menção a esse estilo de leitura. Lucas, embora seja evangélico, tem bastante interesse em 
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conhecer culturas e religiões diferentes. Por influência da novela O Clone, que retratava a 

religião muçulmana, ele se interessou muito pelo assunto, fez uma pesquisa, conheceu 

Marrocos e cogitou ler o Alcorão por curiosidade, mas o pastor de sua igreja não o autorizou. 

A seguir, um excerto da entrevista realizada com o garoto: 

 

LUCAS (6º ano): Uma vez eu até peguei, assim, pra ler o Alcorão, só que o 
meu pastor brigou comigo, porque não pode [...]. Ele não fala do mesmo 
Deus. Só por isso. [...] Eu acho bonito aquelas mulher de véu [...] É uma 
cultura diferente.  

 

A cultura africana igualmente lhe chama atenção, principalmente a forma como os 

fiéis dançam para venerar a Deus. As mitologias gregas lhe agradam e o livro O Auto da 

Compadecida, de Ariano Suassuna, embora retrate a figura de Nossa Senhora, lhe despertou 

interesse. Percebe-se, então, a versatilidade e mente aberta do jovem em conhecer religiões e 

culturas diferentes, apesar de ser barrado, às vezes, por autoridades de sua igreja. Mas ele não 

se sentiu podado quando o pastor o proibiu de ler o Alcorão e respeitou essa decisão. Já os 

vídeos que mostram a religião e a cultura muçulmana não foram impedidos, o que o deixou 

satisfeito. As biografias de pastores também são lidas e adoradas por ele. 

Vê-se, portanto, a força da religião agindo sobre o garoto. O pastor tenta banir outros 

modos de leitura que podem ser perniciosos a ele.  Esse tipo de interdição leitora, os poderes 

da igreja, no doutrinamento dos fiéis, bem como a obediência deles aos seus mentores, estão 

presentes no discurso de Alice, que passa por situação semelhante. O pai procura conhecer as 

obras lidas por ela para saber se não são inadequadas, transmitindo algo que vai contra os 

dogmas religiosos da família. Segue, abaixo, o excerto da fala da aluna: 

 

ALICE (9° ano): Às vezes o meu pai simplesmente pergunta o livro que eu 
tô lendo [...] simplesmente porque pode contradizer o que diz na Bíblia. 
Muitas vezes, eu pego um livro que é parecido, ou alguma coisa, tipo do 
espírita, e eu sou da Assembleia de Deus, aí meu pai pega e fala assim: 
“Olha, esse aqui não vai fazer bem pra você, melhor você não ler isso”. Aí 
ele separa [...]. Porque tem um livro, que ele é dos gregos e eles falam muito 
de espiritismo. Aí meu pai pegou e falou pra mim poder não ler. Aí eu 
preferi obedecer [...]. Porque senão a gente pode se dar mal, né? Tem que 
obedecer pai e mãe. 

 

No depoimento apresentado, vê-se o quanto o discurso religioso se faz altamente 

presente, impedindo a jovem de prosseguir na leitura que deseja. Contudo, o pai parece 

denotar certo desconhecimento do que chega às mãos da filha, pois quando ela se referiu a 

uma obra grega, provavelmente estava fazendo alusão a uma história que abordava 
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mitologias, gênero bastante lido e apreciado pelos adolescentes entrevistados. Na verdade, há 

no discurso de Alice, assim como no de Lucas, um forte jogo de manipulação, que faz com 

que ambos não se desviem do que é apregoado pela igreja ou pela família.   

As verdades são produzidas, construídas ideologicamente para atender certo interesse. 

Segundo Foucault (2003, p. 33), a verdade é “o conjunto de procedimentos que permitem a 

cada instante e a cada um pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros. Não há 

absolutamente instância suprema”. Assim, o que o pai ou o pastor enunciam pode ser tomado 

como verdade absoluta. Alice se mostra resignada, pois “tem que obedecer aos pais”, 

princípio que provavelmente ouve desde pequena. Respeita-os, porque é o que tem de ser 

feito. Entretanto, mais uma vez, não parece estar plenamente satisfeita com essa decisão. 

Alguns jovens podem até cumprir o que foi exigido. Mas o desejo não poderá ser 

totalmente aniquilado. O pastor de Lucas não lhe permitiu que lesse o Alcorão. O garoto 

respeitou a decisão, assim como Alice acatou o pai. Porém, continuou investigando a cultura 

árabe, pela qual denota grande interesse, dentro do limite que lhe foi permitido. Eis, então, 

mais um entrave para a leitura do texto literário: a proibição em não se poder ler o que 

realmente almeja. Um obstáculo que pode afetar inclusive o trabalho do professor em classe: 

até que ponto ele poderá ter total autonomia para conduzir a sua aula de literatura com as 

crianças e adolescentes? Será ele também podado (pela instituição, pelos pais) ao tentar 

discutir certas leituras com os alunos? Um grande desafio dos dias atuais a ser repensado, em 

uma sociedade que se mostra, por vezes, mais conservadora ao discutir certos conceitos, 

principalmente no âmbito religioso e político, o que pode prejudicar a formação crítica do 

aluno, caso o docente realmente seja proibido, um dia, de se manifestar política e 

ideologicamente em sala de aula. 

Percebe-se que Lucas, embora tenha medo de contrariar seu líder religioso, tem a 

mente mais aberta do que Alice. Contudo, ambos estão em posições diferentes. A garota 

parece ter nascido ou se criado em berço evangélico, recebendo, além dos preceitos da Igreja 

os dogmas impostos pelos pais em casa. Já Lucas frequenta há pouco tempo a nova religião. 

Ele foi incentivado por um amigo, e não teve a influência do pai ou da avó, com quem vive. 

Eles, inclusive, pertencem a outra religião. Há apenas um meio forte de persuasão, que não 

advém do meio familiar. Segundo Foucault (2012, p. 41): 

 

A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, 
consequentemente, todos os outros; mas ela serve, em contrapartida, de 
certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, por 
isso mesmo, de todos os outros. A doutrina realiza uma dupla sujeição: dos 
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sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, 
dos indivíduos que falam. 

 

Ambos os alunos se veem, portanto, presos à ordem do que é apregoado pela Igreja, 

mas nem sempre aceitam o que é imposto, embora essa não aceitação seja velada, não 

aparecendo no discurso enunciado. Entretanto, é possível de ser percebida nas práticas 

cotidianas e sociais dos sujeitos, que se revelam, em outro momento, ainda que inconsciente e 

contraditoriamente. É o que ocorre com Alice. Nessa circunstância, ela assume obedecer aos 

pais. Porém, nem sempre será desse modo. Um fato curioso, que não foi referido pela jovem, 

é que o livro mencionado como marcante para a vida dela, A grande esperança, de Ellen G. 

White, segundo constatei em um site de busca18, defende uma ideologia pregada pela Igreja 

Adventista do Sétimo Dia e vai contra os princípios pregados pelos evangélicos. Inclusive, 

vários pastores o condenam e proíbem sua leitura por parte de seus fiéis.  

Cabe questionar: como esse livro passou pelo crivo rigoroso de seu pai? Teria ele 

conhecimento do que é abordado no livro ou de que a filha tenha feito essa leitura? 

Provavelmente, ela o tenha lido escondido. Por isso, o seu interesse em ler na escola, longe 

dos olhos de seu responsável. Mesmo diante do conteúdo expresso, a jovem considerou o 

exemplar como o melhor lido nos últimos tempos, uma obra marcante. Ela, 

inconscientemente, se entrega e se contradiz, mais uma vez, em seu depoimento. Afirma que 

“tem que obedecer aos pais”, por ser esse o preceito correto. Porém, na prática, não o faz e 

não tem coragem de assumir (mesmo para uma pesquisadora que não tem contato com seus 

familiares) o que é considerado por seu pai como um “malfeito”.  

No fundo, tem medo das represálias que pode vir a sofrer por parte dele, o que é 

compreensível. Seguindo os preceitos de Foucault (2012), há uma interdição em seu discurso. 

Nem tudo pode ser dito, mesmo que isso vá contra o que realmente ela deseja. Há um perigo 

iminente, pois a jovem escapa do que é tomado como verdade pelo pai. Aos olhos dele se 

mostra obediente, a melhor das filhas, mas ocultamente resiste para fazer o que de fato queira 

e lhe faça bem. Como afirma o filósofo francês: 

 

É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade 
selvagem; mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às 
regras de uma “polícia” discursiva que devemos reativar em cada um de 
nossos discursos. 

                                                                 
18 Conferir: RINALDI, Natanael. “A grande Esperança” ou mais uma heresia?. Disponível em: 

<http://www.cacp.org.br/a-grande-esperanca-ou-mais-uma-heresia/> Acesso em 13 de janeiro de 2016. 
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A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa 
os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização 
permanente das regras (FOUCAULT, 2012, p. 34) 

 

O que o pai faz é exercer um princípio de coerção, através de seu discurso, tentando 

manipular e disciplinar a filha para a prática religiosa que lhe seja mais adequada, segundo o 

ponto de vista de seu responsável. Até certo ponto o discurso paterno é bem-sucedido, uma 

vez que a jovem tece grandes elogios à leitura da Bíblia que, para ela, é um forte estímulo 

para prosseguir nos demais gêneros. A seguir, outro excerto de sua fala:  

 

ALICE (9° ano): Eu tenho que ler pra mim ter conhecimento pra mim. 
Então, isso acaba puxando mais. Ah, tenho que conhecer, eu tenho que ter 
entendimento, eu tenho que crescer espiritualmente.  

 

Entretanto, a aluna não se expressa de modo muito convincente. Seu discurso é 

perpassado por outras vozes, outros valores. É como se não estivesse autorizada para dizer o 

contrário do que realmente quer ou pensa. Ela pode até se identificar com a leitura bíblica e de 

textos religiosos, como afirmou. Porém não revelou tanto entusiasmo. Apenas concordou ser 

essa uma fonte importante “que ela tem que ter” de conhecimento e crescimento.  

Percebe-se que a garota lê a Bíblia e os livros religiosos mais como uma cobrança 

advinda de seu meio familiar. Mas isso não é dito. Seu discurso é controlado e está 

impregnado de valores morais que ela procura seguir para poder “crescer espiritualmente”. Há 

certa resistência, por parte da menina, para ler algo imposto, mesmo que isso seja 

desconhecido por seu pai. Daí, as leituras realizadas ocultamente, sejam elas do âmbito 

religioso ou não. A literatura, desse modo, que não se rende às subordinações, tal como 

defende Candido (1972), parece ter ajudado Alice a se libertar de certas convenções, ainda 

que ela não se sinta inteiramente livre e segura para poder assumir isso. 

Lucas, do mesmo modo, não se mantém preso apenas ao que é proposto por sua 

religião, mesmo respeitando os dogmas de sua igreja. Surpreende sua versatilidade, sua 

curiosidade por conhecer mundos novos, países e culturas diferentes da nossa. Talvez, por 

isso, se encante tanto pela leitura literária, porta de entrada para contemplar novos horizontes, 

não ficando apenas nos textos religiosos e na Bíblia. Percebe-se, então, que o gosto pelo texto 

literário se faz presente na vida desses dois jovens evangélicos. E necessita ser estimulado, 

ainda que venha com algumas interdições. 

Alguns não-leitores compartilham experiência similar. Nem todos leem de livre e 

espontânea vontade o livro sagrado. Mais uma vez, o discurso interdito se faz presente. 
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Nenhum dos entrevistados não-leitores afirmou não gostar de ler a Bíblia. No entanto, alguns 

jovens se entregam, deixam escapar, por vezes, inconscientemente, que não se sentem tão à 

vontade para lê-la. Sílvia, do 6º ano, diz que gosta do gênero, mas não faz a leitura por 

preguiça. Júlia e Mirian, do 6º ano, e Henrique, do 7º ano, confessaram que leem as sagradas 

escrituras porque são obrigados. 

A leitura de livros religiosos também dividiu opiniões entre os não-leitores. Embora 

não seja uma leitura pertencente ao gênero literário, ela apareceu, assim como a Bíblia, com 

destaque em algumas respostas dos alunos. Alguns declararam que nem sempre os livros 

religiosos são interessantes. Já outros afirmaram que se identificam com esse gênero, o que 

corrobora a tese de que a leitura nem sempre será desmotivadora a eles. Daniel e Rafael, do 6º 

ano, gostam bastante e fazem essa leitura por prazer. Natália e Cíntia, do 9º ano, são 

evangélicas e se sentem bem ao ler livros que retratam a religião delas. O colega Samuel, da 

mesma série, disse que romances espíritas são bons.  

Daniel alegou que o pai, certa vez, leu junto com ele um livro que narrava diversas 

aventuras da Bíblia, e se sentiu motivado por essa boa companhia, que lia, comentava e 

explicava algumas passagens da obra. Por isso, gostou da experiência, assim como a leitora do 

8º ano, Hinata, que costuma fazer a leitura da Bíblia com a avó, e gosta de ler textos que 

retratem passagens bíblicas. Esses depoimentos mostram a relevância da leitura compartilhada 

no seio familiar, que estreita laços afetivos.  Siqueira (2013) defende ser esse um momento 

importante, não só para a formação leitora, mas para estabelecer vínculos entre pais e filhos, 

cada vez menos usuais na contemporaneidade:  

 

O caminho da leitura compartilhada é o mais eficiente quando pretendemos 
uma educação literária na primeira infância. Logo, a leitura feita no seio das 
famílias feito prece com a qual se fecha o dia deveria responder parte de 
nossas perguntas (SIQUEIRA, 2013, p. 78) 

 

Os pequenos se sentem acolhidos e amados. Daniel e Hinata, por exemplo, acharam 

interessante esse momento. A leitura para eles ganhou sentido. Percebe-se que os livros 

religiosos e a Bíblia podem levar a outros tipos de leituras, em especial a literária, e o vínculo 

familiar é determinante, pois há um adulto querido que lhes espelha como exemplo e atua 

intensamente nesse sentido, dando o ponto de partida inicial para a prática leitora. O objeto 

livro tem, pois, o seu valor simbólico. Pertença ele as mais diferentes épocas e aos mais 

distintos gêneros, é capaz de seduzir públicos diversificados. A seguir, alguns excertos das 

entrevistas de alguns leitores que ilustram a relação que eles mantêm com as obras literárias: 
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LUANA (6º ano): Se for velho, novo, seminovo, jogado fora [o livro], se eu 
achar no lixo, pra mim vai ser do mesmo jeito. 
 
GRISÉLIA (8º ano): Alguns livros antigos são melhores do que os novos e 
têm livros novos que são melhores que os antigos. [...]. Eu falo livro antigo, 
como tipo, é, saber falar [...], mais clássica, mais antigo. E agora um novo 
que usa, como diz, até gíria [...]. Nossa, eu acho super bonito ler esses livros, 
assim, que têm essas linguagens [...] Algumas palavras eu tenho dificuldade. 
Aí eu vou e pergunto pro meu pai, que ele lê muito, aí acaba que eu pergunto 
pra ele e ele já sabe. 

 
ALICE (9º ano): Eu vou mais naqueles que são bem antigos, que parecem 
não ter valor, porque aqueles sim que tem aquela pegada boa, que influencia 
nosso pensamento.  

 
PEDRO PAULO (9° ano): Aí é bom que a gente já vai aprendendo as coisas 
clássicas do mundo, completamente. 

 

Para Luana, o contato físico com a obra é um processo determinante na escolha de um 

título a ser lido. Esse é o mesmo argumento defendido por Grisélia. Quando o tema a agrada 

não importa o estilo do livro e tampouco se ele é “novo” ou “antigo”. Observa-se, pela 

declaração dessa aluna, que ela não se prende apenas a um determinado estilo de livro. 

Quando ele tem gírias, como ela mesma classificou, se identifica mais com a história, acha 

interessante. Ela vê o seu mundo ali refletido nas letras. Pode descontrair-se mais. Por outro 

lado, se encanta também por aquelas obras literárias que tem um trabalho mais elaborado com 

a linguagem. Nesse sentido, seu discurso se cruza com o de outra colega, Alice, que 

curiosamente faz uso da mesma terminologia adotada por Grisélia. Os livros que a jovem do 

9º ano igualmente denomina como “antigos” são os mais interessantes. Ketlen, por sua vez, se 

sente influenciada pelo tipo de linguagem abordada nas obras.  

Vê-se, por esses depoimentos, que esses alunos se identificam com os cânones/ 

clássicos, conceitos que aqui são utilizados, tomando como ponto de partida os pressupostos 

teóricos de Bloom (1995) e Calvino (1997), anteriormente referidos. No total, quinze leitores 

revelaram que se identificam com esse gênero. De fato, Alice os lê constantemente, conforme 

revelou nos últimos títulos lidos. Porém, seu discurso emana, de certo modo, também do meio 

escolar, que imbui nos discentes a importância da leitura dos grandes clássicos, que irão 

“influenciar seu pensamento”, como ela mesma afirma. Pedro Paulo, do 9º ano, segue a 

mesma linha de raciocínio. Entretanto, Alice sabe que, embora sejam exemplares importantes, 

são pouco prestigiados pelos colegas. Como ela mesma disse, parece que não têm valor.  

A esse respeito argumenta Galileu, do 6º ano. Para o garoto, tais obras são mais 

interessantes, embora sejam “esquecidas” em algumas prateleiras escondidas das livrarias.  
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Ele, que leu Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, em formato adaptado, se 

entreteve tanto com a história que baixou o livro pela internet e lê na tela o original. Reitera-

se, deste modo, uma das teses defendidas por Calvino (1997), de que o texto adaptado pode 

levar o jovem leitor a ir em busca do livro original. Foi o que ocorreu com esse aluno, um 

compenetrado admirador das obras clássicas que, de fato, se tornam inesquecíveis a ele, 

servindo-lhe de referência para suas escolhas leitoras futuras. O garoto já havia lido Alice no 

País das Maravilhas, de Lewis Carroll, O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, e Dois 

irmãos, uma guerra, de Ben Helton. Esse último foi o mais marcante, pois retratava uma 

história baseada em fatos reais, que tinha como pano de fundo uma batalha. Por isso, gostou 

muito. Ele se sentiu dentro daquela história e descobriu outro mundo. 

Ana Clara, do 9º ano, leu Dom Casmurro, de Machado de Assis, se encantou com a 

obra, apesar do vocabulário difícil apresentado, e A hora da estrela, de Clarice Lispector, 

autora pela qual revelou ser apaixonada. Essa foi a obra que mais a marcou. Luana, do 6º ano, 

também adora as obras clássicas, de um modo geral, em especial, as de Monteiro Lobato. Ela 

já leu: Cobras em compota, seleção de contos da escritora Índigo, e O Artesão, de Walter 

Lara. Moby Dick, de Herman Melville, exemplar lido e relido várias vezes, é o seu título 

preferido, que a faz chorar toda a vez que o relê. 

Por sua vez, Luan, do 7° ano, leitor voraz e com um gosto literário bem maduro para a 

idade, gosta de grandes desafios. Recentemente, quis pegar na biblioteca o livro Casa-grande 

e senzala, de Gilberto Freyre. Depois de muita insistência, Lila o deixou levar o exemplar. 

Pela bagagem de livros já lidos por ele, a dinamizadora crê que o jovem esteja preparado para 

essa leitura.  Entre os exemplares lidos estão: Drácula, de Bram Stoker; Os três mosqueteiros, 

de Alexandre Dumas e A filha do fabricante de fogos de artifícios, de Philip Pullman. Essa foi 

a obra que mais gostou até o momento, por ter se identificado com a história. Já Violeta, do 6º 

ano, estava lendo Tráfico de Anjos, de Luiz Puntel, o qual cita como o mais marcante, e já 

havia lido Crisântemo Amarelo, de Sérsi Bardari, entre outros.  

Patrick, do 7º ano, considera o clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, como o mais 

relevante, por ter sido o que ele entendeu mais. Os já lidos por Geovana, da mesma série, 

foram: O menino e o jegue, de Aristides Fraga Lima; A chave do tamanho, de Monteiro 

Lobato e A vendedora de fósforos, de Adriana Lunardi. A obra literária que a marcou foi O 

Caco, de Gilberto Mattje, que ela ganhou do colégio. Ela gostou da história, e o trabalho feito 

pelos professores, no ano em que ela aprendeu a ler, a estimulou a buscar novos títulos. 

Lucas, do 6º ano, fez a leitura de: O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Bisa 

Bia, Bisa Bel, de Ana Maria Machado, e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. O livro 
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religioso Bom dia, Espírito Santo, uma biografia, foi o que mais o marcou. Já Alice, do 9º 

ano, leu Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, Sonho de uma noite de verão, de 

Shakespeare, e A culpa é das estrelas, de John Green. O livro que mais gostou foi A grande 

esperança, de Ellen G. White, de temática religiosa, que segundo ela, narra alguns 

acontecimentos baseados em fatos reais, e isso chamou muito a sua atenção, identificando-se 

prontamente com o conteúdo expresso.  

Pietro, do 7º ano, tem o apoio do pai, um leitor que gosta, sobretudo, de leituras que 

retratam o nordeste brasileiro, já que é baiano. Ele presenteou o filho com a obra Capitães de 

Areia, de Jorge Amado, e o jovem gostou muito da escolha, sendo esse o livro que o marcou 

mais, pois pôde trocar ideias sobre a obra lida e o filme assistido com o pai. Além disso, se 

emocionou com a história e se sentiu tocado. Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas, 

também foi um exemplar que ele achou interessante. Já Ketlen, do 9º ano, leu O Auto da 

Compadecida, de Ariano Suassuna, e O quinze, de Rachel de Queiroz, obra indicada pela mãe 

e que marcou a sua vida. A jovem, que é maranhense e vive em Goiânia há pouco tempo, 

adora ler livros que retratam o nordeste brasileiro, por se identificar com essas histórias, 

principalmente as que se referem à seca e ao sertão, pois elas lembram sua cidade natal, pela 

qual tem grande apreço.  

A princípio, soa estranho imaginar como uma garota de 14 anos pode se afeiçoar a 

uma cena tão triste e ainda retrógrada de sua terra natal. Mesmo quando ali morava, gostava 

de ler esses livros. Contudo, não se pode ignorar o fato de que o nordeste faz parte de sua 

identidade, a constitui como sujeito. Embora a visão da seca e do sertão, com a qual ela tanto 

se identifica, seja negativa, é ali que estão fincadas as suas raízes. Não dá para apagar algo 

que marcou seu passado, sua história. Entretanto, a jovem pode ter sido, desde pequena, 

subjetivada para esse tipo de discurso, assim como Pietro, que foi influenciado positivamente 

pelo pai. Ambas as identidades dos jovens são construídas ideologicamente, ainda que não 

percebam. 

Segundo Foucault (2012), os mecanismos de controle dos discursos determinam, 

externamente, o que se pode ou não dizer em dada situação. Sendo assim, o discurso de 

Ketlen emana de práticas sociais e culturais diversas e heterogêneas que se movem a partir 

das condições de sua enunciação que, por sua vez, produzem, através de mecanismos 

disciplinares, o que pode ou não ser dito. Quando ela afirma, orgulhosamente, que é 

nordestina e se identifica com suas raízes, está assumindo uma posição enunciativa que 

remete a um determinado discurso sobre a região, seja ele verdadeiro e/ou estereotipado.  
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Pedro Paulo, que é natural do Estado do Pará, não tem, entretanto, boas lembranças de 

sua terra natal. Foi ali que perdeu parte da visão, em uma brincadeira com um colega, que lhe 

atingiu uma pedra em um dos olhos. Por outro lado, essa foi a oportunidade que teve de vir 

para Goiânia, para tratar da vista, e ingressar em um colégio melhor. Assim, intensificou a 

prática da leitura literária. Hoje, se sente entusiasmado com os livros que lê, principalmente os 

que retratam aventuras mitológicas gregas. Percy Jackson, de Rick Riordan, (obra que mais o 

marcou), O destino de Perseu, de Luiz Galdino, e Tráfico de Anjos, de Luiz Puntel, já foram 

lidos e ele fazia a leitura, no momento, de A ilha do tesouro, de R. L. Stevenson. Revelou-se 

também fã do RPG. A seguir, um excerto de sua entrevista: 

 

PEDRO PAULO (9º ano): É um jogo de imaginação [...]. Como se fosse um 
livro, contando a história de um personagem. Aí [...] é destinado a ele fazer 
tarefas. Aí você vai, se adapta, exemplo, ganha forças, ganha amigos, ganha 
poderes, tem chance. É completamente um livro, só que virtual, imaginário. 
[...] Tem como videogame e também tem imaginário. Você imaginar a 

história jogando com outras pessoas. Você pode jogar até no colégio. [...] 
Você se sente mais poderoso a aprender, a incentivar, se sente mais livre. 

 

Ele gosta desse jogo porque se sente como um personagem, o que lhe proporciona 

momentos deleitosos, que influenciam na sua formação leitora. Conforme já foi dito, o RPG 

gera grande tensão e alegria nos participantes, assim como os livros (HUIZINGA, 2001). 

Poder vivenciar os mesmos sentimentos que os personagens preferidos é um momento muito 

significativo a eles. A ficção, mais uma vez, exerce um papel determinante. 

Já o livro estar na lista de best-sellers foi referido como influência por quatro 

leitores. Na verdade, muitos não sabem ao certo o que significa o termo adotado na língua 

inglesa e traduzido literalmente ao português como “os mais vendidos”, uma conceituação, de 

fato, muito complexa (as próprias obras clássicas podem se fazer presentes nesse rol, embora 

sejam menos comuns), porém mais mercadológica, que influencia no acesso de novos títulos. 

Talvez, por isso, muitos não tenham mencionado esse estilo de leitura, apesar de na prática a 

maioria ler bastante esses livros, que aparecem com grande destaque em vários depoimentos. 

Do mesmo modo, muitos não percebem o quanto são influenciados pela exposição da mídia. 

Oito leitores e cinco não-leitores manifestaram que esse pode ser um fator estimulante. 

O mercado livreiro, muitas vezes, instiga as produções cinematográficas, de grande 

agrado dos jovens. Evelyn, do 6º ano, já leu Diário de um banana, de Jeff Kinney, Diário de 

uma garota nada popular, de Rachel Renée Russel, e os livros da saga Crepúsculo, da 

escritora Stephenie Meyer, os quais ela considera importantes. Na verdade, o filme, visto 
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primeiro, a estimulou a buscar o livro. Havia cenas no romance que não tinham no longa-

metragem. E ela gostou da experiência. Foi o primeiro passo que precisava para adentrar no 

mundo da leitura. Por isso, a obra é tão marcante. Segue, abaixo, um excerto de sua fala: 

 

EVELYN (6º ano): No filme, tem coisa que nem presta tanto atenção e 
quando você lê você fica lembrando e lembra da cena que você não tinha 
prestado a atenção.   

 

Desde então, a jovem não deixou mais de ler. Hoje, adota o processo inverso: primeiro 

lê a trama e depois vê a cena nas telas. De fato, essa é a forma que muitos jovens leitores 

atuam. Para Lucas, do 6º ano, filmes e novelas despertam grande interesse para ler 

determinado título. Por isso, a influência da mídia é importante para ele. O cinema é bastante 

sedutor, e essa é uma tática que não pode ser negada pela escola. Ao contrário. Deveria ser 

mais estimulada pelos professores, em correlação com os livros, para discussão e análise 

comparativa, pois são momentos muito produtivos para que se desenvolva a transversalidade, 

tão defendida pelos PCN’s (1998), tecendo conexões entre dois instrumentos artísticos e 

culturais, de grande valor estético. A esse respeito discute Compagnon (2009, p. 55): 

 
Todas as formas de narração, que compreendem o filme e a história, falam-
nos da vida humana. O romance o faz, entretanto, com mais atenção que a 
imagem móvel e mais eficácia que a anedota policial, pois seu instrumento 
penetrante é a língua, e ele deixa toda a sua liberdade para a experiência 
imaginária e para a deliberação moral, particularmente na solidão 
prolongada da leitura. Aí o tempo é meu. Sem dúvida posso suspender o 
desenrolar do filme, pará-lo em uma imagem, mas ele durará sempre uma 
hora e meia, ao passo que eu dito o ritmo de minha leitura e das aprovações e 
condenações que ela suscita em mim. Eis porque a literatura continua sendo 
a melhor introdução à inteligência da imagem. 

  

Essa experiência imaginária do leitor, que se sente seduzido pela delicadeza da 

linguagem, é essencial para a inicialização de uma prática leitora. O interesse despertado pelo 

filme pode criar no espectador o desejo de leitura, e quando essa se realiza, se torna mais 

interessante. Cria-se um forte vínculo entre texto e leitor, que antes possivelmente não havia 

despertado para a leitura, vista como algo enfadonho e difícil. Por isso, os jovens se sentem 

fascinados e, ao final, preferem a leitura do livro do que a cena do filme, nem sempre fiel ao 

roteiro, pois são suportes diferentes que narram os dramas dos personagens. 

Percebe-se que essa relação entre literatura e cinema é muito frutífera, sendo uma 

ótima estratégia a ser desenvolvida nas escolas de tempo integral, que trabalham com as 

oficinas artísticas. Embora não haja uma dedicada ao cinema, há o teatro, de grande agrado a 
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diversos alunos, e que, assim como os filmes, desenvolvem um bom trabalho com roteiros e 

adaptações de livros literários. Segundo Cosson (2014), é esse o aspecto que mais seduz os 

jovens, a maneira como é transportada a trama de um suporte ao outro:  

 
Aparentemente, a parte literária do filme encontra-se no roteiro que orienta o 
desenvolvimento da narrativa e elabora as falas da personagens. Tal 
percepção é alimentada pelo interesse que os roteiros de filmes têm 
despertado nos leitores, como mostra a publicação deles tal como se faz com 
um romance ou outro tipo de texto qualquer (COSSON, 2014, p. 17). 

 

As adaptações feitas no roteiro são necessárias, ao transportar o enredo da obra 

literária para as telas. E é esse processo que gera encanto – ou, muitas vezes, decepção – para 

muitos leitores/espectadores. Ler o livro se torna mais interessante que assistir ao filme, uma 

vez que há um trabalho mais acentuado com o imaginário do leitor. Por isso, parte-se em 

defesa de ambas as atividades no meio escolar. 

Contraditoriamente, Manuel e Bianca, do 8º ano, afirmaram que a exposição da mídia 

não é um fator que lhes agrada, bem como os best-sellers. No entanto, alguns livros lidos por 

eles seguem esse perfil, e Manuel confirmou que o fato de o livro ter inspirado a produção do 

filme é um dado relevante, e isso tem a ver com a influência da mídia, embora ele não 

concorde ou desconheça tal relação. Ele já leu Crepúsculo e A Hospedeira, ambos de 

Stephenie Meyer, e Branca de Neve e o caçador, de Lily Blake. E aprecia muito os textos de 

Shakespeare. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, foi a obra que mais o marcou, 

uma vez que a personagem sai do real e vai para o imaginário e, assim, ele aprende muito ao 

acompanhar a trajetória da garota, que parte de um universo para o outro. Bianca, por sua vez, 

também leu Alice no país das maravilhas, Frankenstein, de Mary Shelley, toda saga 

Crepúsculo, de Stephenie Meyer, Anjos e demônios, de Dan Brown, e algumas coletâneas de 

poesias, porém, não lembra o nome dos autores dos poemas lidos. A obra literária que a 

marcou foi Drácula, de Bram Stoker. Ela gostou da história, pois o protagonista é muito 

diferente do que as pessoas acham que ele é. Por isso, sente forte identificação com a obra. 

Grisélia, do 8º ano, se sente bastante seduzida pelos best-sellers que deram origem a 

filmes. A jovem estava lendo A culpa é das estrelas, de John Green, e leu A menina que 

colecionava borboletas, de Bruna Vieira. Para ela, uma obra interessante e bem divertida, que 

retrata o universo juvenil que ela tanto gosta de ler. Por isso a marcou, embora ela tenha dito 

que não se apega muito a um exemplar específico. Já Ricardo, do 7º ano, um aficionado 

confesso dos best-sellers, leu O reino escondido, de William Joyce, Um Porto Seguro, O 
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resgate e A última música, os três de autoria de Nicholas Sparks. Esse último, para ele, foi o 

melhor lido, por retratar um romance e ter se identificado com a personagem e o enredo.  

Anne Gabriella, do 9º ano, leu Eu fui a melhor amiga de Jane Austen, de Cora 

Harrison, Cidades de Papel e A culpa é das estrelas, ambos de John Green. Ela gostou muito 

desse último por ter se identificado com a história. A garota bem gostaria de seguir mais as 

indicações da mídia, mas nem sempre tem como, pois geralmente não há esses tipos de livros 

na biblioteca e tampouco seus pais podem comprá-los. Já Jubileu, do 8º ano, leu: A vendedora 

de fósforos, de Adriana Lunardi, e A hospedeira, de Stephenie Meyer, sendo essa a que mais o 

marcou, pois ele achou o enredo bem interessante.  

Por fim, o último livro lido por Hinata, do 8º ano, foi Se eu ficar, de Gayle Forman. 

Ela achou difícil responder a pergunta do livro que a marcou por não se lembrar de um título 

específico. Mas citou um de autoria de Paulo Coelho, cuja história ela achou interessante, se 

identificando bastante com a trama. Como se pode constatar, os best-sellers são de grande 

agrado a esses jovens. Mas há os que não se rendem a eles, como Galileu. A seguir, um 

excerto de seu discurso: 

 

GALILEU (6º ano): Ah eu vou ler por que a mídia tá... Não... nossa! Eu 
odeio mídias! [...] Nossa, isso me dá raiva! É, leitura, é literatura pop. Nossa 
senhora! [...] Você sabe que ele [o livro] foi escrito para vender, não pela 
história. Livrarias eles estão ali pra vender, né, eles colocam assim pra 
vender [...] você vai procurando, assim, aí você acha algum livro esquecido.  

  

 Percebe-se, por esse depoimento, que o jovem vai contra o que é produzido pela 

indústria cultural, que prioriza a produção e venda de livros que nem sempre apresentam um 

bom trabalho estético, em detrimento dos clássicos ou cânones. Na verdade, é o mercado 

editorial que vai dizer quais são os livros mais apreciados. A livraria segue, então, essa 

tendência, sendo uma importante porta de entrada dos best-sellers. Daí, decorre o desconforto 

do menino, quando vai às livrarias de shopping, que deixam em evidência os livros 

comercializados. Para Galileu, o clássico é o não evidenciado pela mídia, segundo ele, mais 

atrativo e interessante do que o exposto na entrada da livraria. Ele já leu best-sellers, como 

Diário de um banana, que havia sido comprado e lido no aeroporto, enquanto aguardava com 

a mãe o próximo voo.  Mas para o garoto esse tipo de livro serve apenas como passatempo, 

não marca tanto como a leitura de um clássico, tal como defende Calvino (1997). 

De fato, o best-seller apresenta, geralmente, um caráter mais efêmero, não fincando, 

frequentemente, raízes profundas no leitor, pois seu objetivo é vender em grandes números e 

proporções, atendendo aos anseios do mercado editorial, conforme foi discutido. É justamente 
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essa fórmula mercadológica que tanto decepciona o jovem Galileu, mas, por outro lado, seduz 

milhares de leitores, como Ricardo, Hinata e Anne Gabriela.  

Pelos depoimentos apresentados, constata-se que os livros amplamente divulgados 

pela mídia e mais comercializados se destacam bastante, bem como alguns clássicos, que são 

referidos como marcantes. Alguns jovens, como Galileu, Patrick, Pedro Paulo e Ketlen se 

prendem mais a esse gênero, não se deixando influenciar tanto pelo mercado editorial. Mas, 

conforme foi apontado, a maioria dos entrevistados, como Grisélia, Manuel, Bianca e Jubileu, 

convivem pacificamente com diferentes estilos de livros. Esse gosto mais eclético deveria ser 

mais valorizado pela escola, quando o assunto é trabalho e divulgação da obra literária. Nesse 

sentido, destaca Ezequiel Silva (1999, p. 14): 

 

Não querendo desmerecer os clássicos ou diminuir-lhes o valor, reduzir as 
diferentes competências de um leitor somente à apreciação dos clássicos da 
literatura é perder de vista a vasta tipologia de textos que circulam no mundo 
contemporâneo. O leitor maduro e crítico é aquele que convive com 
diferentes tipos de textos, inclusive com os de literatura, estabelecendo os 
propósitos pertinentes para as suas práticas de interlocução. Não há leitor de 
um texto só e não há leitor de apenas um tipo de texto! 

 

Em vez de permanecer apenas nos “livros antigos”, de fato, muito importantes e 

“inesquecíveis”, adotando o adjetivo utilizado por Calvino (1997) na definição dos clássicos, 

o professor deveria abrir caminho para a pluralidade de leituras, mostrando aos alunos que há 

também boas opções de “livros novos”, capazes de seduzir bastante os educandos, uma vez 

que muitos desses títulos estão mais próximos de seu cotidiano. Basta o professor utilizar 

boas estratégias para aproximar os jovens dessas obras. Mas o encanto pelas produções 

amplamente divulgadas pela mídia e pela mercado editorial permanece. Por isso, Lila, em 

2014, quando surgiu uma pequena verba para adquirir títulos novos, não hesitou em atender a 

muitos dos pedidos calorosos dos alunos, como a tão sonhada coleção dos livros Diário de um 

banana, de Jeff Kinney. Com o que restou, adquiriu A Culpa é das estrelas e Cidades de 

Papel, ambos de John Green. Desde então, esses livros não pararam mais na biblioteca. 

 Como defende Rojo (2012), é importante valorizar a diversidade cultural e linguística 

do aluno, por meio dos variados tipos de textos. Os jovens podem se sentir mais próximos de 

sua realidade, de sua comunidade, tal como Grisélia revelou. Isso não significa abandonar as 

leituras mais clássicas e antigas. Ao contrário.  Essa ponte, interligando livros de diferentes 

épocas, não deve ser quebrada, mesmo porque obras clássicas podem estar presentes em 

diferentes espaços de tempo, pois elas são, segundo Calvino (1997), aquelas que nos marcam 
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e são lidas por amor e não por obrigação. Quando Galileu, Alice e Grisélia se referem a esses 

tipos de livros verifica-se que há essa áurea de encanto e deleite presente em seus discursos. 

A escola de tempo integral tem seu papel de destaque nesse processo. Como os jovens 

passam grande parte do tempo nesse lugar, as trocas de informações entre os colegas 

favorecem bastante, bem como a biblioteca, um grande atrativo para muitos leitores que, 

movidos pela curiosidade, ou para dar uma pausa suave na jornada exaustiva da sala de aula, 

não deixam de comparecer nesse espaço. Luana, Lucas, Violeta, Patrick, Luan, Geovana, 

Jubileu, Ketlen, Ana Clara, Anne Gabriella e Pedro Paulo visitam regularmente o ambiente e 

sempre fazem empréstimos de livros, contando com o apoio de Lila, que frequentemente os 

ajuda na escolha de algumas obras. Grande parte dos títulos citados foram dali retirados.  

Por isso, a exposição dos livros nas estantes, mesas e vitrines do local costuma ser 

um fator muito decisivo na hora de escolher algum livro. Não apenas nesse lugar, mas nas 

bibliotecas, de maneira geral, e das livrarias, que estrategicamente lançam mão desse recurso 

para vender mais os exemplares, que os editores já sabem que terão grande saída. Dezoito 

alunos leitores afirmaram que se sentem entusiasmados a ler quando entram nesses espaços de 

leitura e se deparam com os livros ali expostos, pois assim têm a liberdade de escolher a obra 

que querem ler. Para Patrick, do 7º ano, esse é um importante fator. Ele não sabe qual 

exemplar levar. Segundo ele, um é melhor do que o outro. 

O título é um fator muito atraente, para dezessete leitores e dezesseis não-leitores, 

bem como a capa, referida por nove leitores e dezesseis não-leitores, que se sentem 

estimulados pela aparência da obra. Ana Clara, do 9º ano, destaca: “Como o ditado fala, não 

julgue o livro pela capa, mas, de vez em quando, é pela capa”. Conforme foi ressaltado, 

Manguel (1997) defende a mesma teoria exposta pela garota. Somos seduzidos pelo aspecto 

exterior do livro e não há como não julgar seu formato. Aos não-leitores, esse fator acaba 

sendo ainda mais evidente. Como muitos deles destacaram, em suas respostas entre os 

gêneros mais lidos, a ilustração, seja ela presente nos gibis, de grande agrado deles, ou nos 

livros infantis e juvenis, acaba sendo uma motivação. E estando ela evidentemente marcada 

na capa acaba fisgando a atenção do leitor. Por isso, as editoras capricham bastante na 

imagem a ser veiculada externamente em seus exemplares. Há todo um cuidado nessa escolha 

que, futuramente, será determinante para a aquisição da obra. 

O autor é um fator estimulante para oito leitores. Ana Clara destaca que se a autoria 

de um exemplar for de Clarice Lispector, por exemplo, de quem é fã, sempre o lerá. Ricardo, 

do 7º ano, embora não tenha mencionado o autor como um componente instigante para a 

escolha de uma obra, já leu três exemplares de um mesmo escritor, assim como outros 
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colegas, que também são fascinados pelas famosas sagas de best-sellers. Do mesmo modo, o 

texto exposto na contracapa e nas orelhas do livro acabam sendo um convite sedutor para 

sete leitores. Lucas destaca esses dois fatores como os mais motivadores. Segue, abaixo, um 

excerto de sua entrevista: 

 

LUCAS (6º ano): A contracapa é tipo se eu tivesse lendo o livro resumido, aí 
isso me interessa muito. Igual a Escrava Isaura. Fala de romance, tristeza, 
mas no final já vem a alegria.  

 

A propósito, o título mencionado pelo garoto foi lido por influência da telenovela. Já 

Galileu faz o processo inverso ao de Lucas. Deixa para ler a contracapa e as orelhas no final 

da leitura, pois a ansiedade em adentrar na história é maior. Grisélia, por sua vez, recorre 

frequentemente a esses fatores, mais do que outros, como a capa e o título, que já não são tão 

atrativos, pois, segundo ela, podem não corresponder às expectativas esperadas. Conforme 

exposto, em outras categorias de análise, a jovem é bastante rigorosa e seletiva em suas 

escolhas leitoras. Por isso, não se deixa seduzir facilmente por qualquer fator. Prefere ler a 

contracapa para se informar melhor acerca da história a ser lida. Os não-leitores do 9º ano 

também não abrem mão desse recurso, mas não para adentrar na trama, como os leitores o 

fazem. Eles revelaram que ler a contracapa do livro é uma das estratégias que adotam, quando 

o professor pede para fazer o resumo da obra lida em sala de aula. Ou, ainda, recorrem ao site 

de buscas para realizar essa tarefa. Vale tudo para escapar de uma leitura imposta. 

O tema da obra literária é outro fator de grande destaque, sendo referido por dezoito 

leitores e quinze não-leitores, pois desperta o interesse em conhecer o enredo e as personagens 

da trama que será abordada. Para Pietro, a história tem que ser atraente para que possa 

adentrar fundo na obra. Pedro Paulo pensa o mesmo e revelou ainda que, para que pudesse se 

preparar melhor para a prova do IDEB, passou a ler mais exemplares que retratam temas 

brasileiros. Hinata, assim como Alice, lê o conteúdo da contracapa e se gostar do enredo já 

parte imediatamente para a leitura, pois fica curiosa para ler o livro. O que vai depender é o 

assunto a ser exposto. Anne Gabriella, Grisélia e Luana pensam do mesmo modo. Daí, a 

temática ser um forte atrativo, mais do que os outros fatores. Pelos depoimentos apresentados, 

percebe-se o quanto o primeiro contato com o livro é determinante. Para Luana, folhear o 

exemplar é essencial. Em primeiro lugar, tem de haver essa aproximação física com a obra, 

dar uma olhada na história, observar o texto em si. O demais não importa.  

Contudo, os não-leitores não se sentem seduzidos por esse objeto. Por isso, os 

estudantes do 6º ano não souberam dizer o nome de um título lido anteriormente ou que os 
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tenha marcado. Alguns alegaram que não se recordam mais, outros simplesmente não tiveram 

contato e nem interesse em ler qualquer exemplar literário. Apenas um aluno mencionou um 

livro lido, nomeado A festa no céu, de temática infantil. O nome do autor, no entanto, não foi 

revelado. Os jovens do 7º e do 8º ano também não se sentem muito entusiasmados por essa 

atividade. As poucas obras literárias lidas e apreciadas não foram mencionadas por eles, pois 

não houve um exemplar que tenha marcado a vida deles. Os únicos livros lidos foram 

indicados pela escola, para realizar algum trabalho, como a obra Caco, de Gilberto Mattje. E, 

nesse momento, Caio e Letícia, do 7º ano, se entregam: afirmaram que gostaram de ler esse 

livro, assim como Bárbara e Isabela, do 8º ano, que fizeram menção aos livros de Mattje, 

como obras que lhes chamaram a atenção. Uma citou o livro Caco e a outra apontou o Tosco.  

Jéssica, do 9º ano, nunca leu um livro literário na vida. Já Natália, da mesma série, leu 

Príncipe da Pérsia: as areias do tempo, de Jordan Mechner, e gostou da trama. Entretanto, os 

livros lidos e que geraram interesse não chegaram a ser marcantes. Ela disse que gosta só na 

hora, mas depois parecem não ter mais valor. Por isso, muitos não-leitores não se lembram 

dos títulos lidos. Cíntia, do 9º ano, leu O caso do beijo, livro juvenil de Márcia Kupstas, e se 

identificou tanto com a história que a releu por três vezes. Ela afirmou que se não houvesse 

entendido o enredo, talvez não teria ido até o fim do livro. Samuel, do 9º ano, a princípio, 

afirmou que nunca havia conseguido concluir a leitura de uma obra. Começou a ler Percy 

Jackson, de Rick Riordan, mas a interrompeu. Também teve uma experiência negativa ao ler 

Dom Quixote, adaptado. A história não o surpreendeu. Era “muito antiga” e não se identificou 

com a trama narrada que, para ele, tem de ser mais atual e envolvente. Mas, posteriormente, 

se recordou de uma história lida na íntegra, por quatro vezes, que gostou muito, embora não 

se lembrasse do título, e achou bom um exemplar de suspense, de Sherlock Holmes.  

Uma luz, então, pode ser encontrada no fim do túnel. Sete “não-leitores” obtiveram, 

em algum momento, experiências positivas com um exemplar em mãos, e esses livros lidos 

foram interessantes. Eles concordaram que, dependendo da obra, podem se sentir 

influenciados a ler, principalmente quando essas são mais atuais, como afirmou Samuel. 

Possivelmente, a linguagem simples e a temática de alguns exemplares, como Caco e Tosco, 

os mais citados pelos não-leitores, ajudaram nesse processo de identificação da obra. É meio 

caminho andado e que pode ser persistido. Percebe-se que a leitura, em si, não é totalmente 

descartada da vida de alguns não-leitores entrevistados. Ainda que não seja determinante, há 

algo que pode influenciá- los a ler. A seguir, um excerto do discurso de duas alunas:  

 



120 

NATÁLIA (9º ano): O problema é que assim, se você começa a ler um livro 
e ele começar a ficar interessante você quer ler ele todinho.  
 
JÚLIA (6º ano): Eu leio um pedacinho do livro. Se eu achar interessante eu 
leio todo. 

 

A resistência com a leitura está tão internalizada, para Natália, que se torna difícil 

assumir que essa prática pode se tornar interessante. Embora ela revele ser esse um 

“problema”, não nega a possibilidade de apegar-se a um exemplar que por ventura chegue às 

suas mãos. Júlia também não ignora totalmente esse momento. Percebe-se, então, que a leitura 

literária, para esses jovens, embora não seja muito atrativa (talvez, muitos nem saibam o seu 

real valor), não é de todo negativa. Em alguns momentos, como esses relatados, e conforme se 

verá em outras categorias de análise, eles inconscientemente se entregam. Dependendo do 

livro e do trabalho feito pelo professor, podem se sentir estimulados ou não a ler. Entretanto, a 

resistência em se aproximar dos livros literários ainda é muito grande, o que de certo modo é 

compreensível, a um grupo de alunos em que todos se declararam não-leitores. Além disso, a 

dificuldade de compreensão leitora acaba sendo um grande entrave. Poucos fatores os atraem 

e, na grande maioria dos casos, o único momento em que estão com uma obra literária é 

durante as aulas. Em outras situações, quase não há interesse em buscar um título novo para 

ler, sejam esses best-sellers ou clássicos.  

Já os leitores apresentam grande interesse por livros, não importa a forma que tenha 

despertado a atenção deles para a leitura. Alguns concordam com as indicações feitas pela 

escola, e se estimulam a estudar mais e a ir em busca do conhecimento, como revelaram 

Ketlen e Pedro Paulo. Outros, já não se sentem tão familiarizados com o que é sugerido ou 

imposto pelo colégio. Porém, boas opções, para que façam uma boa escolha leitora, não lhes 

faltam. A paixão deles pelas obras literárias é intensa e merece ser ainda mais instigada. Não 

raro, para muitos entrevistados, as indicações de livros, feitas por leitores bem próximos a eles 

– como familiares, amigos, professores e dinamizadores de biblioteca – são determinantes. 

Por isso, é importante que se conheça a atuação desses leitores mais maduros e experientes na 

vida dos jovens entrevistados, sejam eles os que se declararam leitores ou não-leitores. 

 

3.4 Os influenciadores na formação leitora  

 

De um modo geral, os pais ou responsáveis dos alunos leitores se preocupam com a 

vida escolar dos filhos, conforme foi destacado no discurso dos estudantes, que aponta alguns 

dados que pressupõem o convívio dos familiares com o colégio. Aqueles que podem, 
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comparecem regularmente à escola, nas reuniões pedagógicas, em busca de diálogo com os 

professores e a coordenação, para conferir as notas e o comportamento dos jovens, e 

participam dos eventos oferecidos pelo colégio. Já os que não podem ir constantemente à 

instituição de ensino, procuram auxiliar os filhos em casa, nas tarefas, ou quando há 

dificuldades em algum conteúdo específico. De todo modo, foi constatado, por meio das 

respostas dos alunos (conferir questões 11 e 12 do roteiro de entrevista dos alunos – apêndice 

01) grande interesse dos responsáveis pelo desempenho escolar de todos os leitores 

entrevistados, seja no ambiente doméstico, ou conferindo pessoalmente a atuação do aluno no 

colégio. Mais comumente, atuam de ambas as formas.  

A mãe de Luana, do 6º ano, e o padrasto, por exemplo, embora não possam 

comparecer sempre à escola, estudam junto com a menina, “tomam” a lição do livro e olham 

os cadernos, para ver se ela fez as tarefas do dia e se está dominando os conteúdos. Segundo 

Luana, eles sempre atuaram dessa forma, desde quando era pequena, e ela gosta dessa 

cobrança. Uma obrigatoriedade que lhe é satisfatória, que a ajudou a se tornar mais autônoma 

e independente. De fato, a jovem apresenta bastante maturidade para tão tenra idade. 

Já os pais de Bianca, do 8º ano, ficam constantemente atentos ao desempenho da filha 

na escola. Ela mesma confessou dar trabalho no quesito disciplina e comportamento. Por isso, 

seus responsáveis se preocupam. Quando suas notas caíram, tomaram medidas enérgicas, 

como não deixar a jovem utilizar o celular e o computador, com medo de que ela perdesse o 

ano. Deste modo, ela passou a ler mais nas horas vagas, frequentou a biblioteca e tomou 

empréstimo de livros. Suas notas melhoraram e a sua conduta também. Mas os pais 

continuam cautelosos. Situação adversa de Alice, do 9º ano, que se autodenominou autônoma 

e independente nos estudos, por isso, a menor cobrança por parte dos pais. Ela já sabe qual é o 

seu dever e não dá motivo para que eles a cobrem de suas obrigações escolares.  

Constata-se, então, que os responsáveis pelos leitores entrevistados atuam 

significativamente na vida escolar dos jovens, e essa presença marcante contribui 

positivamente na formação humana deles (mesmo que para isso tenham que tomar medidas 

punitivas e enérgicas, como os pais de Bianca), proporcionando-lhes autonomia e segurança 

para os estudos, bem como para a prática leitora. Tornam-se mais independentes, responsáveis 

por suas atitudes, e compromissados em participar ativamente do processo de aprendizagem. 

Freire destaca (2005, p. 107) que a autonomia “vai se constituindo na experiência de várias, 

inúmeras decisões, que vão sendo tomadas. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A 

autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser”.   
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Esses alunos se transformam em sujeitos mais críticos, conscientes e questionadores, 

são mais atuantes e interessados e, como foi constatado, gostam de estudar em uma escola de 

tempo integral, o que não ocorre entre os não-leitores. Os dados mostram que a cobrança dos 

pais na vida escolar desses jovens é menor, em relação aos entrevistados leitores. Doze não-

leitores, pertencentes ao 6º e ao 8º ano, revelaram preocupação dos pais com os estudos dos 

filhos. Nas demais séries, essa atuação cai drasticamente. Henrique, do 7º ano, por exemplo, 

afirmou que os responsáveis só comparecem na escola quando a coordenação os chamam ou 

para buscar o boletim. Em casa, às vezes, perguntam como está seu desempenho escolar. Na 

verdade, só depois que ele reprovou que começou a haver certa preocupação com os estudos. 

Letícia, da mesma série, afirmou também que há pouco interesse dos progenitores. Às vezes, 

não comparecem ao colégio nem para ver as notas, assim como ocorre com os pais de seus 

colegas, Márjore e Mateus. Não por acaso, três desses entrevistados foram reprovados e, pelos 

depoimentos apresentados, nota-se que o desinteresse dos responsáveis continua a persistir.  

No 9º ano esse quadro não muda muito. Os pais de quatro não-leitores comparecem à 

escola somente para verificar boletim ou quando são chamados pelo mau comportamento dos 

filhos. Em casa, já não há muita preocupação e interesse em saber como eles estão no colégio, 

se apresentam dificuldade em alguma matéria ou se têm atividades a serem feitas. Por esses 

dados apresentados, percebe-se a pouca participação de alguns pais nos estudos dos filhos. E 

tais dados acabam refletindo no pouco interesse que esses jovens apresentam com relação aos 

estudos (conforme foi apontado, muitos não gostam da escola de tempo integral) e, 

principalmente, à leitura.  

Mesmo entre os leitores, a atuação dos responsáveis na formação leitora diminui um 

pouco, em relação à importância que denotam ao desempenho escolar. Dezoito alunos leitores 

entrevistados tiveram influência de familiares para a prática da leitura, sendo a mãe a 

figura mais marcante nesse processo, aludida por quinze leitores, e o pai lembrado por sete 

leitores. Esses dados se assemelham com os que foram constatados na pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil (FAILLA, 2016) que aponta, em primeiro lugar, com 11%, a mãe, ou 

responsável feminina, como principal influenciadora da leitura.  

O pai, ou responsável masculino, aparece em terceiro lugar, com 4%, dividindo o 

posto com outros parentes, o que também ocorre entre os leitores entrevistados no colégio, 

embora com menos força. Figuras importantes são mencionadas, como o padrasto, a prima, o 

irmão, o tio e a tia (citados, cada um, por dois leitores entrevistados), além da irmã, o avô, a 

avó e os padrinhos, cada um deles referidos por um leitor diferente. Grisélia, por exemplo, é 
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grata ao avô, que a inspirou, abriu as portas para que ela pudesse descobrir o encanto dos 

livros. Segue abaixo um excerto de sua fala: 

 
GRISÉLIA (8º ano): Quando eu era menorzinha, quando eu era ainda 
criança, meu avô ele era piloto de avião. Então, ele era uma pessoa que lia 
muito, bastante, para entender as coisas. E uma vez, uma certa vez, eu 
chegava nele, ficava, certas vezes, eu chegava nele perguntava algumas 
perguntas de criança, né, que é aquelas perguntinhas difíceis, e ele sempre 
sabia as respostas. Então, acabou que eu fui ver como que ele sabia essas 
respostas. Ele lia muito. Aí ele tinha muitos livros também. Aí eu acabei que 
eu comecei a ler e adquiri um elo pela leitura. 

 

Por esse depoimento, percebe-se o quanto o exemplo é uma das melhores formas de 

incentivo, e se ele vier de uma pessoa querida, com a qual o jovem leitor tenha estreitos 

vínculos, o processo de identificação com a obra literária será ainda maior. A menina ficou 

encantada ao descobrir a fonte rica de conhecimentos do avô e quis igualmente usufruir desse 

manancial. E essa importante influência leitora, de vínculo parental, continua de outros 

modos. Onze leitores alegaram que seus familiares procuram conhecer o que eles leem. Na 

maior parte das vezes, para saber se estão fazendo alguma leitura imprópria, como o pai de 

Alice. Conforme foi constatado, ele busca avaliar as obras lidas por ela para saber se não vão 

contra os dogmas religiosos da família.  

A mãe de Manuel, o padrasto de Hinata e os pais de Ricardo gostam de ter esse 

controle. Segundo Ricardo, seus responsáveis têm muito medo de que ele leia algo 

inadequado. Por isso, quando veem o jovem lendo, querem saber o título e o tema que está 

sendo retratado, o que conta a história. Jubileu alega que antigamente a mãe se preocupava 

mais em saber qual livro estava lendo, porém, atualmente não o questiona mais, talvez porque 

ela já tenha certa segurança nas escolhas leitoras do filho. A mãe de Anne Gabriella, 

igualmente, procura conhecer o que a filha está lendo, e não permite que a garota leia os seus 

livros. Sempre que deseja ler tem que pedir autorização para a responsável. Possivelmente, 

haja algum conteúdo que não seja próprio para a idade. 

Esses dados mostram certa preocupação, por parte dos responsáveis, pela escolha 

leitora dos filhos, para que não leiam algo inadequado. Nem tudo pode ser lido, em qualquer 

idade. Por isso, precisa-se conhecer o que esses jovens leem e até mesmo proibir certas 

leituras, caso seja necessário. Contudo, o interesse pela formação leitora desses garotos não se 

resume apenas nesse quesito. Doze leitores destacaram ainda que os parentes mais próximos, 

em especial, os pais, costumam dar sugestões de títulos novos, indicações que muitas vezes 
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são seguidas e ansiosamente aguardadas pela maioria, assim como é muito esperado o 

momento da aquisição de novas obras literárias.  

Catorze leitores alegaram que os seus responsáveis compram livros para eles. Alguns 

o fazem mais frequentemente, como os pais de Alice, Pietro, Grisélia, Hinata, Bianca e 

Manuel, que ainda podem contar com outras obras existentes em casa, que são várias e 

diversificadas. Já outros, menos constantemente, como a mãe de Patrick e a de Ana Clara, 

devido, sobretudo, ao alto custo dos exemplares. Talvez, por isso, a mãe de Anne Gabriella 

tenha deixado de comprar novos títulos à filha, conforme a jovem declarou em entrevista. 

Para Evelyn e Lucas essa situação é muito rara e os pais de Jubileu não costumam comprar 

novos títulos, pois em casa já há muitos.  

Grisélia conta com o apoio do pai, que participa ativamente de sua formação leitora, 

sugerindo títulos novos e conhecendo o livro lido por ela e pelas irmãs. De acordo com as 

notas do boletim, elas podem escolher qualquer livro para ler. Quando findam a leitura, o pai 

as questionam a respeito do tema retratado, e as presenteiam por tal atitude, que para elas é 

estimulante. Já Luana, todo fim de ano, quando aprovada, ganha quatro livros, todos 

escolhidos por ela, em formato de quadrinhos, os quais adora. Para Galileu, esse momento de 

poder escolher as suas obras prediletas é muito especial. Certa vez, a mãe o presenteou com O 

Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, e ele não gostou da escolha, não se sentiu 

motivado e, por isso, não leu. O garoto impôs sua resistência, que serviu de alerta à mãe que, 

desde então, só compra o que ele pede. 

De fato, essa oportunidade tem de ser oferecida aos jovens, seja em casa e, inclusive, 

na escola, a fim de que a literatura não caia no descrédito e enfado. O aluno precisa ter, em 

algum momento, a chance de escolher o que deseja ler, o que serve de incentivo para outras 

leituras e para os estudos, de uma forma geral, fazendo com que os jovens se tornem mais 

independentes. Nesse sentido, nota-se o quanto a leitura literária é essencial como prática de 

libertação e autonomia dos sujeitos. Segundo Compagnon (2009, p. 50): “A literatura nos 

liberta de nossas maneiras convencionais de pensar a vida – a nossa e a dos outros [...]”. 

Percebe-se como a família desempenha um papel determinante na formação leitora 

desses jovens, criam vínculos e laços de afeto, e faz com que eles mantenham grande interesse 

pelos livros. Tais dados estão em consonância com o que os que foram veiculados pela quarta 

edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), que mostram que 55% dos 

leitores entrevistados tiveram alguém importante que os estimularam a ler, desde a infância, 

principalmente os pais, que liam para eles. Failla (2016) pôde constatar, pelos números 

apresentados, que o exemplo, advindo sobretudo de casa, é o melhor caminho para a formação 



125 

de leitura das crianças e adolescentes. Por isso, aponta a importância da mediação. Todavia, 

há alguns empecilhos que são encontrados no meio do caminho para a aquisição e motivação 

dessa prática. Segundo a estudiosa,  

 
[...] os dados aqui incluídos também confirmam que o potencial de 
influenciar o hábito de leitura dos filhos está correlacionado à escolaridade 
dos pais – filhos de pais analfabetos e sem escolaridade tendem a ser menos 
leitores que filhos de pais com alguma escolaridade (FAILLA, 2016, p. 35) 

 

De fato, essa influência leitora, advinda do seio familiar, tão importante, diminui 

muito nesses casos, mas nem por isso se extingue completamente da vida de muitos jovens. 

Lucas, do 6º ano, por exemplo, afirma que não teve o estímulo da leitura em casa e entende o 

motivo, pois tanto o pai como a avó não são muito estudados e apresentam dificuldades com a 

leitura. Contudo, segundo o garoto, ambos ficam satisfeitos quando o veem com um livro em 

mãos e escutam o que ele tem a dizer, de cada exemplar diferente que lê. Ele mesmo disse que 

toma a iniciativa de comentar a respeito do livro lido, e o fato dos seus responsáveis o 

ouvirem já conta, de certo modo, como apoio e incentivo. O mesmo ocorre com Luan, do 7º 

ano. Embora os pais não sejam leitores assíduos, tentam incentivá-lo a ler. Segue, abaixo, um 

excerto da fala do aluno: 

 

LUAN (7º ano): Eles procuram me estimular porque é uma fonte que vai 
mudar no meu conhecimento, que vai me ajudar na aptidão para as matérias, 
principalmente português.  

 

O que se percebe é uma grande valorização, por parte desses responsáveis, da 

formação literária e escolar dos jovens. Já que não tiveram essa chance quando eram mais 

novos, projetam nos filhos os seus desejos e anseios. Evelyn, do 6º ano, no entanto, não teve o 

mesmo apoio e compreensão como os seus colegas. Os pais, segundo ela, não dão a mínima 

atenção ao que está lendo. Às vezes, ela quer compartilhar o momento de leitura, conforme 

alegou, mas nem sequer é ouvida. Os livros são comprados apenas quando ela pede e ninguém 

na casa dela gosta de ler. Por esse cenário exposto, compreende-se o porquê de a jovem não 

ter tido qualquer influência da leitura em casa, aprendendo a adquiri-la na escola, com os 

amigos. Provavelmente por isso, demorou tanto a entrar no mundo das letras. Essa foi uma 

situação atípica dentro do cenário apresentado. No geral, os pais dos alunos leitores 

incentivam muito os estudos dos filhos e a prática leitora.  

A obrigatoriedade tampouco se faz presente no ambiente doméstico desses estudantes. 

Apenas Geovana afirmou que lê obrigada, pela tia, o que ela não quer, fornecendo um livro 



126 

que não é de seu agrado. No entanto, percebe-se pelo depoimento da jovem que essa 

imposição não a desestimulou para essa prática, mesmo porque é a tia quem lhe dá dinheiro 

para comprar os livros que deseja. Apesar do momento inadequado da obrigatoriedade, há a 

ocasião, bastante oportuna, em que a garota pode comprar o exemplar que achar conveniente. 

As duas iniciativas, embora opostas, advêm da mesma pessoa. 

Já entre os não-leitores, a influência de leitura, proveniente do meio familiar, também 

se destaca, embora com menos intensidade. No total, dezesseis alunos afirmaram que algum 

parente incentivou a prática leitora, sendo a mãe a figura mais mencionada, por oito jovens, e 

o pai, aludido por quatro entrevistados.  Outros familiares foram lembrados, como a tia (por 

três alunos); a avó (por duas alunas) e avô, irmã, prima e madrinha (cada um deles citado por 

um aluno diferente). Além disso, onze discentes alegaram que recebem sugestões de livros de 

parentes. Entretanto, mesmo com todo o empenho familiar, todos não-leitores declararam que 

não se sentem seduzidos pela leitura. Por isso, nenhum deles segue as indicações de títulos 

feitas. Bruno, do 8° ano, disse que o avô lê bastante e sempre procura recomendar um título 

novo. Mas o jovem não se interessa. Jorge, da mesma série, afirmou que quando ocorre dele 

estar com um livro em mãos, os responsáveis não o questionam acerca da obra lida. 

Somente quatro não-leitores, do 6º ano, costumam ganhar de presente livros dos 

parentes. Júlia, às vezes, recebe da avó um livro, pois é hábito dela presentear os netos com 

um exemplar novo; Mirian ganha do avô; Sílvia dos primos e Daniel dos pais. Mas, apesar do 

estímulo, não leem. Bruno, do 8º ano, disse que os responsáveis só lhe oferecem gibis. Nesse 

caso, ele gosta do presente. Cíntia, do 9º ano, afirmou que a mãe comprava novos títulos, 

quando ela era pequena. Nessa época, havia uma certa motivação proporcionada pelas 

imagens do livro. Ela as observava e ia imaginando como se passava a história. Mas, depois, a 

garota perdeu o interesse, por isso, não ganhou mais obras literárias.  

Já a mãe de Caio e a de Isabela, do 8º ano, compram livros, mas para elas lerem, uma 

vez que os filhos não querem. Para que comprar algo que não será utilizado? É o que jovens 

argumentam. Por isso, os pais não se interessam em adquirir novos títulos a eles. Os não-

leitores, do 9º ano, pensam da mesma forma. Para eles, outros objetos, como os eletrônicos, 

são muito mais atrativos. Jamais pediriam aos pais ou familiares um livro de presente, já que 

há outros instrumentos muito mais interessantes para que se entretenham. Por esses dados 

apresentados percebe-se que, com o avanço da idade dos jovens, os pais dos alunos não-

leitores se preocupam menos em incentivar a prática da leitura literária dos filhos. Quando 

notam o desinteresse deles, diante dos livros adquiridos, deixam de comprar outros novos e 

cedem vez a outros pedidos feitos por eles. 
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A obrigatoriedade de leituras, praticamente ausente entre os leitores, se acentua mais 

significativamente entre os não-leitores. Esse é um fator relevante, que provavelmente esteja 

contribuindo para a aversão desses jovens aos livros. Sete deles afirmaram que em algum 

momento foram obrigados a ler, por algum membro da família, e na maioria dos casos, não se 

sentiram bem diante dessa experiência. Cíntia, do 9º ano, declarou que a mãe, antigamente, a 

obrigava a ler e só parou de agir assim depois de a filha muito insistir para que ela desistisse 

desse método. Seguem, abaixo, excertos da fala de dois entrevistados: 

 

SÍLVIA (6º ano): Minha mãe fica pegando no meu pé e aí eu fico com raiva. 
 
MATEUS (7º ano): No dia que aconteceu um negócio aqui na escola minha 
mãe falou: “ou você lê ou eu pego o seu celular” [...]. Aí eu li rapidão. 

 

Sílvia admite, posteriormente, com certa resistência, que a mãe, às vezes, a obriga a 

ler, o que ratifica o discurso dito acima. Talvez, por isso, não se simpatize tanto por livros. 

Essa imposição, por vezes, vem acompanhada de métodos de chantagem. Mateus disse que a 

mãe lê sempre, tem uma prateleira com diversos títulos, procura frequentemente dar ao filho 

sugestões de livros, porém, às vezes, o obriga a ler, ameaçando-o, conforme foi detectado no 

excerto acima, e isso o desestimula. Se não fosse algo imposto, talvez pudesse se interessar 

pela leitura. Jorge, do 8º ano, relata situação similar. Uma vez, seu primo estabeleceu como 

condição para o jovem utilizar o computador a leitura de um livro. Ele se submeteu ao que 

havia sido proposto e gostou parcialmente da experiência. Caio, que também já passou pela 

mesma experiência, não soube dizer, ao certo, o que achou dessa prática impositiva. Apenas 

afirmou que ficou com medo (provavelmente, por isso, tenha lido o que foi exigido) e com 

vergonha. Como já foi discutido (e será retomado mais adiante), nem sempre ecoa bem dizer 

que não se gosta de ler. Assumir que não se quer ler, em uma sociedade que tanto cobra essa 

atividade, é um ato que demanda coragem e nem sempre o jovem se sente preparado para 

exercer isso. 

A imposição surge, ainda, quando não há prática leitora no meio familiar, como 

detectaram Henrique e Márjore, do 7º ano. Os responsáveis, embora não leiam, exigem isso 

dos filhos. O mesmo ocorre com os alunos do 9º ano. Eles alegam que nunca foram forçados a 

ler pelos pais, mas esses, de algum modo, tentam convencê-los, valendo-se de discursos 

apelativos sobre a prática da leitura, como “ler é importante”, ou “já que não estuda e não 

ajuda em casa tem que ler para aprender alguma coisa”. Entretanto, os próprios familiares não 

têm muito o hábito de ler e tampouco dão sugestões de livros ou compram outros novos. Mas 
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o discurso de que a leitura é importante talvez mova esses responsáveis que, mesmo não 

lendo, acham importante repassar isso aos filhos, e para que não se mostrem tão alheios e nem 

se sintam tão culpados, recorrem, na tentativa frustrada de poder fazer algo para melhorar o 

desempenho escolar dos jovens, à obrigatoriedade da leitura, que nem sempre se torna 

satisfatória, desestimulando ainda mais esses alunos. Muitos pais, na verdade, não se dão 

conta de que a leitura, tal como afirma Pennac (2008) não pode ser imposta, assim como não 

se pode obrigar alguém a amar a outrem. Tanto em um caso como em outro a sedução e a 

afetividade se fazem necessárias no jogo da conquista. No caso da leitura literária, o exemplo 

ainda é o melhor caminho a ser seguido: 

 
Num ambiente familiar rico em estímulos de leitura o ato de ler pode ser 
incorporado numa relação de osmose, em que os efeitos de pressão são 
minimizados pelo grau de afetividade e de liberdade que deve existir entre 
pessoas que se respeitam e nutrem entre si sentimentos de pertença e de afeto 
(SIQUEIRA, 2013, p. 65). 
 
 

Se não há estímulo familiar, não será a obrigatoriedade que poderá fazer com que os 

filhos se simpatizem pelos livros. A tentativa pode se tornar fracassada e resta ao jovem a 

última porta aberta à qual pode recorrer para ser seduzido pelos livros: a escola, que acaba 

assumindo um papel determinante, seja direta ou indiretamente, nesse intento, que nem 

sempre será positivo, uma vez que a instituição de ensino também pode agir à revelia. A 

mediação se faz necessária, a fim de que a leitura literária comece a ser motivada desde o seio 

familiar e continue a ser estimulada no colégio.  Mas esse incentivo poderia se estender aos 

adultos que, por ventura, possam vir a se identificar com os livros, uma vez que muitos 

responsáveis não se mostram interessados, o que faz com que a prática leitora dos pequenos 

diminua ou não se faça presente em muitos lares.  

Com as crianças e adolescentes esse processo é mais fácil. O contato com a escola, por 

meio de professores, bibliotecários e colegas, ajuda a influenciar a leitura, mesmo que alguns 

métodos adotados sejam mais impositivos. Porém, nada impede que os adultos venham a se 

interessar por livros. Muitos deles, na verdade, nunca tiveram esse primeiro contato, talvez, 

por falta de oportunidades. Nesse sentido, projetos dentro dessas instituições de ensino 

poderiam ser feitos, unindo pais e filhos na prática leitora. A experiência com a leitura 

literária, portanto, pode e deve ser estendida a todos os públicos, de todas as idades, e de 

diferentes perfis. Entretanto, como ressalta Cadermatori (2012), deve ser estimulada a todos 

que tenham certa aptidão para essa prática. Assim como há leitores que não têm curiosidade 

para algumas atividades, há os que não denotam o menor interesse por livros.  
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Quando o jovem é incentivado para a leitura literária, por parte de um leitor adulto 

experiente, se estabelece, seja em casa ou na escola, um elo afetivo importante entre ambos. 

Não raro, a figura do professor vai ser amplamente lembrada. Quinze alunos leitores o 

citaram como influenciador na formação literária e catorze leitores fizeram menção à 

dinamizadora da biblioteca escolar atual, Lila. Por meio dos depoimentos, percebe-se 

como, em algum momento da vida desses jovens, conhecer esse “leitor especial”, fora do 

meio familiar, foi determinante nesse processo. 

Luana, do 6º ano, lembra com carinho da professora do primário, que uma vez a 

presenteou com um livro de Paulo Coelho, na sala de aula, na frente de todos os alunos. Esse 

gesto a marcou muito, não só por ela ter gostado de ser valorizada em público como leitora e 

esse ter sido o seu primeiro exemplar, mas porque um mês depois a docente havia morrido em 

um acidente de carro. Na época, ela cursava o segundo ano do ensino fundamental e achou 

uma atitude bonita da professora. Em vez de presentear a menina com histórias clássicas 

infantis, deu um exemplar de um autor que escreve para o público adulto. Ela, possivelmente, 

se sentiu importante, e mais madura e preparada para aquela leitura. Assim, a docente soube 

fisgar a atenção não apenas da aluna em questão, mas de todos que estavam em sala de aula, 

sobretudo dos que já tinham pré-disposição para a leitura, como Luana. O livro, verdadeiro 

fetiche para os amantes da leitura literária, se torna um objeto não apenas de deleite, mas 

também de disputa e poder. Um best-seller ajudaria a aflorar ainda mais esse desejo de posse, 

acirrando a competição entre os colegas. 

Luana reteve em sua memória afetiva esse momento marcante. Ela se tornou uma 

leitora com forte potencial e as portas, na escola, foram abertas para ela quando ganhou o seu 

primeiro livro. Mas não somente essa ocasião lhe foi importante. No outro colégio em que 

estudava, era premiada com novos exemplares por ler muito, e tal gesto estimulou ainda mais 

o seu gosto para a leitura. Percebe-se, então, o quanto marcas simbólicas, como receber um 

livro de presente, e um grande reconhecimento como leitora, contribuem para o estreitamento 

de laços afetivos, marcando significativamente a vida dos mais contumazes leitores, não 

importa a idade que tenham: “O que as leituras da infância deixam em nós é a imagem dos 

lugares e dos dias em que as fizemos” (PROUST, 1991, p. 24). O livro cravou marcas 

profundas na garota, que reverberam no momento atual. Hoje, ela afirma que esse foi um dos 

melhores já lidos. 

Luan, do 7º ano, passou por experiência similar. Uma das professoras de apoio ao 

letramento lhe presenteou com um livro, quando cursava o 5º ano, e ele guarda com carinho 

esse gesto simbólico e acolhedor. Por sua vez, Lucas, do 6º ano, cita a docente da outra escola 
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em que estudava. Segundo o garoto, a professora era atenciosa e o ajudou no processo de 

leitura e escrita, estimulando-o a ler mais e a superar dificuldades. Por sorte, no colégio atual, 

também pôde contar com o mesmo apoio, sendo esse estímulo para a leitura ainda mais 

aguçado, por vários professores.  

Do mesmo modo, Patrick, do 7º ano, é grato a um dos mestres que levam livros aos 

alunos no intervalo do almoço. Hinata, do 8º ano, faz alusão à professora de história, da outra 

instituição, que contribuiu em sua formação leitora e, na atual, menciona o professor de 

ciências. Um fato novo e importante, pois não é um incentivo advindo apenas do profissional 

que leciona português. Por sua vez, Pedro Paulo, do 9º ano, foi estimulado por uma professora 

do 7º ano, quando ainda morava no Pará. Ela o motivou a pegar seu primeiro livro no colégio. 

Ele começou a ler e, desde então, não parou mais. Para Bianca, do 8º ano, sua docente no 

turno matutino, Gabriela, desempenha um papel importante. Grisélia, da mesma série, ressalta 

que estudando em uma escola de tempo integral, em que os educadores, segundo ela, são mais 

“animados”, se sente mais à vontade para dialogar com eles sobre livros, o que antes não 

ocorria, pois ela não tinha muita intimidade com os outros docentes. 

Esses jovens leitores guardam uma lembrança positiva e afetuosa de seus mestres, que 

tanto os estimularam para a leitura literária. Percebe-se que a escola de tempo integral, por 

vezes, ajuda a estreitar essa maior afabilidade entre ambos, uma vez que todos eles passam 

grande parte do tempo no colégio. A dinamizadora da biblioteca, Lila, igualmente foi 

referenciada, por catorze alunos leitores. Jubileu, Grisélia e Lucas ressaltam, ainda, a 

funcionária que ocupava o mesmo posto na outra escola que estudavam. Por esses dados 

apresentados, constata-se o importante papel desempenhado por esse profissional que, embora 

não seja, de fato, um bibliotecário de formação, atua, por vezes, de forma bastante intensa na 

formação leitora desses jovens, tal como Lila. Essa atuação do dinamizador de biblioteca 

(nem sempre frutífera, pois há, na mesma escola, a funcionária que age de modo oposto ao de 

Lila), bem como dos professores, será retomada em outras categorias de análise.  

Mas, apesar da forte influência docente no meio escolar, a leitura literária permanece 

não muito atrativa para muitos, e esse estreito vínculo, entre esses profissionais e os discentes, 

se torna, comumente, inexistente no grupo dos não-leitores. Consequentemente, não se sentem 

incentivados nesse espaço para a leitura, uma vez que esses jovens apresentam aversão a essa 

prática. Sete não-leitores destacam que alguns professores exerceram certa influência. Os 

cinco não-leitores do 9º ano afirmam o contrário. Os docentes só os desestimularam, 

obrigando-os a ler. Quanto ao incentivo do dinamizador, apenas uma não-leitora, do 6º ano, 

afirmou que, às vezes, se sente motivada por uma das funcionárias da biblioteca a ler.  
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Como se vê, ao contrário dos leitores, a influência da escola foi mais negativa do que 

positiva aos não-leitores. Provavelmente, a exigência da leitura tenha cravado, no âmbito 

familiar, profundas marcas em alguns jovens que, ao se depararem no colégio com alguns 

métodos impositivos semelhantes, tenham se desinteressado ainda mais pelos textos literários. 

Entretanto, uma outra fonte influenciadora poderosa, presente tanto no espaço escolar como 

fora dele, pode ajudar a atenuar um pouco essa realidade opressora, incentivando, por um 

outro tipo de viés, mais sutil, até mesmo alguns não-leitores a ler. São os amigos ou colegas 

amantes dos livros. Porém, as marcas de cobrança, embora sejam mais suavizadas nesse novo 

contexto, estão de certo modo presentes, subjetivando as mentes mais inquietas que, embora 

não gostem de ler, sentem-se constantemente pressionadas a executar tal atividade. 

Os livros indicados por amigos são uma grande influência para quinze leitores. E o 

espaço escolar se torna um local propício para isso. Por ser esse o ambiente em que os jovens 

passam grande parte do dia, em contato com amigos leitores, muitos aprendem a desenvolver 

o gosto e certo interesse por livros. Nesse caso, a escola de tempo integral contribuiu para 

esse processo. É o local em que as relações interpessoais, tão importantes nessa idade, se 

estreitam ainda mais, estabelecendo vínculos, por vezes, mais fortes que o seio familiar.  

Evelyn aprendeu a desenvolver essa prática vendo os colegas da escola lendo. Assim, 

se interessou. Ela não teve nenhum estímulo em casa. O contato com os amigos, no colégio de 

tempo integral, fez florescer o gosto pela leitura do texto literário. A influência se deu ali, mas 

a motivação veio dos amigos e dos textos lidos por eles, e não os exigidos pelos professores. 

Alice também aprendeu a gostar de ler nesse ambiente. Antes de ingressar no colégio atual, 

não tinha interesse por essa prática. Entretanto, quando passou a observar duas colegas lendo 

se motivou a fazer o mesmo. Manuel, por sua vez, é constantemente incentivado pelos colegas 

de escola, assim como Grisélia, que troca muita ideia sobre livros e filmes com os amigos. 

Pedro Paulo recebe o mesmo estímulo. A seguir, os excertos das falas de alguns alunos: 

 

EVELYN (6º ano): Eu via todo mundo lendo e aí eu queria ler também. 
 
MANUEL (8º ano): Quando eles falam que é bom [o livro] eu vou.  
 
ALICE (9º ano):  Eu nunca gostei de ler, eu nunca havia gostado de ler. Só 
que ao ver as pessoas se interessando por leitura eu fui tentar descobrir o 
porquê que eles acham interessante e eu acabei entrando nessa também.  

 
PEDRO PAULO (9º ano): Amigos, aqui, assim, são poucos que me 
influenciaram a ler, mas os que me influenciaram ajudaram até muito, até 
hoje. 
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Há, então, uma grande influência advinda de colegas, dentro da escola. Pessoas 

importantes que influenciaram diretamente na escolha leitora desses jovens, antes avessos aos 

livros. É ali que eles passam grande parte do dia, por isso, os vínculos com os companheiros 

se estreitam muito. Essa convivência se torna frutífera e não pode ser ignorada, uma vez que 

os amigos passam a exercer, muitas vezes, uma influência tão ou mais importante do que o 

próprio colégio e a família para a indicação de leituras. O fato desse incentivo não ser tão 

impositivo (como acaba sendo em muitos meios familiares e por parte de muitas instituições 

escolares) chama mais atenção dos jovens, que podem se sentir mais instigados pelos livros.  

A escola pode não cumprir ainda seu papel, satisfatoriamente, no quesito divulgação e 

trabalho com obras literárias. Entretanto, os poucos (porém, contumazes) leitores que ali estão 

presentes ajudam nesse incentivo, mesmo que muitas vezes nem percebam.  Mas não apenas 

os amigos e colegas desse espaço se destacam. Jubileu e Lucas tiveram forte influência fora 

desse local. Segue, abaixo, um excerto da entrevista de ambos: 

 
JUBILEU (8º ano): Eu tenho um amigo que ele tem duas irmãs. As duas 
irmãs dele conseguem ler um monte de livros em um mês e aí elas vão 
falando sobre aquele livro e eu vou achando interessante e aí eu vou lá e 
procuro saber sobre o livro.  
 
LUCAS (6º ano): Em um final de semana eu vou pra casa de um ou de outro, 
aí a gente senta na área, na mesa, ou senão até mesmo o chão, estando limpo, 
a gente deita e vai ler, a gente pega um monte de livros e vamos ler. [...] As 
filhas do pastor elas têm muito livro, assim, não de contos, essas coisas, mas 
biografias de pastores, assim, aí a gente pesquisa sobre a vida da pessoa. 

 

Jubileu achou interessante as irmãs do amigo lerem tanto e quis saber o que chamava a 

atenção delas nos livros. Nesse processo, ele se identificou com as obras lidas por elas e 

também foi ler os mesmos exemplares. Trocaram experiências de leitura e ele pediu sugestões 

de outros títulos. Lucas passou por experiência semelhante fora do ambiente escolar. Ele e os 

amigos costumam se encontrar para trocar ideias sobre os livros lidos, principalmente 

biografias de pastores, e gostam bastante desses momentos. 

Por esses depoimentos apresentados, mais uma vez, percebe-se o quanto os amigos 

leitores podem exercer grande influência na indicação de novos títulos, servindo de exemplo e 

inspiração para muitos. De fato, há algo mágico nos livros, uma mola propulsora que pode 

conduzir dezenas de jovens à prática leitora. Mas, muitas vezes, falta a engrenagem, o ponto 

de partida que pode começar em um singelo gesto, em um momento de contemplação do texto 

lido por outrem. Conforme foi apontado, vários jovens foram influenciados a ler desse modo: 
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observando outros leitores. Por isso, essa relação não pode ser descartada. É uma ponte que 

pode interligar até mesmo os mais avessos e arredios aos livros. 

No total, cinco não-leitores afirmaram que amigos ou colegas os influenciaram a ler. 

Segundo Henrique, do 7º ano, indicação de leitura até há por parte de algum amigo, mas ele 

não se estimula. Outros dois colegas concordaram. Letícia se sentiu influenciada a ler, certa 

vez, quando viu um amigo lendo e, às vezes, se interessa quando vê um colega praticando 

essa atividade. A seguir, um excerto de seu discurso: 

 
LETÍCIA (7º ano): Quando eu vejo uma pessoa com um livro na mão eu falo 
assim: ‘Nossa! Que top! Deixe eu ler também’. Aí eu leio. 

 

Alguns jovens entrevistados, embora não tenham a prática da leitura, acham 

interessante quando veem um colega lendo. Talvez se sintam excluídos por não estarem 

realizando tal feito e, para imprimir a ideia de que se importam com leitura, mostram-se 

interessados em conhecer o que os amigos estão lendo. Como afirma Foucault (2012), vai 

contra a ordem do discurso dizer ou fazer algo que a sociedade abomina. Não ler, diante de 

um grupo de amigos leitores, poderia ser interpretado como algo negativo, incoerente. Daí, o 

interesse (real ou não) a ser repassado aos colegas amantes dos livros. Assumir que não gosta 

de ler, em um ambiente composto por leitores, nem sempre é fácil, assim como a situação 

contrária, ser um leitor voraz diante de um grupo de jovens que não leem, também pode gerar 

grande desconforto a esse leitor. Samuel constata: 

 
SAMUEL (9º ano): Quando você tá numa roda de amigos, e, por exemplo, 
tem uma pessoa assim: “Ah, esse ano passado eu li três livros. Agora eu tô 
terminando o quarto nesse ano”. Aí o outro: “Não, eu já li doze livros e já 
não sei o que”. Aí chega em você e diz: “O que você leu?”, “Não, turma da 
Mônica, entre os dois ali”. Tipo, você fica inferior. Aí a gente já fica 
pensando numa desculpa pra dar. 

 

Já Natália, do 9º ano, afirmou não ter vergonha, pois os amigos dela não leem e, então, 

ela se sente confortável nessa situação. Mas, se em seu círculo de amizades tivessem leitores, 

o contexto seria diferente. Pelos dados apresentados, percebe-se, mais uma vez, a interdição 

do jovem em não poder assumir o que realmente deseja ou pensa sobre leitura, sobretudo, nos 

momentos em que ele encontra pessoas aficionadas a essa prática. Como defende Foucault 

(2012, p. 10): “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”.  
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A cobrança da leitura está presente na vida desses alunos. E por mais que não queiram 

se sujeitar a essa prática, criando estratégias para realizar as atividades que lhes são impostas, 

por vezes se entregam, ainda quando estão fora do ambiente escolar. Samuel, mesmo 

resistente à prática leitora, afirmou que vai comprar a coleção de Percy Jackson, de Rick 

Riordan, para tentar ler e, desse modo, conquistar uma garota que é apaixonada por livros, 

impressionando-a. Seria uma estratégia criada para aproximar-se dela, tomando como ponto 

de partida um diálogo acerca desses exemplares lidos. Posteriormente, iria emprestá-los a ela 

para criar um pretexto de ir até a casa dela levá-los. A aventura, bastante laboriosa para 

Samuel, é incerta e ele não faz ideia de como irá terminar. Porém, não crê que agindo assim se 

tornará um leitor. Tampouco está confiante que conseguirá o feito de ler esses livros. Percebe-

se que há uma influência não-escolar para a leitura, que não deixa de ser imperativa, pois por 

meio dela é que o jovem pretende alcançar um objetivo (seduzir uma moça). 

Na verdade, a imposição de leituras gera uma marca muito negativa aos não-leitores e 

desvincular-se dessas amarras, para muitos deles opressora, se torna um encargo árduo, pois a 

leitura, nesse caso, é associada à cobrança, seja no meio escolar ou fora dele. Não ler, para a 

sociedade, de forma geral, é um ato inadmissível. Por isso, a pressão para que isso ocorra é 

muito forte. Para muitos não-leitores, escapar desse círculo tão impositivo é difícil e a 

resistência para a leitura se torna maior, pois ela ainda é vista sob a ótica da obrigatoriedade.  

Assim, a oportunidade em conhecer a literatura como experiência estética, como 

costuma ocorrer aos leitores, se perde para muitos jovens. Investir na mediação leitora é 

urgente e necessário, para que essa porta não seja fechada às crianças e adolescentes, e a 

obrigação possa ao menos ser amenizada, quiçá, substituída pela instigação e curiosidade dos 

livros, seja por parte dos amigos, da família ou pelos membros da escola. Sobre a 

obrigatoriedade de leituras ainda se discutirá mais adiante. Antes, cabe conhecer os espaços 

de leitura frequentados pelos jovens, bem como as formas com que eles obtêm títulos novos. 

 

3.5 Os espaços de leitura e os meios de acesso aos livros 

 

Se o livro de papel estivesse em decadência, como é apregoado por muitos, as 

bibliotecas e livrarias também estariam, o que não acontece na prática entre os leitores 

entrevistados. No entanto, muitos jovens ainda não têm acesso a esses espaços aqui no Brasil 

e, às vezes, nem sequer sabem de sua existência. Porém, o leitor voraz, quando se depara com 

esses ambientes se sente como se estivesse em um lugar mágico e fabuloso. Essa é a sensação 

de muitos alunos quando conhecem a biblioteca da escola. Apesar de ter uma estrutura física 
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precária (conferir Anexo B), é um oásis para os leitores que ali frequentam regularmente, que 

ficam deslumbrados quando descobrem que ela funciona, é frequentável, podem fazer 

empréstimo de livros e contar com o apoio de uma distinta dinamizadora.  

A frequência à biblioteca escolar se destaca: onze leitores entrevistados comparecem 

regularmente ao local; um aluno esporadicamente aparece; é pouco visitada por três alunos; 

desconhecida por três estudantes e não frequentada por dois jovens.  Manuel, do 8º ano, 

frequenta pouco e quando o faz é em busca de um livro específico. Porém, gostaria de ir mais 

vezes. Segundo ele, há alguns empecilhos, como a falta de tempo. Bianca, da mesma série, 

tampouco comparece muito ao local e, quando o faz, é mais na aula de letramento, à tarde. 

Ambos afirmaram que o mau atendimento na biblioteca, no turno matutino, é desestimulante. 

Além disso, preferem recorrer às mídias digitais, como será constatado mais adiante. 

Alice, do 9º ano, embora tenha tecido grandes elogios à dinamizadora, sendo ela 

bastante influente em sua prática leitora, frequenta pouco a biblioteca da escola, pois o pai 

adquire os livros que ela necessita para ler. Tal fato gerou certo estranhamento. Se a aluna é 

tão grata a Lila e gosta de sua presença, por que não frequentar mais o ambiente? Será que ela 

não estaria proibida pelo pai de ir à biblioteca e, principalmente, de pegar livros emprestados 

nesse espaço? Sabe-se que ele controla as suas leituras. Talvez, por isso, a garota frequente 

menos esse ambiente. Percebe-se, mais uma vez, que ela não se sente totalmente livre para 

suas escolhas leitoras. A autoridade, por parte de seu principal responsável, se impõe 

constantemente em sua mente, a tolhendo de fazer o que realmente deseja. 

Grisélia e Hinata, do 8º ano, e Galileu, do 6º ano, por sua vez, não conheciam o 

ambiente. O garoto nem sequer sabia de sua existência. Conheceu o local durante o momento 

da entrevista e gostou do espaço oferecido, assim como as duas colegas, e os três pretendem 

visitá-lo regularmente, dialogar com a dinamizadora e adquirir novos títulos. Por esses 

depoimentos, percebe-se o pouco trabalho de incentivo promovido pela escola e pelos 

professores, para que os estudantes frequentem a biblioteca. Esses três alunos, mesmo tendo 

ingressado no colégio no início de 2015, não conheciam esse importante espaço de leitura. 

Foram ter acesso quase um ano depois que chegaram à instituição.  

Evelyn, do 6º ano, e Ricardo, do 7º ano, entretanto, não frequentam o local e não 

demostraram grande interesse. Ricardo, apesar de já o ter visitado, em algum momento, na 

parte da tarde (pois, segundo ele, pela manhã, não dá tempo), não se sente atraído pelos livros 

que ali são oferecidos, assim como a colega Evelyn. Ele acha que ali não há muito espaço 

para os best-sellers. Daí, a aversão ao local, ainda maior para Evelyn. De acordo com a 

garota, somente eram interessantes os exemplares oferecidos pela biblioteca da outra escola 
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em que estudava. Provavelmente, se a jovem demonstrasse menos resistência ao local e à 

dinamizadora, poderia conhecer boas opções de leitura. 

No total, gostam da biblioteca escolar treze alunos leitores. A vantagem de ler na 

escola, mais em específico na biblioteca, para Luana, do 6º ano, é que já estando nesse 

ambiente ela pode terminar de ler um título e, em seguida, escolher outro. Para ela, o local é 

tão silencioso, em relação aos demais espaços da escola, que dá até sono. Ketlen, do 9º ano, 

também se sente atraída pela tranquilidade do lugar, mais calmo, sobretudo no turno da tarde. 

Onze jovens gostam de ali fazer empréstimos de obras literárias, e a liberdade de escolha de 

títulos foi aludida por dez leitores. Além disso, nove alunos ressaltaram que os livros 

oferecidos são bons e diversificados. 

Entretanto, sete leitores destacam que esse ambiente poderia ser melhor. Para Lucas, 

do 6º ano, poderiam ter mais opções de livros e o espaço físico poderia ser reformado, com 

nova pintura, troca de piso e as janelas e os ventiladores quebrados deveriam ser arrumados. 

Os livros didáticos, que muitas vezes povoam as mesas da biblioteca, poderiam, segundo ele, 

ir para outro lugar. Assim, haveria mais espaço para novos títulos literários, bem mais 

interessantes, e o local ficaria livre para que os visitantes pudessem se sentar e desfrutar do 

livro. Luan, do 7º ano, concorda que a biblioteca poderia oferecer novos títulos e ter uma 

decoração descontraída. Além disso, o ambiente, de acordo com o jovem, poderia ser mais 

confortável para ler. Para Ana Clara, do 9º ano, o espaço poderia ser maior e mais atrativo. 

O horário vespertino é o mais almejado para visitação. Quinze leitores preferem 

frequentar a biblioteca no período da tarde. Para Patrick, Manuel e Ketlen, na saída do 

colégio é ainda melhor, pois já fazem o empréstimo do livro e o levam para casa. A jovem 

também comparece no intervalo vespertino. Para ela, de manhã é mais corrido, e à tarde tem a 

companhia de Lila, que a ajuda nas escolhas leitoras. Lucas, Luana, Manuel, Jubileu, Pedro 

Paulo e Anne Gabriella disseram o mesmo. A seguir, alguns excertos de entrevista: 

 

LUCAS (6º ano): Sento aqui e fico conversando mais ela. [...] Ou senão, 
quando eu leio um livro ela fica me perguntando se tá gostando, aí eu vou 
explicando.  
 
PATRICK (7º ano): Tipo, eu chego aqui e a Lila já tem um livro pra mim.  
 
KETLEN (9° ano): Ela fala as coisas pra mim ler. Nossa, ela me dá uns 
livros ótimos! Que até às vezes eu pego um livro que até eu mesmo não 
entendo. Assim, ah, eu quero esse. Mas eu não entendo a linguagem. Aí ela 
vai me mostrando. Aí eu vou gostando, sabe? Ela que me mostra os livros e 
me influencia muito. 
 



137 

ALICE (9º ano): A biblioteca daqui da escola, simplesmente, foi um atrativo 
pra mim. Até porque jamais nenhuma bibliotecária me chamou e me falou 
assim: “Olha, leia esse livro tal, tal”. Aqui não. Aqui a coordenadora daqui 
da biblioteca, ela já me chama, ela já conversa comigo, já fala assim: “Olha, 
eu acho esse livro muito interessante. Por que você não lê? Por que você não 
tenta? Você lê devagarzinho. Você lê a primeira página, devagarzinho, que 
aí você vai conseguir terminar. Agora se você tentar ler tudo de uma vez 
você não vai entender e você não vai conseguir, sabe, ter aquela pegada que 
o autor quis passar pra você”. [...] 
Você incentivando a pessoa, ela vai falar, tipo, ela tá se importando comigo 
[...]. Eu tenho que demonstrar pra ela que ela não tá se esforçando à toa. 
Então, eu preciso fazer alguma coisa, nem que seja um pouquinho.  

 

Graças à influência de Lila, Lucas pôde aumentar e melhorar a sua prática leitora. Ela 

lhe dá uma atenção especial. Se não gosta de um livro, pacientemente ela indica outro, 

fazendo com que ele se sinta bem naquele ambiente e cada vez mais motivado a ler e 

frequentar o local. Pode trocar ideias, compartilhar leituras, dizer suas impressões sobre o 

livro, o que já não ocorre no ambiente familiar, em que a iniciativa para falar acerca do 

exemplar lido parte dele. Para Alice, o estímulo ainda é o melhor caminho para a formação 

leitora. Nesse processo, a jovem se identificou com a leitura, o que antes não acontecia no 

outro colégio e, talvez, nem em casa. Jubileu, do 8º ano, também gosta muito das sugestões 

dadas por Lila, e do trabalho que faz, instigando os alunos para a leitura. Pedro Paulo, do 9º 

ano, toda vez que vai à biblioteca, e não tem ideia de qual exemplar adquirir, fica satisfeito 

quando a funcionária entra em ação e lhe dá uma ou duas sugestões, que combinem com seu 

estilo, pedindo ao jovem para escolher a obra que mais seja do seu agrado. Desse modo, se 

identifica com o trabalho feito por ela, que é recomendado e não imposto. 

Pelo depoimento dos alunos, nota-se a boa assistência e solicitude da dinamizadora, 

seu zelo e preocupação, que aconselha, dá dicas sobre livros, e tenta, de algum modo, seduzir 

os jovens, principalmente quando percebe que o terreno é fértil e pode render bons frutos. 

Eles se sentiram acolhidos por ela. No total, treze leitores elogiaram o trabalho 

desenvolvido pela dinamizadora Lila. Se ela tivesse o apoio dos demais professores e de 

sua colega, que trabalha no contraturno, é capaz que o número de alunos leitores se ampliasse 

mais. Pedro Paulo, Bianca e Lucas lamentam não poder contar com o mesmo atendimento no 

outro turno. Segue, abaixo, alguns excertos da fala desses alunos sobre o trabalho de Maria: 

 

PEDRO PAULO (9º ano): Ela tem um jeito diferente de tratar os alunos [...]. 
Exemplo, você chega, pede com educação, tem vezes que ela nem te dá 
moral. Ela finge que você nem tá lá na biblioteca [...] Você se sente solitário 
em meio de tanto livro e ela fica lá, exemplo, não faz nem noção de tentar te 
ajudar nem nada.  
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BIANCA (8º ano): A pessoa que fica na biblioteca ela é muito... é, parece 
que ela num dá conta de receber as pessoas.  
 
LUCAS (6º ano): Ela não gosta muito que pega livros. Ela, a gente pede pra 
pegar, aí ela fala que tá organizando e nunca empresta.  
[...] 
Vamos supor, assim, eu vou, quero pegar um livro, mas a pessoa não gosta 
que a gente pega o livro [...]. É a mesma coisa de falar: “Você não precisa 
ler”. 

 

Como pode-se perceber, Maria não é receptiva com os alunos, que não se sentem bem 

recebidos e acolhidos por ela. Segundo Anne Gabriella, do 9° ano, as formas de tratamento de 

Lila e Maria são bem distintas e isso pesa na hora de escolher o horário de visitar esse espaço. 

Manuel e Bianca, que também não se identificam com a dinamizadora da manhã, concordam 

com a garota. A experiência, para Patrick, do 7º ano, tampouco foi positiva. Ele não pode 

pegar livro de manhã e a companhia da Lila é mais agradável. No total, seis alunos leitores 

fizeram alusão ao mau atendimento de Maria.  O incentivo a essa prática, e a esse local, 

tem de ser fundamental: 

 

O amor às bibliotecas, como a maioria dos amores, deve ser aprendido. 
Ninguém que pise pela primeira vez num aposento repleto de livros saberá 
instintivamente como se comportar nem o que se espera, o que se promete e 
o que é permitido. Há quem fique tomado de horror – diante da barafunda ou 
da vastidão, do silêncio, do lembrete zombeteiro de tudo que não sabemos, 
da vigilância – e, parte dessa sensação acachapante pode se perpetuar, 
mesmo depois que os rituais e as convenções foram aprendidos, que o 
território foi mapeado e que os nativos foram julgados amistosos 
(MANGUEL, 2006, p. 13). 

 

Lila tem esse empenho em acolher bem quem chega à biblioteca e mostra as múltiplas 

possibilidades ali oferecidas ao jovem, direcionando-o no melhor caminho a ser seguido. É 

por meio dessa intensa influência que começa a surgir certo interesse pelos livros. Esse 

trabalho contrastante entre ambas as dinamizadoras será retomado no capítulo seguinte, 

dedicado a tratar sobre a mediação.  

Já a falta de conhecimento e/ou acesso em relação aos espaços de leitura é outro fator 

que pode ser prejudicial no processo de formação de leitores. Alguns jovens, como Violeta, 

Patrick e Anne Gabriella, se não tivessem a oportunidade de ingressar na biblioteca escolar, 

provavelmente não estariam lendo tanto, como o fazem atualmente. A acessibilidade ao local, 

somada à boa influência de uma competente formadora de leitores, foram determinantes para 

eles. Por isso, a biblioteca da escola, conforme foi visto, é uma importante porta de entrada 
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para muitos jovens, que nunca tiveram contato com outros ambientes de leitura. No respectivo 

colégio, os alunos têm a sorte de contar com um bom espaço e acervo de títulos, cena não tão 

comum em muitos meios escolares, sejam públicos ou privados.  

Contudo, ainda falta divulgação e mais integração entre professores e demais 

funcionários para que esse local seja mais frequentado e almejado. Ainda há os que não se 

sentem estimulados a ler qualquer tipo de livro, e tampouco apresentam interesse em visitar 

quaisquer espaços de leitura. Quinze não-leitores, do 7º ao 9º ano, afirmaram que não 

frequentam a biblioteca escolar e nem sentem motivação para isso. Os não-leitores do 6º 

ano circulam pouco nesse espaço que, segundo eles, não é muito atrativo. Embora já tenham 

visitado o local e tenham tido contato com o livro, não possuem interesse em adquirir um 

exemplar para empréstimo. Os livros, para eles, “são horríveis” e não há gibis. Por isso, não 

se animam a voltar ao ambiente. Um dos alunos argumentou que poderia haver também livros 

como Diário de um banana. O espaço se tornaria mais interessante.  

O que se percebe, por meio desses depoimentos, é um profundo desconhecimento do 

que realmente há de interessante na biblioteca escolar. Não é o espaço que é desagradável, 

para os não-leitores do 6º ano, mas alguns exemplares existentes. Seria, de fato, a leitura tão 

tenebrosa assim? Se fosse, não teria aluno perguntando sobre a existência de gibis e de livros 

best-sellers. A resistência para adentrar no ambiente é tão grande que muitos não dão espaço 

para que a dinamizadora possa se manifestar. Se Lila, por exemplo, tivesse essa oportunidade, 

certamente apresentaria alguns romances adaptados para as histórias em quadrinhos, em 

substituição aos gibis que, com efeito, não se fazem presentes no local. Além disso, saberiam, 

por exemplo, que há toda a coleção de Diário de um banana no ambiente. Essas informações 

foram ressaltadas a eles no momento da entrevista, e surpreenderam a todos. 

Verifica-se, então, que quanto menor a idade, menor a resistência para a leitura 

literária. Os não-leitores do 6º ano, mesmo não se identificando muito, ainda frequentam a 

biblioteca escolar, o que não ocorreu entre os não-leitores das outras séries. Se soubessem da 

existência de alguns best-sellers, e de livros que lembram os gibis, talvez frequentassem mais 

esse espaço. Por isso, é importante o trabalho de divulgação das obras literárias, não apenas 

na biblioteca, mas sobretudo nas salas de aula, por meio dos professores. Histórias em 

quadrinhos atraem os leitores, e valorizar as leituras não-escolares dos alunos é um começo 

para que se influencie outros tipos de leitura. Mais uma vez, a mediação urge nos meios 

escolares e pode trazer resultados bem satisfatórios, conforme foi visto entre os leitores que 

estudam na instituição de tempo integral, e tiveram acesso à biblioteca escolar e ao apoio de 

Lila. E essa experiência não ocorreu apenas no espaço escolar atual.  
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Já visitaram outras bibliotecas escolares dez leitores. Alice afirmou que no outro 

colégio não havia uma funcionária dedicada e prestativa como Lila para incentivá-la. Na 

época, a jovem não gostava muito de ler e não se sentiu entusiasmada a continuar 

frequentando o local. Na instituição atual, a experiência foi diferente, conforme já apontado. 

Evelyn, entretanto, gostava de frequentar a biblioteca da outra escola, pois ali tinha livros 

interessantes, situação distinta do cenário atual. Já Lucas afirma que no outro colégio havia 

uma biblioteca boa, em que ele podia fazer empréstimo de livros e trocar ideias com a 

dinamizadora do local. Mas ele lia pouco, de dois em dois meses.  

Galileu também contava com um espaço muito bom de leitura na outra instituição que 

estudava. A biblioteca era silenciosa, mas as pessoas que ali circulavam, embora ficassem 

caladas, o incomodavam, desconcentrando-o. Ele gosta de lugares silenciosos e desérticos, 

pois assim se isola e se concentra melhor. Patrick, por sua vez, teve uma experiência bem 

diferente do colégio atual. Os alunos só podiam entrar no espaço dedicado à leitura quando 

algum professor acompanhava alguma turma e não podia fazer empréstimo de livros. Hinata, 

entretanto, nunca teve contato com outras bibliotecas escolares. 

Constata-se, por esses depoimentos, algumas falhas presentes nesses locais escolares. 

A estrutura física peca, os livros muitas vezes não podem ser levados para a casa, o 

funcionário que trabalha nesse espaço nem sempre é receptivo ou está preparado para atender 

os alunos. Por vezes, nem há esse profissional, conforme revelou Patrick, que tinha que 

depender da boa vontade do professor para adentrar no recinto. Mas, ainda assim, muitos 

jovens tiveram a chance de ingressar no ambiente, situação nem sempre disponível em todas 

as escolas, sejam elas públicas ou privadas. A Lei da Universalização das Bibliotecas, como 

apontado anteriormente, urge ser cumprida, a fim de que se resolva muitas dessas pendências, 

e as crianças e adolescentes possam ter acesso a um espaço digno e amplo para a leitura. 

Já as bibliotecas não-escolares, públicas ou privadas, não são muito acessadas pelos 

entrevistados. Pedro Paulo não conhece nenhuma em Goiânia, embora tenha ido, uma vez, em 

uma situada em Belém, pois a cidade em que morava, no Pará, era pequena e não havia esses 

locais para leitura. Ketlen, Violeta, Patrick, Ana Clara, Anne Gabrielle e Alice nunca 

visitaram outras bibliotecas, mas têm grande interesse em conhecê-las. Ana Clara prefere ir na 

da escola, provavelmente por ser mais fácil o acesso. No total, dez leitores não frequentam 

outras bibliotecas. A falta de acessibilidade ao local, ou o desconhecimento de que esses 

espaços existam, são fatores que emperram uma maior circulação nesses meios. 

Luana e Galileu, do 6º ano, e Pietro, Luan e Geovana, do 7º ano, já visitaram outras 

bibliotecas e gostam desses locais, mais do que as livrarias. Luana já morou em uma rua que 
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tinha tanto uma biblioteca como livraria, e era bastante atrativo. Todos os dias ela visitava 

ambos os ambientes, emprestava livros, comprava-os. Mesmo depois de ter mudado de 

endereço, continuou tendo por perto algum espaço de leitura para frequentar. Galileu, de igual 

modo, pode contar com uma boa biblioteca, próxima à sua residência. Uma vez, em um 

passeio feito pela outra escola, teve a oportunidade de conhecer uma gibiteca, localizada no 

centro de Goiânia, em um centro cultural que abriga também uma biblioteca estadual. Como 

fica próximo à sua casa, sempre que pode visita o local que, segundo ele, é um “oásis”. Antes, 

ia mais vezes, mas com a ida para a escola de tempo integral, teve que diminuir as visitas. Já 

Hinata, do 8º ano, só conhece uma biblioteca, a que fica situada no TRE (Tribunal Regional 

Eleitoral), onde o pai trabalha. Ela adorou o ambiente. Achou-o bastante calmo e tranquilo. 

Lucas, do 6º ano, narrou uma experiência interessante, em uma biblioteca municipal, 

não-escolar, na cidade de Itapaci, em Goiás, onde morava. O fato de poder fazer empréstimo 

de livros e utilizar os computadores, gratuitamente, para realizar pesquisas e trabalhos, 

chamou bastante a atenção do jovem, bem como o espaço dedicado à leitura, mais isolado, 

com puffs coloridos e confortáveis, tapete grande, em material E.V.A. (Espuma Vinílica 

Acetinada), e janelas de vidro blindex, que proporcionavam maior luminosidade ao local. Ele 

tirava os sapatos, para entrar no ambiente, e se sentia muito bem ali: “A gente se jogava lá”.  

Quando morava em Ituiutaba, interior de Minas Gerais, Grisélia, do 8º ano, também 

frequentava a biblioteca municipal, e ficava encantada com os livros daquele ambiente, 

segundo ela, determinante em sua formação leitora. Foi ali que começou sua paixão pelos 

livros. Além disso, visitava regularmente a biblioteca da faculdade que o pai estudava, em 

Goiânia. Enquanto ele assistia às aulas, ela permanecia no local conhecendo diferentes 

exemplares e se deleitava com os livros expostos, não os literários, mas os de diferentes áreas 

do conhecimento, como os da área médica, os quais ela se identifica bastante. 

Percebe-se, então, bastante interesse e curiosidade desses alunos, que tiveram a chance 

de adentrar nesses locais, felizmente, presentes nas cidades em que moravam, do interior, 

onde se sabe que a existência desses espaços de leitura é bem menor, em relação às capitais e 

grandes municípios.  Uma inquietação move esses jovens e as bibliotecas são determinantes 

para a constituição deles como leitores. A esse respeito discute Manguel (2006, p. 184-185): 

 

Abrimos nosso caminho pelas infinitas estantes das bibliotecas, escolhendo 
este ou aquele volume por razões que mal discernimos: por causa de uma 
capa, um título, um nome, por causa de alguma coisa que alguém disse ou não 
disse, por um palpite, um capricho, um erro, porque pensamos encontrar neste 
livro um certo conto ou personagem ou detalhe, porque acreditamos que foi 
escrito para nós, porque acreditamos que foi escrito para todos exceto para nós 
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e queremos saber porque fomos excluídos, porque queremos aprender ou rir 
ou nos abandonar ao esquecimento. 

  

É assim que Grisélia se sente diante dos livros que gosta. Embora demore para acertar 

a escolha da obra, quando está diante de um exemplar, com o qual se identifica, ela se 

transforma. Do mesmo modo, se sente realizada quando tem a chance de conhecer ambientes 

repletos de livros. Vê-se, portanto, que a acessibilidade a diferentes espaços de leitura pode 

contribuir satisfatoriamente na formação leitora do jovem. Mas a oportunidade tem de ser 

lançada. Galileu, por meio de um passeio de escola, conheceu a gibiteca de uma biblioteca 

pública, próxima à sua casa. Hinata e Grisélia puderam contar, ainda, com o apoio dos pais, 

que as levavam para visitar bibliotecas, da faculdade ou do trabalho. 

Em compensação, outros adolescentes nem sequer sabem da existência desses espaços, 

como Violeta. Não raro, as únicas bibliotecas que os alunos conhecem são apenas as situadas 

nas escolas. Além disso, faz parte do imaginário de muitos brasileiros um conceito muitas 

vezes vago e impreciso desse lugar, ainda visto como ambiente de estudo, que contém apenas 

“livros antigos” para pesquisa, e não como espaço de leitura literária e empréstimo de livros, o 

que afasta muitas pessoas desses locais, sobretudo as que já não são tão familiarizadas com a 

prática da leitura. Esses dados foram constatados pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(FAILLA, 2016). 71% dos entrevistados alegaram que esse é um lugar de estudo ou pesquisa, 

26% crê que esse local é voltado para estudantes e apenas 20% pegam livros emprestados. 

Entre os não-leitores, a visita a outras bibliotecas é pouco frequente. Apenas uma 

aluna, Bárbara, do 8º ano, gosta de uma, a do SESC (Serviço Social do Comércio), pois ali há 

gibis da Turma da Mônica. Sílvia, do 6º ano, já visitou uma biblioteca pública, mas não 

gostou do ambiente: “Não, muito sem graça. Não pode falar nem oi”. Três não-leitores, do 7º 

e do 8º ano, conhecem outros espaços como esse, embora não gostem de frequentá-los. 

Conquistar esses jovens para a prática leitora se torna uma atividade complexa, pois a 

resistência entre eles é muito forte. Nem as livrarias chamam muito a atenção dos não-

leitores. Os entrevistados, do 6º ano, conhecem apenas as que estão situadas nos shoppings. 

Entretanto, não se animam em poder visita-las, assim como os colegas do 8º e do 9º ano. Os 

alunos do 7º ano reconhecem que esses espaços são mais atrativos, mas não pelos livros, e 

sim por outros produtos, como jogos eletrônicos. 

Situação adversa entre os leitores. As livrarias, para muitos deles, se destacam como 

ambientes sedutores para a prática leitora. A sensação proporcionada, ao adentrar nesses 

locais e ter contato físico com as obras literárias, é especial para grande parte deles. No total, 
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nove leitores se identificam com esse ambiente. Segundo Ricardo, esse espaço é bem mais 

atrativo do que a biblioteca, porque tem opções mais atuais e modernas. Pietro gosta de ir ao 

local para ver as novidades. Hinata e Grisélia igualmente revelaram grande paixão pelas 

livrarias, principalmente as de shopping, que frequentam regularmente.  

Grisélia, criteriosa na seleção de livros, adora esses ambientes, pois sempre há grandes 

novidades expostas, principalmente títulos que retratam ação, drama ou romance, e que têm a 

ver com filme. Evelyn conhece apenas a megastore, que ela gosta bastante. Lucas também se 

encanta com esse ambiente. Ana Clara não frequenta muito, porém se identifica com o 

espaço. Alice só foi uma única vez, com o pai, para comprar Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, e se interessou pelo local. Ficou fascinada com os títulos destacados nas mesas e 

estantes. Se pudesse, voltaria mais vezes.  

Mas, embora sejam mais comuns do que as bibliotecas, e bem localizadas, sobretudo 

as que estão nos shoppings, as livrarias são pouco visitadas por alguns jovens, seja porque não 

conhecem esses locais, seja por falta de identificação com o espaço. Seis leitores (Jubileu, 

Violeta, Patrick, Luan, Ketlen e Anne Gabriella) nem sequer conhecem as megastore. E há os 

que não gostam desses ambientes, como Pedro Paulo, que não se identifica muito, devido ao 

barulho, que atrapalha, e por ser um lugar mais tumultuado. Galileu, conforme foi discutido, 

se incomoda com a grande ênfase dada aos livros vastamente comercializados. Bianca, assim 

como Manuel, prefere recorrer ao suporte tecnológico para adquirir um novo exemplar. É 

mais fácil, rápido e não precisa sair de casa. Por isso, ambos não demonstraram tanto interesse 

em visitar bibliotecas e livrarias. Segundo Bianca, não há tempo para isso e Manuel só 

frequenta o espaço físico quando deseja um livro específico. 

Percebe-se, por esses dados, que a acessibilidade aos espaços de leitura ainda pesa. 

Mesmo as livrarias, que são melhor localizadas e mais divulgadas, não são muito visitadas 

pelos leitores. Por vezes, muitos desconhecem esses locais, que estão presentes sobretudo nos 

bairros nobres e centralizados. Em Goiânia, por exemplo, só há três bibliotecas públicas, uma 

situada no centro da capital, e duas em setores adjacentes a ele. Segundo Paulino (2001): 

 
Os espaços de circulação do livro já determinam uma forma de exclusão. 
Não há, por exemplo, livrarias na periferia das grandes cidades brasileiras e 
em muitas cidades do interior do país. O preço é outro elemento 
discriminador. Num país de poucos leitores, as editoras justificam seus altos 
preços pelas baixas tiragens. Também a forma como o texto é escrito prevê 
um tipo de leitor e exclui outros. 
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Por isso, há muitos jovens que preferem bibliotecas do que livrarias, sobretudo as 

escolares, que já estão ao alcance deles. O preço elevado muitas vezes desestimula a visita a 

esses ambientes de comercialização de livros. Do que adianta ir a esses locais se não há como 

comprar o que almeja? Por vezes, não há dinheiro nem para pagar a condução que os leva até 

esses lugares. A biblioteca da escola se torna um espaço mais democrático e acessível para as 

obras literárias. É ali que muitos alunos têm acesso ao empréstimo de livros, uma forma 

gratuita de adquirir um bom livro para a leitura. Muitos leitores podem ter a chance também 

de recorrer aos amigos e parentes para obter novos exemplares. 

O empréstimo de livros é o principal meio de acesso adotado pelos leitores 

entrevistados. Treze alunos costumam obter exemplares da biblioteca escolar. Para Patrick, 

Luan e Anne Gabriella, esse ambiente é essencial, pois os pais não têm condição de comprar 

novos títulos. Onze jovens também adquirem obras por meio de colegas, amigos ou 

parentes. Ricardo, às vezes, recorre aos primos, e Pedro Paulo costuma trocar livros com a 

irmã. Já Ketlen, quando não pode adquirir exemplar na biblioteca, em virtude de um feriado 

prolongado, pede a uma amiga, que possui muitas obras literárias. Galileu, entretanto, não 

adota essa tática, por ter medo de estragar os livros. Mas não vê problema em ceder os seus. 

Embora os não-leitores não tenham tanto contato com livros literários, esses, de algum 

modo, chegam às mãos desses jovens. Por isso, foram questionados sobre a acessibilidade de 

novos exemplares. Apenas um aluno, do 6º ano, pega livro emprestado. Bárbara, do 8º ano, 

recorreu a essa prática só uma vez, para obter o livro Caco, e gostou da experiência. Mas não 

quis repeti-la. Já entre os não-leitores do 9º ano, o contato com os livros só ocorre, segundo os 

entrevistados, por meio dos professores, que os obrigam a ler para realizar determinadas 

atividades, principalmente nas oficinas, momento em que sobretudo o professor Rodrigo leva 

algumas obras da biblioteca para a sala de aula. Tampouco eles têm o hábito de pegar 

emprestado de amigos ou outras pessoas, pois não há interesse. A obrigatoriedade oprime 

muitos discentes, e para quem tem uma visão negativa da leitura, essa prática se torna ainda 

mais distante. De todo modo, dois jovens puderam contar com essa experiência, o que 

representa um tímido começo para adentrar no mundo dos livros. 

Já aos leitores, é um verdadeiro privilégio poder contar com um lugar, ou com uma 

pessoa querida, para adquirir obras literárias. Por isso, a biblioteca da escola é um espaço tão 

almejado. Saber que esses lugares, por vezes repleto de títulos, não são acessados a toda 

comunidade escolar, gera inquietação e descontentamento aos mais exímios incentivadores de 

leitura. Luana, do 6º ano, presenciou uma vez essa situação. Como ela havia declarado que 

doava muitos livros, eu perguntei de onde vinha esse amplo acesso, pois os pais nem sempre 
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compram novos exemplares. A garota, então, afirmou que recebia obras literárias da 

biblioteca de um colégio particular, de tempo integral, onde a avó trabalhava como faxineira. 

A funcionária responsável pelo local argumentou que esses livros não eram lidos e utilizados 

pelos alunos. Por isso eram doados à menina. 

A situação parece bem absurda e incoerente. Luana não soube dizer se essa servidora 

tinha autorização para fazer isso, mas a jovem tentou, à sua maneira, solucionar o caso. 

Embora gostasse dos títulos presenteados, ela se sentia incomodada ao saber que os alunos 

daquela instituição não estavam aproveitando o grande tesouro que tinham à disposição. A 

jovem tomou a iniciativa de ir até o local entender melhor o que se passava. Descobriu que os 

estudantes não eram estimulados a ler. Muitos nem sequer sabiam que tinham como ter acesso 

aos livros, ali naquela escola, e ela mesma resolveu incentivar a prática de leitura.  

Pedia permissão aos professores, entrava nas salas de aula, com alguns exemplares, 

mostrava aos alunos, lia com eles, que ficavam encantados em descobrir um novo mundo, 

principalmente os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental. Mas não eram apenas 

os pequenos. Até mesmo os alunos do ensino médio, mais velhos do que a jovem Luana, 

foram motivados para a leitura, e a garota se sentia feliz e realizada nesse intento tão 

importante. Esse sentimento foi demonstrado a partir do seguinte excerto:  

 

LUANA (6º ano): Eu que gostava tanto de livros e os alunos não gostarem 
dos livros igual a mim me deixou meio com raiva. Então, eu falei: “Aqui eu 
fico, mas só que eu vou ajudar!”. Minha mãe falou: “Tá bom”. Eu ajudei eles 
a lerem os livros que eu pedia, começaram a se interessar e pararam de me 
dar livros, dois por mês.  
[...] Não é só porque lá os pais pagam, os responsáveis pagam pela escola 
que eles não têm que se entusiasmar pela leitura. Então, eu fiquei indignada 
com isso.  
[...] Os pequenininhos ficaram muitos felizes quando eles resolveram ler. 

 

A jovem cumpriu seu papel como disseminadora de leitura. Mas deixou claro que não 

gostaria de estudar nesse ambiente, uma vez que o trabalho com a leitura literária não era 

feito. Havia, segundo ela, “muita coisa errada” naquela escola, o que a indignava. Os pais 

pagavam por um ensino de tempo integral, mas os filhos não tinham acesso à prática da 

leitura e nem à biblioteca, com vários livros disponíveis. Além disso, os professores valiam-se 

da famosa desculpa da “falta de tempo”, para não trabalhar com textos literários. Nem na 

etapa inicial, como a primeira fase do ensino fundamental, as crianças tinham esse acesso. 

Percebe-se como os discursos se cruzam. Uma rede ampla de enunciados se forma 

(FOUCAULT, 2013a). Mesmo tendo ficado apenas com uma escola para coleta de dados, 
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constata-se, pelos discursos dos entrevistados (alunos, professores, dinamizadoras) como 

outros modos de leitura (ou a ausência deles) se estabelecem, advindo de diferentes espaços 

de leitura, outras escolas, públicas ou não, de tempo integral ou meio período. E, por meio 

deles, vamos tecendo uma trama discursiva bastante ampla e heterogênea, que não fica presa 

apenas naquele ambiente escolar. Assim, tem-se a chance de conhecer o trabalho feito (ou 

não) por outras instituições de ensino. 

Pensar que escolas de tempo integral, da rede particular, não trabalham com livros 

literários e ainda os doam, pois “não são úteis” para aquele ambiente, gera revolta e espanto, 

mesmo a uma jovem de onze anos, que teve que “ensinar” aos professores como é feito esse 

trabalho e quanto ele pode ser determinante para a formação de muitas crianças e 

adolescentes, que antes não tinham contato com textos literários. Percebe-se, por esses 

depoimentos, que para o bom mediador de leitura não há limites de idade. Adultos ou 

crianças, todos devem se engajar na divulgação dessa atividade. Basta ter amor pelos livros e 

criar boas estratégias para que eles cheguem às mãos dos mais diversos tipos de leitores. 

Os espaços para a execução da prática leitora podem ser determinantes para aguçar 

ainda mais o gosto pelas obras literárias. Dezesseis leitores entrevistados alegaram que 

preferem ler em casa. O ambiente externo da residência foi lembrado por quatro alunos.  

Evelyn, do 6º ano, e Manuel, do 8º ano por exemplo, gostam de ler na área ou no quintal, 

quando está calor. Segundo o garoto, esse lugar é mais fresco e calmo e pode fugir do ruído 

da televisão que a avó assiste. Lucas, do 6º ano, gosta de ler debaixo do pé de manga e Ana 

Clara, do 9º ano, na escada. Vê-se, então, que os jovens entrevistados prezam muito o silêncio 

e os locais mais tranquilos e frescos, em contato com a natureza. Eles se sentem bastante à 

vontade nesses lugares, que influenciam muito no momento da leitura.  

Grisélia, do 8º ano, e Pedro Paulo, do 9º ano, destacam a sala como um espaço 

importante, além do quarto, local altamente requisitado pelos jovens. O isolamento e 

aconchego do respectivo aposento, mais cômodo e tranquilo, por não ter muito barulho e nem 

alguém que os incomode, é o lugar ideal. Patrick, do 7º ano, conectado ao fone de ouvido, 

pode escutar uma música, em um volume baixo, enquanto lê. Bianca, do 8º ano, por sua vez, 

destaca que no colégio ela não tem muito tempo para exercer essa atividade. Já Hinata e 

Grisélia fogem desse espaço, indo em busca de um lugar mais tranquilo e privado para ler. A 

seguir, dois excertos da fala das alunas:  

 
HINATA (8º ano): Em casa eu me tranco em algum lugar ou pego um lugar 
reservado. [...] Mesmo que as minhas irmãs vão atrás de mim é só sair. Aqui 
não. Aqui é barulho pra todo canto. Não tem lugar reservado [...]. Até a 
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biblioteca aqui dá pra ouvir os trens lá de fora e como eu não sabia que podia 
vim aqui aí então não vinha. Eu preferia levar pra casa pra ler. 
 
GRISÉLIA (8º ano): Porque aqui na escola, por mais que seja um lugar que, 
por mais que tenha toda a organização das pessoas acaba que é um local 
agitado. Porque trezentos, como se diz, trezentos adolescentes, dentro de 
uma escola, não tem como a escola ficar, tipo, aquele silêncio.  E eu sou, 
como disse, eu sou enjoada em questão de leitura. Eu gosto de ler naquele 
momento, que seja só pra mim aquele momento. 

 

Para Grisélia, o espaço escolar é mais tumultuado e, portanto, inadequado para leitura. 

Embora ela reconheça o empenho dos funcionários do colégio em tentar zelar pela disciplina, 

ela sabe que é praticamente impossível impor silêncio absoluto no ambiente. No total, 7 

leitores fizeram reclamação quanto ao barulho incômodo do local. O que se percebe é que o 

momento da leitura, para esses alunos, é sagrado, introspectivo, só deles. O isolamento é o 

ideal. Pensamento muito comum entre os leitores mais exímios. Por isso, tomam o devido 

cuidado ao selecionar o melhor lugar para essa prática.  

Entretanto, há os que não se importam com toda essa reclusão e nem com o barulho. É 

o caso de Luana e Violeta, do 6º ano, e Ketlen e Pedro Paulo, do 9º ano. Os quatro alunos 

alegaram que leem em qualquer ambiente , independentemente do tumulto que esteja em 

volta. Basta ter um tempo livre. O poder de concentração de Violeta, por exemplo, surpreende 

bastante. De fato, em qualquer local da escola, ela se isola e entra literalmente no livro, com 

muita fluidez, e não se dispersa facilmente, mesmo estando cercada de gente e convivendo 

diariamente com o vozerio intenso dos intervalos. Segundo Poulain (1997, p. 94): 

 

Mas não se lê em casa, na privacidade do quarto. A ênfase, aqui, está de 
preferência no exercício do ler nos locais públicos. Esse novo leitor, que lê 
no meio dos outros, está em perfeita osmose com seu meio ambiente: ele não 
está mais, como em Kertész, sozinho na imensidão do mundo. Seu ler está 
bem ancorado num reconhecimento social. 

 

Leitores que apresentam esse nível de concentração na leitura são raros. Pedro Paulo 

declara que quando está bem apegado ao livro lê em qualquer lugar que estiver. O argumento 

do jovem é bem típico do leitor voraz, que se deixa conduzir facilmente pela história. Quando 

essa é interessante, ele se submerge de tal modo que se esquece do que está ao seu redor, 

assim como Violeta. Há, entretanto, quatro alunos que declararam preferir ler no colégio, 

para fugir do barulho e incômodo, proveniente da própria residência. Para Jubileu, do 8º ano, 

a escola é o lugar mais apropriado. Apesar de todos os empecilhos sonoros, ele ainda 

consegue encontrar nesse ambiente alguns locais mais calmos para ler, o que já não ocorre em 
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sua casa. Lucas, do 6º ano, igualmente, prefere ler mais no espaço escolar, em especial, na 

biblioteca, por haver mais privacidade e menos barulho.  

Geovana também reclama do ambiente familiar, para ela ruim, com barulho e muitas 

cobranças da tia, que não pode ver a menina “desocupada”, senão a coloca para fazer 

atividades domésticas. Quando pode, a jovem lê no quarto, às escondidas, para que a tia não 

perceba. Constata-se, por seu depoimento, que a escola de tempo integral é o seu refúgio. Ali 

ela se sente bem, principalmente na biblioteca, onde costuma realizar suas leituras, ou mesmo 

no ônibus. Enquanto muitos dos colegas preferem a algazarra da quadra e do pátio do colégio, 

durante as aulas vagas, Geovana prefere ir à biblioteca para conhecer novos livros. Pelo 

menos nesse local, embora não seja muito confortável, ela tem a garantia de que não será 

importunada por ninguém. Segue, abaixo, um excerto da entrevista da aluna: 

 

GEOVANA (7º ano): Às vezes, quando a minha tia não mexe nas minhas 
coisas, eu coloco dentro da mala, dentro da bolsa para ler no caminho. [...] 
Ninguém vai pegar no pé. 

 

A jovem deve muito à leitura literária. Mas ainda tem de enfrentar outras barreiras 

para poder usufruir desse momento, como fugir de certas perseguições desagradáveis, por 

parte da tia. Se não bastasse o tempo que a menina perdeu sem saber ler, ainda sofre por não 

poder ler no horário e no lugar que deseja. Por isso gosta de ler na escola, assim como Alice, 

do 9º ano. Nesse ambiente, há mais tempo disponível para exercer essa atividade. Embora a 

garota não tenha alegado outros motivos, percebe-se, pelos depoimentos apresentados no 

decorrer de sua entrevista, que é bem provável que a escolha desse espaço para leitura se 

deva, na verdade, à repressão sofrida no ambiente familiar, quanto às obras literárias lidas. 

Essa é uma causa bastante plausível, já que o pai não permite que ela leia qualquer livro, 

principalmente os que não fazem parte de sua religião. O colégio seria um bom refúgio (assim 

como é para Geovana), o que evitaria possíveis repreensões paternas.  

Constata-se, então, que a leitura proibida ainda está presente na rotina de alguns 

jovens, que recorrem a certos artifícios para que não se desvinculem de seus grandes parceiros 

nas horas vagas: os livros. Por isso, é necessário encontrar um lugar sereno e privado para ler, 

a fim de que muitos leitores possam se sentir mais à vontade durante o processo de leitura, se 

concentrando melhor. Seja no meio familiar ou escolar, o silêncio deve prevalecer. No 

entanto, são poucas as escolas que oferecem locais propícios para essa prática, pois as 

bibliotecas, por vezes, não são frequentadas ou nem sempre são silenciosas, como disseram 

alguns leitores. Por outro lado, em muitos meios familiares essa reclusão não é possível. 
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Esses entraves estão presentes, de igual maneira, no discurso dos não-leitores. Para 

treze alunos, o barulho, muito recorrente na escola, é um fator desestimulante para a leitura, 

desconcentrando-os. Por isso, citaram o espaço familiar, mais em específico, o quarto, como o 

local mais tranquilo, confortável e silencioso. Caio, do 8º ano, destaca que no colégio ele quer 

usufruir da companhia dos amigos e não dos livros, assim, deixa para ler em casa. Márjore, 

entretanto, usa a leitura como desculpa para fugir dos afazeres domésticos. A seguir, um 

excerto de sua fala:  

 

MÁRJORE (7º ano): E também quando a nossa mãe fala assim: ‘Vai limpar 
a casa’; ‘Não, mãe, tem um livro pra ler’.  

 

Esse depoimento mostra que a leitura é vista, para a mãe de Márjore, como uma 

atividade positiva. Por isso, merece ser exercitada, em detrimento das tarefas domésticas. Um 

argumento que se opõe ao da tia de Geovana. Já Letícia, do 7º ano, prefere ler na escola, pois 

nesse ambiente, às vezes, ela não tem o que fazer, o que já não ocorre em casa. Isabela, do 8º 

ano, opta pelo colégio, pois em sua residência é mais tumultuado e seus irmãos não a deixam 

exercer essa atividade.  

Percebe-se, por esses dados apresentados, que a leitura não é de todo negativa, para 

muitos não-leitores. Caso fosse, não teriam respondido a essa pergunta, referente ao melhor 

espaço para a leitura. Vê-se que a maioria dos argumentos estão em consonância com os que 

foram apresentados pelos alunos leitores entrevistados, como o silêncio e tranquilidade, 

encontrados no espaço doméstico, em oposição ao barulho e agitação do ambiente escolar. 

Além disso, o que se nota, entre alguns não-leitores, é uma maior preocupação em ocupar o 

tempo livre no colégio, com outras atividades recreativas, que sejam de maior agrado a eles. 

Com relação aos suportes de leitura, destaca-se, entre os dezoito leitores entrevistados, 

a preferência pelo livro impresso, embora o digital também seja amplamente utilizado, 

principalmente, por ser um recurso mais econômico, rápido e acessível aos alunos, pelo 

menos, para a maioria deles. Violeta, do 6º ano, por exemplo, só não lê na tela por não ter 

acesso ao suporte digital. Mas, caso tivesse, leria normalmente, até mais do que o formato 

impresso. Percebe-se, pelo depoimento da jovem, que o “não ter” gera bastante curiosidade e 

interesse. Já Lucas, da mesma série, nunca tentou ler um texto literário na tela, pois acha mais 

cansativo para as vistas. Recorre apenas ao meio físico, assim como Ricardo, do 7º ano, que 

embora considere as leituras digitais um meio importante de acesso, reconhece que elas 
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atrapalham muito e cansam mais. Ana Clara, do 9º ano, não se sente atraída por esses meios, 

pelos mesmos motivos. Segundo ela, “não tem graça” ler desse modo.  

Hinata, do 8º ano, entretanto, foi mais categórica. Para ela, é muito mais emocionante 

o contato físico com a obra. Até já tentou ler na tela do celular e do tablet, mas não gostou da 

experiência. São sensações diferentes. O meio impresso é mais acessível, mais fácil e prático, 

inclusive para fazer anotações. Pedro Paulo, do mesmo modo, se identifica muito com esse 

formato e rejeita as tecnologias digitais para ler. A seguir, excertos das entrevistas de ambos: 

 

HINATA (8º ano): Eu odeio livro digital [...]. Eu gosto de pegar, passar a 
página assim, bonitinho, ver, aqui ó, marcar direitinho. [...] No digital dá pra 
marcar, mas não é a mesma coisa.  
 
PEDRO PAULO (9º ano): Eu me apeguei a ler só livro [...]. Chegar, assim, a 
matéria na minha mão. [...] É completamente diferente um do outro, a gente 
sente, exemplo, com o livro na mão você se sente assim, nossa, que coisa! 
Uma das mil maravilhas do mundo, completamente, o livro na sua mão. 

 

Percebe-se, pelo depoimento de Hinata, que ela mantém uma prática bastante antiga, 

mas ainda muito comum nos dias atuais: a técnica das anotações marginais, definidas como: 

“[...] a presença da escrita à mão nos próprios livros impressos [...] compreendidas como um 

dos gestos e um dos momentos da técnica intelectual que governa as práticas de leitura e de 

escrita nos séculos XVI e XVII” (CHARTIER, 2002, p. 94, grifos do autor). Por meio dos 

comentários manuscritos, reflexões são feitas sobre a leitura, o que aproxima mais o contato 

do leitor com o livro. Assim, ainda que o suporte digital proporcione a mesma técnica do 

meio impresso, os efeitos não serão iguais para Hinata.  

Pedro Paulo também vê diferença entre os dois modos. O livro real, para ele, é muito 

mais sedutor que o virtual. São experiências bem diversas. Sente-se empoderado com um 

exemplar em mãos, uma figura importante, capaz de dominar o mundo, pelo menos enquanto 

está envolvido na trama narrada. Os meios digitais o dispersam, ele não consegue entender 

bem o conteúdo expresso, e ainda há o problema de sua visão, que não permite que ele 

acompanhe a leitura nas telas. Esses depoimentos mostram que, de fato, os diferentes suportes 

e modos de leitura afetam a interpretação do sentido do texto, como defende Chartier (1999). 

O incidente ocorrido com Pedro, em 2013, que perdeu parte da visão, fez com que ele 

se aproximasse mais da leitura literária. Em virtude do tratamento, teve que diminuir o acesso 

ao mundo virtual. Começou a substituir algumas atividades recreativas, como videogame, que 

cansava mais a vista, pelos livros impressos. E gostou da experiência. A leitura literária se 

tornou seu refúgio, e a partir desse momento, não parou mais de ler. O desejo que mantém 
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pelo objeto de papel é bem mais atraente que o suporte digital. A esse respeito discute 

Machado (2011, p. 48): 

 

Estamos tão acostumados a uma sociedade que se movimenta num ambiente 
visual, que tendemos a esquecer como eram as coisas há pouco tempo, 
quando se vivia sem a multiplicidade de imagens que caracteriza a nossa 
época e nossa cultura contemporânea. 

 

É assim que Pedro Paulo e Hinata se sentem. Acolhidos pelos velhos modos de leitura, 

que coadunam com as novas práticas digitais. Entretanto, doze jovens manifestaram que 

convivem pacificamente com ambos os suportes de leitura, mesmo que a preferência maior 

seja o livro impresso. Luana, do 6º ano, embora goste do contato físico, de sentir o cheiro do 

livro, experiência única para ela, recorre ao meio digital quando não têm como buscar livros 

emprestados. Mas garante, assim como o colega Galileu, da mesma série, não sentir qualquer 

incômodo com os suportes eletrônicos. O garoto ainda procura seguir indicação de livros por 

meio de vídeos, postados na internet, e sites. Jubileu, do 8º ano, também lê das duas formas. 

Mas prefere o meio impresso, pois dá para entender melhor o contexto, e ele pode levar o 

livro de papel para qualquer lugar, além de ser menos cansativo. Entretanto, o jovem concorda 

que o suporte digital tem suas vantagens, como maior acessibilidade e economia.  

Luan, do 7º ano, igualmente adepto de ambos os suportes, prefere o livro impresso, 

que lhe agrada mais. Ele entende melhor a história, “dá mais emoção”. Já Alice recorre aos 

meios digitais a partir do momento que não tem acesso ao suporte impresso. Ela baixa o 

arquivo que deseja no celular e lê, o que a estimula para a prática leitora. Mas a preferência 

pelo objeto real predomina, em detrimento do virtual. Grisélia pensa da mesma forma. Segue, 

abaixo, excertos dos discursos de ambas a respeito desse assunto: 

 

ALICE (9º ano): O tato, você sentir o livro, é muito diferente do que você só 
apenas pegar e passar o dedo assim na tela do celular.  
 
GRISÉLIA (8º ano): Mas, de toda a forma, tem aquela, sempre tem aquela 
diferençazinha. 

 

O contato físico com a obra é, para Alice, mais emocionante. Por isso, estabelece a 

diferença entre os dois meios. A leitura digital seria um segundo plano. Porém, de acordo com 

a aluna, dá para conviver bem com ambas. Grisélia, por sua vez, não tem uma medida exata 

entre os dois meios. Lê dos dois modos, sem qualquer problema. Mas se ela pudesse ter em 

mãos todos os livros que baixa da internet seria melhor. Ela ainda vê no meio impresso uma 
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maior emoção. Por outro lado, a internet fornece à jovem maior acessibilidade na escolha dos 

títulos. Esses depoimentos, então, mostram que o livro impresso e o digital convivem 

pacificamente entre esses jovens leitores, tal como foi previsto por Carrière e Eco (2010), que 

não creem que um dia teremos decretada a morte dos livros de papel.   

Apenas dois alunos, Manuel e Bianca, do 8º ano, afirmaram que a internet é o 

principal veículo de acesso para a leitura literária. Não veem diferença alguma entre os dois 

meios, mas gostam mais do fácil acesso oferecido pelo suporte digital, uma vez que o livro 

impresso nem sempre é fácil de ser encontrado. Para eles, nem há um lado negativo, embora 

as mães já os tenham alertado a respeito dos riscos com a vista. Entretanto, ambos não se 

sentem incomodados com isso. O jovem alega que recorre frequentemente ao celular para ler 

e baixar novos títulos. Segundo ele, o meio digital é mais prático, econômico e acessível. 

Como a mãe não o deixa sair de casa, ele aprendeu a contar com o universo tecnológico para 

dar prosseguimento às suas leituras e não se importa de ler pelo minúsculo aparelho. 

Quinze não-leitores também denotaram interesse pelas leituras digitais, mais do que o 

material impresso. Três alunos declararam que fazem uso dos dois modos e apenas dois 

entrevistados, Júlia, do 6º ano, e Bruno, do 8º ano, gostam mais do contato real com o livro. 

Segundo o garoto, o suporte impresso é melhor, por não dispersar tanto a atenção, uma vez 

que os aparelhos digitais oferecem diversos serviços multimídias. Além disso, o celular 

descarrega muito frequentemente, o que o incomoda. Já Natália, do 9º ano, costuma baixar 

livros e gosta desse método, mais estimulante e prático, pois antes de fazer o download do 

arquivo, lê, no mesmo site, as recomendações e críticas de leitores acerca do exemplar a ser 

lido. Por isso, compra somente os e-books. Jorge, do 8º ano, por sua vez, prefere os meios 

digitais, mais econômicos e de fácil acesso. Henrique afirma:  

 

HENRIQUE (7º ano): Você pode procurar um menor livro [...], não gasta 
muito tempo, você não tem que ir até a biblioteca, é mais prático.  

 

Esses não-leitores preferem, portanto, as mídias digitais, bem mais interessantes, mais 

acessíveis e rápidas. Mas, apesar dos grandes elogios tecidos, nem todos fazem grande uso 

das tecnologias para a realização da leitura literária, com exceção de Natália. Na verdade, 

alguns jovens optam não necessariamente pela leitura na tela, mas pelas múltiplas 

possibilidades virtuais disponibilizadas nos aparelhos eletrônicos. Eles podem até acessar os 

e-books, mas acabam se entretendo com outros dispositivos oferecidos. E muitos confessaram 

que, de fato, quando leem no suporte eletrônico, rapidamente ficam dispersos e se deixam 
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levar pelas tecnologias proporcionadas pelas redes sociais e demais sites de entretenimento. 

Por isso, o livro digital pode ser mais interessante que o impresso, pois esses não-leitores 

podem ter contato com outros aplicativos, no mesmo aparelho, que os instigam mais que as 

leituras. Cenário diferente dos alunos leitores, que tentam escapar justamente desses inúmeros 

aplicativos que os levam à dispersão. 

Mesmo que a sensação prazerosa, proporcionada pelo objeto de papel, seja maior, 

como constatou a maioria dos leitores entrevistados, os meios digitais ganham do formato 

impresso no quesito acessibilidade. Os títulos que já caíram em domínio público são muito 

diversificados, sendo oferecidos gratuitamente para downloads. E ainda há várias versões 

modernas e atuais que podem ser baixadas para leitura com preços mais acessíveis que o 

material impresso. Além disso, o leitor não precisa sair de casa para adquirir o produto, não há 

gastos com fretes e, tampouco, demora para chegar a encomenda. Todos esses fatores 

contribuem para a propagação dos e-books que, por sua vez, cooperam para a democratização 

do conhecimento, tal como defende Darnton (2010). Entretanto, como afirma o autor, não dá 

para prever se esse cenário, atualmente mais econômico e acessível, irá se manter no futuro. 

Pelos depoimentos apresentados, percebe-se a facilidade dos jovens em lidar com os 

meios digitais, fator altamente compreensível, uma vez que eles pertencem a uma geração já 

familiarizada às grandes mídias e ao universo tecnológico. No entanto, a maioria dos leitores 

não abre mão de um bom livro impresso. Ainda preferem sentir o cheiro agradável do papel, 

tecer as anotações a lápis e a doce emoção de virar as páginas. Ouvir esses discursos de 

jovens que já nasceram antenados e conectados ao mundo digital, só contribui para 

confirmarmos ainda mais a previsão de Carrière e Eco (2010), que a cada dia que passa, 

parece se tornar ainda mais certeira.  Não dá para contar com o fim dos livros... 

 

3.6 Presença e ausência da literatura na escola 

 

Segundo depoimentos dos alunos leitores entrevistados, os três professores de língua 

portuguesa do turno matutino adotam em sala de aula metodologias semelhantes para a prática 

e incentivo da leitura literária. Indicam livros, dão sugestões de títulos, contam histórias, leem 

com os discentes algum exemplar e levam algumas obras literárias da biblioteca para a sala de 

aula, para que os jovens escolham uma, leiam e compartilhem o conteúdo lido com todos. O 

professor Lobo, responsável pelo 6º ano, adere a essa tática semanalmente. Gabriela, 

esporadicamente. Mas nunca adotaram um mesmo livro, para que todos o leiam e 

desenvolvam alguma atividade sobre ele.  
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Situação compreensível e conflituosa. Como os alunos teriam acesso a esse material? 

A biblioteca não tem exemplares iguais suficientes para todos; a maioria dos estudantes não 

pode comprá-los e a escola não tem como obrigar a aquisição desses livros aos pais. O que 

resta ao professor é a criatividade e boa vontade em incentivar a prática leitora, com o pouco 

que tem em mãos: os títulos da biblioteca, diversificados, e pede aos discentes que escolham 

um exemplar, leiam e exponham aos colegas suas impressões de leitura. Para os leitores do 6º 

ano, essa é uma saída interessante. Galileu ressalta que embora essa prática seja boa, acaba 

enjoando, já que é a única estratégia a ser desenvolvida com o livro literário em sala de aula. 

São sempre os mesmos livros, não há uma troca, uma renovação. Contudo, o rapaz entende o 

lado do docente. A seguir, um excerto da fala do jovem:  

 

GALILEU (6º ano): Não é culpa dele [do professor], né? Ele não pode 
comprar livro todo mês [...] Nem o Governo, né, também não ajuda [...]. [e] 
não é todo mundo que tem verba e interesse.  

 

Como se vê, o professor até sugere novos títulos, mas nem todos têm condição de 

comprar ou interesse para ler. Galileu cita o segundo fator como o mais desestimulante para o 

trabalho com o texto literário. De acordo com o jovem, há vários alunos que leem o livro por 

obrigação e não gostam. E essa é uma realidade recorrente não apenas naquela instituição, que 

é pública, mas também na rede particular, como na outra escola que ele estudava. Lucas, do 

mesmo modo, notou esse desinteresse entre vários colegas. Ele costuma pedir sugestões de 

livros ao professor, que indica vários. Só que muitos alunos não se interessam, não dão valor, 

nem sequer prestam atenção nas escolhas dadas. Esse cenário, como será visto mais adiante, 

foi igualmente exposto pelo docente deles, Lobo. 

Violeta considera interessante manifestar suas experiências leitoras, mas tem vergonha 

de falar na frente de todos os alunos, como o professor pede, às vezes. Por sorte, nunca dá 

tempo para que todos se expressem, e como ela nunca se candidata, consegue escapar da 

atividade, aliviada. Evelyn, por sua vez, não se identifica com os livros que Lobo leva para a 

aula. Segundo ela, a maior parte deles retrata crônicas e ela não se interessa por esse gênero. 

Talvez, por isso, não goste de ir à biblioteca da escola, por crer que ali tenham somente esses 

tipos de exemplares, uma vez que a renovação de obras literárias não ocorre durante as aulas, 

conforme constatou Galileu. 

Já Ricardo, do 7º ano, foi o único leitor, dessa série, que afirmou que a professora 

Gabriela não indica muitos livros. Os demais colegas alegaram que a docente estimula muito 

a prática leitora e eles gostam muito das sugestões dadas por ela. Os não-leitores confirmaram 
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essa informação. Segundo eles, há esse incentivo, de fato, embora não se sintam muito 

entusiasmados a ler. Talvez, Ricardo tenha feito o comentário por não se interessar muito 

pelos títulos sugeridos pela docente. Conforme foi apontado, o garoto, assim como Evelyn, 

adora os best-sellers, que não são muito adotados pelos professores. Por isso, ambos os alunos 

rejeitam um pouco as indicações feitas em classe ou, simplesmente, não dão atenção a elas, já 

que não são de grande interesse deles. 

Para os não-leitores do 6º ano, os títulos recomendados por Lobo são desinteressantes, 

ruins, com uma linguagem diferente e, segundo o depoimento de um aluno, parece livro 

“antigo”, que retrata histórias alheias do seu cotidiano, o que o desestimula. Não gostam de 

fazer resumos das obras literárias e, tampouco, de se expressarem oralmente sobre os 

exemplares lidos. Pelo contexto apresentando, o que se percebe é que, na verdade, esses 

jovens apresentam grande aversão, não necessariamente à leitura, mas, especificamente, às 

obras clássicas, amplamente abordadas em sala de aula. Por isso, desaprovam a metodologia 

adotada pelo professor, assim como Evelyn e Ricardo. 

Mais uma vez, vale destacar a importância em se oferecer os mais variados tipos de 

textos literários, partindo dos mais clássicos ao contemporâneos, sobretudo, com temáticas 

interessantes e próximas da realidade dos jovens. Ao mostrar aos alunos diferentes opções de 

livros, ao abrir espaço, em sala de aula, para que os discentes tragam e comentem seus 

exemplares preferidos e marcantes, além do professor promover um trabalho motivador, que 

instigue a todos, as barreiras para adentrar no mundo literário se encurtam mais e, assim, se 

ampliam novas possibilidades e modos de leitura, atividade que pode se tornar, de fato, mais 

democrática, conforme propõe Rojo (2012). 

Já Patrick, do 7º ano, comentou que estavam sem aula de português há mais de um 

mês, pois Gabriela estava de licença médica. No horário vago, de manhã, iam para a quadra. 

Grande prejuízo aos alunos leitores, que poderiam, ao menos, ser conduzidos à biblioteca da 

escola. Mas os entraves seriam grandes. A dinamizadora Maria, conforme depoimento de 

alguns estudantes, não é receptiva e não assumiria essa responsabilidade. Geovana, no 

entanto, ainda se arriscava a ir até o local, nas aulas vagas, em busca de um livro. Constata-se, 

então, que o problema contínuo de falta de aulas (cenário muito comum na rede estadual) em 

uma disciplina básica, como a língua portuguesa, contribui negativamente para o processo de 

aprendizagem dos alunos e, consequentemente, afeta a prática leitora deles. 

Entre os alunos leitores do 8º ano, as opiniões sobre o trabalho de Gabriela, no intento 

de divulgação das obras literárias, divergem um pouco. Bianca elogiou muito a docente, que 

sempre procura indicar livros literários. A jovem gosta das sugestões dadas. Certa vez, em 
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sala de aula, a professora contou o enredo do romance A Menina que roubava livros, de 

Markus Zusak, e o indicou para quem quisesse ler. Posteriormente, cobrou em uma redação 

algo relacionado ao assunto do livro. Entretanto, de acordo com Grisélia, a professora não 

recomenda muitos títulos (informação também revelada por Jubileu) e há poucos comentários 

a respeitos de leituras literárias, que aparecem vez ou outra em sala de aula, quando os alunos 

discutem acerca de determinado livro.  

O que há, segundo a jovem, são apenas atividades de interpretação de textos. Esse 

dado foi ratificado por Manuel. Ele constatou ainda que Gabriela se centra mais em atividades 

leitoras extraídas do livro didático, com questões para responder. Jubileu, igualmente, ressalta 

que a docente fica mais presa ao material didático, cenário, de fato, muito comum sobretudo 

nos colégios públicos, em que não há muitas possibilidades de reprodução de materiais extras 

ou aparelhos multimídias, para diversificação das aulas. Tampouco, pode-se exigir 

contribuição financeira dos alunos para a ampliação dos recursos pedagógicos. 

Já o trabalho desenvolvido por Carlos, responsável pelos 9ºs. anos, no turno matutino, 

não se difere muito do que foi apresentado nas demais séries. Os cinco leitores afirmaram que 

há recomendação de diferentes títulos. Ketlen, que solicita indicações novas, gosta muito das 

sugestões dadas e Ana Clara se identifica com a metodologia adotada em aula. Contudo, o 

professor teve pouco tempo de contato com os alunos, pois assumiu as duas turmas no meio 

do ano. Por isso, muitos deles fizeram menção ao trabalho feito pela docente anterior. Pedro 

Paulo alega que ela incentivava mais a leitura literária e indicava, regularmente, obras da 

literatura goiana e brasileira. O grupo de não-leitores do 9º ano constatou o mesmo fato.  

Por outro lado, o atual regente teve que se dedicar, quase exclusivamente, o semestre 

todo, ao preparo dos discentes para a realização da prova do IDEB, utilizando materiais que 

vinham prontos da SEDUCE. Os cinco jovens, não-leitores, queixaram-se da verdadeira 

maratona que percorreram, pois tiveram que fazer inúmeras provas, centradas em leitura e 

interpretação de textos, durante várias aulas, como um treinamento para a avaliação, ocorrida 

no início de novembro de 2015. A rotina se tornou muito exaustiva para eles. Segue, abaixo, 

os excertos das entrevistas de dois alunos não-leitores:  

 

SAMUEL (9º ano): Dá uma folha de texto e a pergunta pequenininha, o 
tempo curto e vem setenta questões. 
 
MELISSA (9º ano): Todos os dias têm prova. [...] Só que é bom porque você 
lê a pergunta e aí lá tá assim: ‘Linha 10’ [...] Aí não precisa você ler. 
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Samuel complementa o depoimento de Melissa, afirmando que a ideia da linha, 

mencionada por ela, na verdade, é para situar melhor o leitor. Mas concorda que tal método 

facilita muito para o aluno. Natália concorda com ambos os colegas e diz que não lê os textos 

dessas provas para responder, pois eles são enormes, o que lhe causa muita preguiça. Pelos 

depoimentos, compreende-se o desânimo desses jovens diante de tais atividades. Se já não 

bastasse a aversão que apresentam à leitura literária, ainda tiveram de se submeter a diversos 

processos avaliativos, no último bimestre do ano, contando com vários exercícios 

interpretativos que, de fato, devem ter tornado as aulas muito cansativas.  

Torna-se, então, inviável poder avaliar o trabalho feito pelo docente nesses três meses. 

Ele mesmo alegou que não deu tempo de desenvolver como gostaria um trabalho mais 

apurado com leitura literária e se sentiu totalmente podado para conduzir suas aulas a seu 

modo, pois foi obrigado, nos últimos meses, a se submeter ao material elaborado pela 

SEDUCE. Certamente, não foi apenas essa escola que teve de trabalhar sob pressão, com 

provas e testes para o IDEB. A respectiva avaliação se tornou, em Goiás, nos últimos anos, 

um instrumento rotulador para carimbar cada uma das instituições estaduais, que carregam na 

entrada o peso da placa, com o valor da nota obtida pelos alunos, que têm de passar por vários 

preparatórios para realizar o temível exame. 

Alice, por sua vez, acredita que Carlos atua pouco nas atividades de leitura literária e 

dá mais ênfase na parte gramatical. Segundo ela, os colegas apresentam grandes dificuldades 

com a escrita, as turmas são bastante heterogêneas, o que não permite aos docentes avançar 

mais na explicação de novos conteúdos e proporcionar atividades mais diversificadas. Mas se 

dependesse deles, provavelmente haveria um maior investimento e divulgação da leitura, que 

para a garota é mais importante para o crescimento dos alunos, devendo haver um trabalho 

mais apurado nesse sentido. A leitura literária só aparece, basicamente, em produções 

textuais, exercícios de interpretação de textos e, ainda assim, quando esses são aplicados, 

surgem muitas vezes fragmentados ou são pequenos textos resumidos. Raramente aparece a 

versão na íntegra e isso a desestimula. A seguir, um excerto de seu depoimento:  

 

ALICE (9º ano): Se realmente usassem textos maiores [...]. De primeiro dá 
preguiça. Mas a partir do momento que aquele texto é interessante, isso 
estimula a pessoa. Por exemplo, que o texto é engraçado. A pessoa vai lendo, 
vai se envolvendo, sabe, ela se sente bem. 

 

Ela prossegue relatando o exemplo de um texto lido, certa vez, em uma prova. A 

história era bem interessante e animada, prendendo-lhe muito a atenção. Porém, o texto era 
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curto. Quando chegou ao final, ela se sentiu um pouco desapontada, pois gostaria de avançar 

com a leitura. Percebe-se, pelo depoimento da aluna, que gosta das atividades leitoras, uma 

certa frustração em não poder ter contato, mais frequentemente, com textos integrais e 

maiores, o que de fato seria mais motivador aos leitores. Entretanto, seu colega de turma, 

Pedro Paulo, não pensa assim. Segundo o jovem, se os textos fossem maiores, o resultado 

poderia ser catastrófico, desmotivando os não-leitores, que criariam outras estratégias para 

contestar as perguntas de interpretação, respondendo-as sem ter que ler o texto ou inventando 

outros tipos de argumentos inexistentes no material apresentado.  

Pedro não está, de todo modo, equivocado. De fato, é o que fazem os não-leitores, 

sobretudo os pertencentes a sua série, para escapar das imposições da leitura e obter a nota. 

Eles mesmos revelaram, acima, as artimanhas realizadas nos testes feitos para o IDEB. Mas, 

na verdade, para o aluno que tem grande resistência à prática leitora, o tamanho do texto pode 

não influenciar muito. O método utilizado para a sedução da leitura literária, a motivação do 

mediador para essa prática, podem ser mais determinantes. Além disso, como trazer esse texto 

mais longo para a sala de aula? A falta de recursos pesa mais uma vez, afetando certas 

metodologias. E o professor, por mais que queira se libertar de certas amarras, vê essa 

possiblidade cada vez mais remota, diante do cenário que lhe é apresentado cotidianamente.  

Todavia, o texto integral – que, realmente, deveria ser mais adotado, em detrimento 

das fragmentações e excertos, a fim de que não se perca essa forte imbricação do leitor, 

conforme relatou Alice – não precisa ser necessariamente longo. Há bons textos curtos 

(poemas, contos, crônicas), apresentados na íntegra, que podem ser levados para a discussão 

em sala de aula, e instigar os jovens para a leitura, inclusive os mais arredios para essa prática. 

Cortázar (2006), conforme foi citado anteriormente, defende a teoria do grande arrebatamento 

proporcionado ao leitor de contos, e o menor tamanho, peculiar ao gênero, de fato, pode 

proporcionar essa maior adesão ao leitor. Entra em cena, então, o papel do professor como 

mediador dessa prática, ao selecionar um texto curto, porém integral, e que traga sobretudo 

uma temática que seja estimulante ao aluno e proporcione grande interesse à turma. 

A grande maioria dos jovens leitores entrevistados, efetivamente, sente falta de mais 

atividades voltadas para a leitura literária, incluindo provas referentes a um livro literário, 

trabalhado em sala de aula, que poderiam ocorrer, de tal modo, que todos tivessem espaço, 

seja oralmente ou por escrito, para manifestar as suas experiências leitoras sobre a mesma 

obra lida. É o que pensam catorze leitores. Essas táticas seriam bem interessantes a eles. Além 

disso, oito não-leitores não são contra os métodos avaliativos de leitura, mesmo não se 

identificando com a prática leitora. O que se percebe, por esses dados, é uma forte influência 
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do discurso pedagógico na fala desses alunos. A própria escola imbui nos jovens a 

importância das avaliações como fonte de conhecimento e crescimento no desempenho 

escolar. Conforme foi relatado, nenhum professor adota essa estratégia em classe. Mas não 

por falta de vontade. No capítulo seguinte, dedicado à mediação, todos eles relatam que 

gostariam de propor esses tipos de atividades. Porém, as cobranças burocráticas do dia-a-dia 

(e que são elencadas pelos educadores entrevistados), para que essas aulas ocorram, são 

muitas. Sobre essas reflexões se discutirá mais adiante.  

Galileu, do 6º ano, considera importante esses momentos de discussões e debates, pois 

os alunos podem tecer críticas e/ou elogios sobre o livro lido. Ele já teve essa experiência na 

outra escola, em provas bimestrais, e a achou muito produtiva, pois o docente fazia uma ótima 

escolha dos títulos, sabia conduzir bem a aula, e elaborava adequadamente as questões. Pedro 

Paulo, do 9º ano, almeja por esse momento, para ele muito interessante, pois o aluno sabe o 

que será cobrado na prova. É só se lembrar do que foi lido e passar para o papel. Ketlen, da 

mesma série, pensa do mesmo modo. Seria mais fácil responder as questões, a estratégia é 

motivadora e as aulas da manhã, segundo ela, podiam ser mais nesse estilo. Evelyn também já 

realizou esse tipo de atividade avaliativa no outro colégio (assim como Jubileu, do 8º ano, que 

igualmente gostava do método), e se identificava com as perguntas feitas, no trabalho 

solicitado pelo docente. A seguir, um excerto de sua fala e de duas colegas leitoras: 

 

EVELYN (6º ano): São mais fáceis porque são pessoais, não é mais, é, 
concentradas.  
 
HINATA (8º ano): Além de ler por prazer ainda ganharia nota. Aí ó! Que 
coisa boa! 
 
ALICE (9º ano):  Ia valer a minha nota e eu ia tá lendo algo que eu 
realmente gosto. 

 

Para Hinata seria uma atividade estimulante, que aguçaria mais o gosto pela leitura. 

Alice concorda. Nesse caso, teria à sua disposição novos livros, não sofreria retaliação do pai, 

pois leria algo indicado pela escola, e desse modo não ia se sentir oprimida. A jovem, 

acostumada à submissão paternal, aceita, do mesmo modo, os métodos avaliativos propostos 

pelo colégio, pois, segundo ela, são importantes para o seu crescimento. Mas ressalta que o 

livro indicado tem de ser interessante e do seu agrado. Já Manuel gostaria de ter um momento, 

em sala de aula, em que a turma toda pudesse ler e poder falar sobre o mesmo livro lido: 
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MANUEL (8º ano): Às vezes é bom, às vezes interage a escola toda, reúne 
todos pra ler [...] É legal todo mundo interagir. Só que tem alguns que não 
gostam e não faz. Só que tem uns que gostam e já interage todo mundo. 

 

O aluno se sente estimulado, quando todos os colegas leem e discutem o livro, mesmo 

não sendo todos os que se envolvam. Por isso, o momento deve ser oportunizado para troca de 

ideais e experiências leitoras, o que pode instigar muitos jovens que nunca tiveram contato 

com o texto literário, para que possam, ao menos, compartilhar da experiência e decidir se 

prosseguirão trilhando esse caminho. No entanto, essas estratégias são raras no espaço 

escolar, que nem sempre oferece a chance de todos terem o mesmo livro para ler. Manuel cita, 

como exemplo, o trabalho desenvolvido em 2014, sobre o livro Caco, de Gilberto Mattje, pois 

todos leram a mesma obra e debateram sobre ela. Luan, do 7º ano, e Pedro Paulo, do 9º ano, 

alegam que essa foi a única ocasião em que houve atividade com uma obra literária 

específica. Segundo Pedro, a professora, na época, abordou, em um exame, duas questões 

sobre o exemplar lido e muitos colegas se identificaram com a avaliação proposta. Ana Clara 

defende a importância de tais atividades e reconhece que os dois livros, presenteados pela 

escola, foram estimulantes até mesmo aos que não são muito adeptos à leitura:  

 

ANA CLARA (9º ano): Tosco e o Caco já parece que é o começo da pessoa 
que não lê. É o começo pra pessoa começar a ler.  

 

E, de fato, foi o primeiro caminho aberto para muitos, como Geovana, por exemplo, 

que se tornou leitora graças ao estímulo que teve com a obra Caco. Mesmo os que se 

autodeclararam não-leitores se identificaram com tais obras, como os estudantes do 8º ano, 

que gostaram do último livro de Mattje e do trabalho feito pelos professores, e se outros 

exemplares, nos mesmos moldes, fossem indicados não achariam a experiência ruim. Porém, 

eles não se mostraram receptivos às atividades que envolvem leitura literária, principalmente 

quando há avaliações para comprovar o que foi lido. Não gostariam de participar dessa 

experiência. Melissa, não-leitora do 9º ano, já pensa o contrário. Não se importaria de fazer a 

prova, desde que os livros sejam discutidos em sala de aula, e que todos tenham a chance de 

ler o mesmo exemplar, assim como foi com Caco e Tosco. Mais uma vez, nota-se que a 

prática da leitura literária não é tão negativa como muitos não-leitores alegaram. Por isso, 

partir do que o aluno gosta é um bom começo para que a motivação a ler não se torne maçante 

e vire imposição. Trabalhar com temáticas que sejam do interesse do jovem, tais como drogas, 

família, namoro, etc., pode ser uma saída motivadora, desde que não se caia na armadilha do 

texto literário servir como pretexto para a realização de atividades com efeitos moralizantes. 
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O projeto Tosco em Ação, desenvolvido em 2013 pela SEDUCE, teve como objetivo 

realizar um trabalho com os estudantes de prevenção às drogas e combate ao bullying e à 

violência nas escolas públicas19. Para tanto, a Editora Alvorada, que estabeleceu parceria com 

a SEDUCE, publicou Tosco, livro de estreia de Gilberto Mattje, psicólogo e filósofo gaúcho, 

residente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também mestre em Psicologia Social e 

da Saúde. A obra foi adotada pela rede estadual de ensino e presenteada aos alunos da 

segunda fase do ensino fundamental, de 867 unidades escolares, de todos os municípios 

goianos. O professores, de diferentes disciplinas, participaram ativamente do projeto. Para 

isso, promoveram atividades, em sala de aula, sobre a obra e tomaram como ponto de apoio o 

livro Compreendendo Tosco – Orientações didáticas, de autoria de Mattje, distribuído aos 

docentes nas escolas, em 2013. O exemplar despertou o interesse de diversos discentes e 

atraiu a atenção até mesmo dos menos adeptos à leitura.  

O enredo proposto, que serviu de “guia” para esse projeto antidrogas nas escolas 

públicas estaduais, conquistou centenas de jovens, que se identificaram prontamente com a 

história narrada e com os dramas vivenciados pelo protagonista, um adolescente, oriundo de 

uma família desestruturada e conflituosa, de baixo poder aquisitivo, e que presenciou cenas de 

violência no ambiente doméstico. Como consequência, esse garoto submergiu ao mundo das 

drogas e da marginalidade, teve grandes problemas, em suas relações sociais e interpessoais, 

devido ao bullying sofrido, por ser um dependente químico, e ter a sua saúde física e psíquica 

afetada. Mas, apesar de todos os obstáculos, conseguiu superar o vício das drogas e se 

reinserir na sociedade.  

O livro contém ilustrações e apresenta uma linguagem simples e acessível. O autor, na 

verdade, era um iniciante em obras de literatura infantil e juvenil. Com o êxito desse livro, 

escrito em 2009, ele decidiu prosseguir no novo ramo e lançou um segundo título, o Caco, 

espécie de continuação da trama anterior, que também foi distribuído aos alunos da segunda 

fase do ensino fundamental, em 2014, com o intuito de continuar o projeto promovido pela 

SEDUCE. A obra, mais uma vez, conquistou os estudantes. A temática de ambos os livros 

motivou os jovens. E o projeto, embora tenha tido como foco principal desenvolver ações 

sociais, ajudou a angariar leitores. 

Cada aluno ter recebido de presente um exemplar não deixa de ser algo sedutor, 

principalmente para um leitor iniciante. A SEDUCE soube, então, fisgar diversos jovens por 

meio de estratégias bastante convincentes e atrativas: livro em mãos, uma linguagem mais 

                                                                 
19 Essas informações foram retiradas do site: <http://www.goiasagora.go.gov.br/projeto-tosco-em-acao-combate-

bullying-nas-escolas-estaduais-2/ >. Acesso em 25 de outubro de 2015. 
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familiar, um tema instigante, próximo do universo juvenil, que continua em outra obra, de 

perfil similar à anterior. Essas “fórmulas mágicas”, fortemente presentes no mercado livreiro, 

que lança constantemente sagas e trilogias de várias obras literárias, acabam atiçando o anseio 

de muitos adolescentes para a prática leitora. Mas a qualidade estética das duas obras deixou a 

desejar, bem como o trabalho com a linguagem, que não prima pelo poético e literário.  

Por isso, vale a pena questionar: por que os idealizadores do projeto Tosco em Ação 

propuseram, por duas vezes seguida, em um curto intervalo de tempo, um autor desconhecido 

e iniciante para os alunos, e não estabeleceram parcerias também com outros escritores, 

especialistas na literatura juvenil, e com outras editoras, para divulgação e trabalho de obras 

literárias contemporâneas, que abordam os mesmos tipos de temáticas presentes nos dois 

títulos de Mattje? Que interesses comerciais existem por trás disso? O Estado paga de que 

forma essa negociação dos livros? Os professores são consultados para dar sugestões de 

títulos a serem trabalhados em sala de aula, com o propósito de se desenvolver ações sociais, 

como foi com o Tosco e Caco?  

Outras leituras literárias poderiam ser exploradas, para que se amplie a pluralidade 

leitora e se diversifique o gosto literário. Há escritores brasileiros, como Ligia Fagundes 

Telles, Lygia Bojunga, Sylvia Orthof, Ana Maria Machado, Moacyr Scliar, entre outros, que 

antenados à realidade que cercam os jovens, abordam em suas obras boas temáticas, com 

primazia e vigor que facilmente seduzem diversos adolescentes. Entretanto, há que se tomar 

cuidado ao lidar com tais projetos. Valer-se de um livro que provavelmente foi escrito sob 

encomenda para promover uma campanha antidrogas, a fim de que se “doutrine” os jovens 

para que não caiam no mundo do crime e da marginalidade, é uma atitude um tanto perigosa, 

que segue uma lógica pedagogizante que vai contra os preceitos da literatura, uma atividade 

ampla e revolucionária que não deveria operar de modo utilitário, como pretexto para 

exemplificar certos comportamentos considerados incorretos pela sociedade. Como bem 

defende Candido (1972), o livro literário não pode ser rotulado como um manual de boas 

condutas a ser seguido, devendo ser apresentado ao leitor sem qualquer tipo de formalismo de 

aprendizagem, para que o texto seja apreciado esteticamente. Eis o seu valor. A 

expressividade artística deve, pois, predominar. 

A leitura literária atua como fonte de reflexão e transformação interior, podendo 

educar como a vida, ressaltando amplos e distintos contextos e realidades, nem sempre 

exitosos a todos os sujeitos. Por isso, parte-se em defesa do momento de discussão do texto 

literário e de trocas de experiências leitoras em classe, sendo esse o verdadeiro eixo das aulas 

de literatura, que não deve se perder em detrimento de um ensino moralizante. Assim, a ação 
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do projeto, que vigorou na rede estadual de ensino de Goiás e também de outros Estados 

(Tosco se fez presente em outras escolas públicas, de outros lugares do País), embora tenha 

sido importante, por oferecer aos alunos acesso a um mesmo livro literário e ter atraído 

diversos leitores, merece ser repensada, desde o momento da escolha do livro a ser trabalhado 

(ouvindo, para isso, a opinião de especialistas da área) até os objetivos e métodos a serem 

atingidos e aplicados.  

O projeto, se bem conduzido, com foco no texto literário, pode trazer resultados 

satisfatórios para a formação leitora dos estudantes, sem necessidade de explorar moralmente 

o eixo temático das obras. As próprias discussões do livro literário em classe, tomando como 

ponto de partida as impressões de leitura dos educandos (que se manifestam sob intermédio 

do professor, que pode trabalhar, inclusive, de forma integrada com outras disciplinas, 

abrindo momento para um debate descontraído e envolvente), já podem propiciar reflexões e 

transformações interiores, que influenciem significativamente na formação humana de muitos 

jovens. O docente, então, tem condições de desenvolver um trabalho mais apurado e atraente 

com leitura literária. E esse momento é ansiosamente aguardado por muitos.  

Nos depoimentos apresentados, os jovens leitores cobram muito atividades a serem 

desenvolvidas nos mesmos moldes que Tosco, e se preocupam com a ausência de 

metodologias mais direcionadas para a prática leitora, principalmente em um ambiente que 

oferece ensino em tempo integral, em que eles poderiam ter mais contato com os livros 

literários. Por isso, muitos se identificaram com as atividades realizadas na escola sobre as 

obras de Mattje, para eles muito estimulantes.  Com os livros em mãos, eles têm a chance de 

manifestar suas experiências leitoras. Por isso, muitos não se intimidaram diante da prova, ao 

contrário, a desejavam, pois a obrigatoriedade da leitura, de certo modo, pode ter sido 

amenizada. Falar sobre o conteúdo do livro é tão interessante que a maioria, provavelmente, 

se esquece que está sendo avaliada. O que vale é poder argumentar acerca do título lido. 

Porém, nem todos os colegas leitores (e, principalmente, os não-leitores) se sentem 

confortáveis com tais metodologias avaliativas. Anne Gabriella, do 9º ano, se mostrou mais 

dividida. Para ela, é interessante quando os alunos podem relatar sobre o que aprenderam da 

obra lida. Mas, por outro lado, pode ser cobrado na prova algo que ela não entendeu da 

história, o que a desagradaria. Poder expressar suas experiências leitoras é bem mais atrativo. 

Já Violeta, do 6º ano, embora adore ler, não gostaria de partilhar essa experiência, seja por 

meio de exames, seja por apresentações orais. O único interesse para ela são os livros. 

Grisélia, por sua vez, não gostaria de fazer prova de uma obra literária, indicada para todos 

lerem. Ela não é a favor dessa padronização de que todos devem ler o mesmo exemplar. O 
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certo, segundo ela, seria que os próprios estudantes elegessem o livro que quisessem para 

discorrer a respeito dele. Não deveria haver nada imposto, pois não há como agradar a todos. 

A seguir, um excerto do depoimento da jovem: 

 

GRISÉLIA (8º ano): Porque não adianta falar assim: “Alunos, por favor, 
leiam tal livro”, sendo que têm algumas pessoas que elas não têm aquela 
essência de ler livros. Elas simplesmente olham: “Livro?”. Não vê aquela , 
aquela coisa legal que algumas pessoas vê que a gente que lê livro vê. 

 

Como se observa, a estudante apresenta grande resistência ao que é exigido. A 

liberdade de escolha do livro tem de ser respeitada e essa é, para ela, a melhor metodologia a 

ser adotada pelo colégio, seja nas aulas da manhã ou da tarde, pois os alunos não se sentirão 

coagidos, principalmente aqueles que não são muito aficionados por leitura. Nem todos têm 

aptidão para que sejam leitores e nem veem o objeto livro como nós, leitores, o vemos. E a 

garota acredita que essa decisão tem de ser considerada. Contudo, os que “têm aquela 

essência de ler livros” (talvez, um de nós diria “experiência”) os veem de outro modo e 

querem mover o outro a querer “experimentar” a obra literária.  

De fato, a imposição não é o melhor caminho a ser seguido, quando se pretende 

formar jovens leitores. Mas as escolhas têm de ser oferecidas, para que o aluno possa decidir 

se quer continuar lendo ou não, e a escola tem muito a contribuir nesse sentido. O professor 

precisa saber trabalhar com o texto literário, em sala de aula, de tal modo que essa imposição 

seja amenizada e os alunos não se sintam forçados a ler. Grisélia é uma exceção entre a 

maioria dos colegas leitores entrevistados. Enquanto eles não se importam em fazer provas de 

livros literários (muitos até desejam que elas ocorram) ela cria certa resistência. Na verdade, 

os catorze jovens que declararam grande afinidade com tais metodologias já foram 

subjetivados para essa prática, muito comum nas escolas. Por isso, não se importam com as 

escolhas oferecidas.  Mas onde há poder há a resistência e Grisélia representa essa outra face 

da moeda, bem à revelia do que é adotado nos colégios. Segundo Foucault (2003, p. 232), 

 

[...] as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, 
abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de 
resistência e resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter 
com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a resistência. De 
modo que é mais a luta perpétua e multiforme que procuro fazer aparecer do 
que a dominação morna e estável de um aparelho uniformizante. Em toda a 
parte se está em luta. 
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A jovem procura fugir da padronização e da dominação morna. Mesmo quando os 

professores (da manhã e da tarde) levam livros para a sala de aula, para que os próprios 

estudantes escolham quais queiram ler, ela também vai na contramão, pois muitos exemplares 

disponíveis não fazem parte de seu estilo. Grisélia afirma que, nesses casos, ela até lê o que é 

oferecido, mas acha que isso não vai lhe influenciar em nada. Os não-leitores do 6º ano 

pensam da mesma forma. Para eles, o problema não está centrado no procedimento seguido, 

mas nos tipos de obras literárias que são levadas para a sala de aula. Mais uma vez, eles 

ressaltaram a importância do trabalho feito com gibis. Para Márjore e Henrique, não-leitores 

do 7º ano, o exame tem o seu lado negativo. A seguir, um excerto da entrevista da aluna: 

 

MÁRJORE (7º ano): Fazer prova com livro literário, meio que forçaria a 
gente a ler pra fazer a prova por ganhar nota.  

 

Larissa, da mesma série, compartilhou a experiência que teve na outra escola. Ela 

podia escolher, uma vez por mês, um livro para ler e depois fazer um trabalho. Embora nem 

sempre gostasse da atividade proposta, a considerava mais estimulante do que ter que fazer 

outros tipos de atividades escolares. Mateus reitera que, assim, não precisaria estudar, 

somente ler e fazer a prova, o que poderia ser mais instigante. Letícia concorda com ambos os 

argumentos. Vê-se, então, que para alguns alunos há distinção entre leitura e estudo. Estudar 

pode ser chato e desanimador. Porém, só ler o livro parece ser mais fácil e pode se tornar 

interessante. Esses dados são relevantes, sobretudo porque foram proferidos pelos “não-

leitores”. Percebe-se que a resistência para a leitura literária, por parte desses três jovens, não 

é tão grande quanto confessaram. Já Samuel, mesmo não gostando da obrigatoriedade de 

atividades leitoras, alega que a escola ainda não cobra tanta leitura como outras instituições: 

 

SAMUEL (9º ano): Aqui no colégio, aqui, não tem muito desse, não tem 
muito essa hora assim que o professor chega e pede pra ler. Mas nos 
colégios, nos anos que eu já estudei, era obrigado [...]. Tinha uma matéria 
separada que era literatura. Aí você tinha que ler o livro. Cada bimestre tinha 
dois. Aí você tinha que ler e fazer a prova sobre o livro. 
[...] 
Eu acho assim, que uma coisa que tá faltando no colégio mesmo é como se 
fosse um trabalho, uma obrigação de passar, ter uma matéria específica pra 
leitura [...]. Eu não gosto, mas mesmo assim é importante pra estimular a 
gente a ler. [...] A gente não se interessa, mas, eu acho assim, que a gente 
tem que ser obrigado a ler pra levar à leitura. 

 

É com desagrado que o jovem relata a experiência que teve com leitura literária, na 

outra escola. Ele realizava a avaliação, sem ler o livro indicado, e nem sequer tinha 
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curiosidade em conhecer o assunto abordado nas obras escolhidas. Mas, contraditoriamente, 

defende tal método, principalmente para aqueles que já gostam de ler, pois considera que essa 

pode ser uma boa experiência para motivar à leitura, desde que a obra escolhida seja lida por 

todos e discutida em sala de aula, sendo as dúvidas dos alunos, acerca do que foi lido, sanadas 

pelo professor. Melissa concorda com o colega. Além disso, seria uma estratégia eficiente 

para melhorar a interpretação textual dos discentes.  

Entretanto, Samuel reitera que o método tem de ser imposto. A obrigatoriedade, 

embora seja desestimulante a ele, precisa ser aplicada nos colégios, pois essa é a saída para 

que os alunos avancem nos estudos. Cíntia complementa o discurso do colega, e confessa que, 

apesar de não gostar de ler, tem consciência de que se não o fizer sua vida não terá progresso. 

Todos não-leitores, dessa série, concordam com o argumento, e Samuel ressalta: “Praticar 

leitura pra depois não passar vergonha de não ter lido esse livro”. Para ele, é o que tem de ser 

feito, independentemente se o aluno goste ou não. Poderia haver, ao menos, pontuação extra 

para essa atividade, na disciplina de português. Nesse caso, talvez, ele se submetesse à leitura.  

O que se percebe, pelos depoimentos apresentados, é que embora haja resistência ao 

ato de ler, por parte dos cinco entrevistados, eles acabam de algum modo se subjetivando para 

essa prática, uma vez que se sentem muito pressionados a cumprir essa incumbência. Samuel, 

ora sente-se insatisfeito por ser compelido a fazer o que não gosta, ora defende tal prática. Os 

discursos exercem grande influência sobre os sujeitos, impondo, manipulando, distorcendo a 

verdade. Dizer que a leitura não é importante é como estar diante de um eminente perigo. A 

esse respeito afirma Foucault (2012, p. 8-9):  

 

Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

 

O discurso não é neutro e transparente. É contraditório, obscuro, embebido em outras 

fontes. Os enunciados referentes à importância da prática da leitura, de certa forma, estão 

relacionados aos dizeres propagados sobre a relevância dos estudos na vida dos cidadãos. 

Essa cobrança, advinda muitas vezes da escola e da família, deixa os alunos angustiados, 

confusos, cindidos, e até mesmo com a consciência pesada. Sentem-se anulados por não ler. 

Mas, por outro lado, ter que fazer o que não gosta e atuar com o que não se identifica, acaba 

gerando um conflito interior e uma revolta nesses alunos. A resistência também permanece. 

Surgem, então, as escapatórias, como copiar resumos dos livros, não ler os textos e tentar 
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inferir as respostas por outros meios etc. O próprio Samuel, que propôs a prova do livro 

literário, embora afirme ser essa a melhor estratégia, confessou que ele mesmo não leria o que 

fosse imposto, assim como já fazia na outra escola. Percebe-se que a sujeição do garoto não é 

total. Por isso, os discursos se contradizem. Ele, no fundo, tem resistência à certas imposições, 

ainda que não assuma. Para Foucault (2003), essa situação não causaria estranhamento, pois 

as posições são totalmente plausíveis de ser invertidas:  

 

as relações de poder são relações de força, enfrentamentos, portanto, sempre 
reversíveis. Não há relações de poder que sejam completamente triunfantes e 
cuja dominação seja incontornável (FOUCAULT, 2003, p. 232).  

 

O aluno se entrega, em alguns momentos, e não se sente totalmente confortável com a 

sujeição, bem como os seus colegas, do 9º ano. Reconhecem a importância da prática da 

leitura, mas, por outro lado, não permanecem à vontade diante dos métodos adotados. 

Conforme alegou Samuel, não existe, para ele, o momento em que leia por prazer e sim por 

imposição, que lhe aparece em primeiro plano. A obrigatoriedade do ato de leitura fala mais 

alto ao rapaz e apagar essa marca negativa, deixada por essa prática, se torna uma tarefa 

bastante laboriosa, porém, não impossível. 

Já a oficina de apoio ao letramento, no turno vespertino, tem por objetivo reforçar o 

conteúdo de língua portuguesa estudado no período da manhã, porém de forma mais lúdica e 

diferenciada. Entretanto, essa proposta nem sempre surge, e a metodologia adotada por cada 

um dos professores que trabalham nesse turno, se diverge muito. No total, são quatro docentes 

responsáveis por essa oficina, sendo apenas dois deles entrevistados para esse trabalho: 

Gabriela, que leciona para o 6º e 8º ano, à tarde, diferente de algumas turmas em que atua no 

matutino, e Rodrigo, que ensina aos alunos do 7º, 8º e 9º ano português, e não geografia, sua 

área de formação, e na qual atua no período da manhã, na mesma escola. As outras 

professoras da oficina, que não foram entrevistadas, tampouco são graduadas em letras. 

Nas aulas vespertinas, os estudantes são reagrupados em turmas menores, e em cada 

dia da semana podem ter aula de letramento com professores diferentes. Cada discente deve 

ter em média cinco aulas de português à tarde, mas a divisão não é igual para todos. Alguns 

terão quatro aulas, outros cinco ou seis. Vamos supor que tenham cinco. Todas elas podem ser 

com o mesmo docente ou elas podem ser divididas entre profissionais diferentes, e as próprias 

turmas são distintas. Se determinado professor dá aula quatro vezes na semana, por exemplo, 

para o 6º ano, em cada aula, para essa mesma série, contará com alunos diversificados. 
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Eu, particularmente, achei confusa a divisão, e quando trabalhei na escola não era 

favorável a essa metodologia, que acaba prejudicando o fluxo da aula, tanto para o professor 

como ao aluno. De acordo com o diretor do colégio, essa foi a saída adotada para respeitar as 

escolhas dos discentes, com relação às oficinas artísticas e esportivas. Mas as oficinas de 

letramento e matemática se prejudicam na formação dos horários, uma vez que todos os 

alunos são obrigados a cursá-las. Mesmo com a mudança para o projeto Ser Pleno, esse 

método prevaleceu. Contudo, a intercalação das aulas regulares com as oficinas já 

proporcionou uma grande mudança, tornando menos cansativo ao aluno, que não ficaria a 

manhã toda assistindo, sentado, às aulas regulares do currículo base.  

Galileu, do 6º ano, não considera favorável a divisão das turmas, que poderiam ser 

mais organizadas. Há grupos menores, outros maiores e os estudantes não são sempre os 

mesmos presentes em todas as aulas do letramento, como ocorre de manhã. De fato, a divisão 

não é igual. Às vezes, pode variar de 12 a 22 alunos. De todo modo, o número é inferior às 

aulas da manhã, o que facilita mais o ensino-aprendizado, pois há menos discentes em classe. 

Entretanto, várias falhas são apontadas pelos jovens entrevistados. Nove leitores e cinco não-

leitores reclamaram principalmente da rotina cansativa e repetitiva de atividades à tarde. 

Lucas, do 6º ano, teceu uma crítica relevante. O que ele percebe, cotidianamente, é a 

falta de integração dos professores de português, entre um turno e outro. Segundo ele, os 

conteúdos ministrados nos dois turnos não coincidem, e se houvesse uma complementação 

entre o que é ensinado de manhã, no turno da tarde, seria muito mais produtivo aos alunos. 

Se, por exemplo, em vez de passar um conteúdo novo, no turno vespertino, reforçasse o 

assunto estudado na aula do matutino, por meio de exercícios, a aula faria mais sentido e eles 

não precisariam fazer tarefas em casa. Poderiam resolvê-las à tarde, com o apoio do docente.  

Esse é o método adotado pela professora de matemática e ele acha muito mais 

interessante e produtivo, pois ela se preocupa com o rendimento dos alunos e não acha justo 

passar atividades para casa, já que eles têm esse momento na escola para resolvê-las. Como a 

docente tem a oportunidade de dar aula aos mesmos discentes, nos dois turnos, age dessa 

forma. Os professores de português poderiam atuar assim. Nem precisaria ser o mesmo 

docente. Bastaria que um trocasse ideia com o outro, repassando os conteúdos ministrados. O 

garoto ainda reitera que, às vezes, o professor da manhã está bem mais avançado, no conteúdo 

de análise linguística, e à tarde, o responsável pela oficina de apoio ao letramento continua 

repassando os mesmos exercícios, com os mesmos assuntos, já vistos no início do ano.  

Patrick, do 7º ano, teve um pouco mais de sorte, nesse sentido. Ele destaca que 

Rodrigo faz um trabalho semelhante ao de Gabriela, sua professora, no turno matutino. 
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Quando os alunos escrevem sobre uma obra literária lida (o docente recorre à caixa de livros, 

da biblioteca, e a leva para a sala de aula, para que os estudantes escolham um exemplar e 

discorram sobre a temática), ele os ajuda na escrita, corrige o que está errado, e esse momento 

é bastante produtivo ao garoto. Mas os outros docentes, à tarde, não fazem esse trabalho. 

Persistem mais no ensino de análise linguística, que é mais enfadonho a ele. Assim, as aulas 

do turno vespertino diferem pouco do que é proposto pela professora da manhã e o jovem 

lamenta por isso. Seguem, abaixo, excertos dos discursos de alguns alunos: 

 

LUCAS (6º ano): Os outros professor já tão cansados de manhã, de mau 
humor. Aí chega à tarde eles dispensam uma penca de tarefas em cima das 
nossas costas. Aí tem que resolver tudo. [...] Porque do mesmo jeito que eles 
tão cansados a gente também. [...] Seria melhor se eles ajudassem. Perguntar 
assim: “Tem uma tarefa aí que você tá com dificuldade?”.  
 
PATRICK (7º ano): Nós passa quase dez horas aqui nessa escola, mal tem 
recreio, quinze minutos, aí já jogam um pau de tarefa em cima das nossas 
costas, ainda fazem, pra acabar com tudo, levam pra coordenação. 
 
EVELYN (6º ano): Cansa muito a mão, porque copia muitos textos. Eu acho 
melhor ler e entender do que ter que copiar. 

 

Por esses depoimentos, percebe-se o lado negativo da escola de tempo integral, uma 

rotina extenuante. Evelyn não gosta das aulas vespertinas. Em sua fala, acima, ela faz alusão 

ao modo como se trabalha língua portuguesa, na oficina da tarde. Para ela, um método 

desmotivador. É bem mais interessante ler, segundo a jovem, do que fazer cópias sem sentido 

da lousa. Se os textos sempre viessem digitados seria melhor. Alice constata o mesmo fato. O 

professor escreve no quadro o conteúdo, o aluno copia e responde e, se há dificuldade, 

questiona o docente. Para piorar o cenário, muitas vezes o que é explicado não condiz com o 

que está escrito no quadro. As aulas poderiam ser mais interessantes, dinâmicas e, sobretudo, 

menos tradicionais e mais conectadas. Segundo ela, falta um maior preparo por parte dos 

professores, uma maior interação com os discentes. 

A crítica das garotas é mais direcionada ao procedimento padrão, semelhante ao 

adotado de manhã, e que de certa forma, vai contra a metodologia a ser seguida à tarde na 

escola, que deveria proporcionar atividades mais lúdicas e diferenciadas das aulas regulares. 

Ricardo, do 8º ano, e Anne Gabriella, do 9° ano, do mesmo modo, sentem falta de uma maior 

dinamicidade das aulas. Poderiam ter, segundo o jovem, momentos mais descontraídos, para 

desenvolver o aprendizado, porém, de maneira mais leve, sem muitas cobranças, como ocorre 

de manhã, pois à tarde eles estão mais cansados.  



170 

Conforme constatou Manuel, do 8º ano, nem toda a aula vespertina é interessante e 

nem todos os professores trabalham da mesma forma, em sincronia. Cada um foca em uma 

atividade diferente, ou mais em leitura ou escrita. Mas, na verdade, não há tanta diferença 

entre uma didática ou outra. Praticamente, todos partem de um texto impresso para responder 

questões, algo similar ao que ocorre de manhã. Esse fato também foi constatado pelas colegas 

da mesma série, Bianca e Hinata, e essa proposta se diferencia da crítica feita por Evelyn, que 

cobrava mais atividades impressas. Mais uma vez, vale lembrar que os alunos, à tarde, não 

têm aulas de letramento com um único professor. Por isso, se sentem divididos ao falar sobre 

as metodologias aplicadas, uma vez que essas se modificam de um docente para o outro. 

Os não-leitores do 9º ano questionam a obrigatoriedade da leitura, para realizar 

algumas atividades, momento em que sobretudo Rodrigo leva algumas obras da biblioteca 

para a sala de aula. Muitos repudiam tal ato. Para Cíntia, à tarde é pior que as aulas da manhã. 

Natália discorda e parte em defesa do trabalho feito pelos professores que, de um modo geral, 

explicam bem a matéria. As aulas, na verdade, não são ruins, mas exaustivas. Todos 

concordam. À tarde eles já estão cansados da rotina atribulada que levam, principalmente nos 

últimos dias, em que vinham fazendo constantemente provas no turno matutino. O estilo das 

aulas de letramento é muito parecido ao que ocorre de manhã, o que os desestimula mais. De 

certa forma, pode-se compreender a aversão à leitura literária. O espaço escolar integral os 

desagrada, de tal modo, que não se sentem motivados a participar das atividades oferecidas. O 

que se percebe é que essa oficina não se configura, de fato, como “letramento”, conforme os 

princípios defendidos por Soares (2003), em que a leitura e escrita devem servir como práticas 

sociais dos sujeitos, que causam reflexão ao aluno e as aproximam de sua realidade cotidiana. 

A nomenclatura, embora seja mais contemporânea e autorizada, não condiz, portanto, com a 

prática docente que é aplicada.  

Além do cansaço, o que preocupa é a falta de sincronia entre os docentes, tanto no 

mesmo turno, ou do contraturno. Os momentos de diálogos entre os colegas são raros na 

escola, conforme revelaram alguns entrevistados, como Rodrigo. Nem todos trabalham em 

tempo integral, o que dificulta ainda mais a interação entre os funcionários. Assim, os 

procedimentos didáticos adotados ficam bem díspares. A coordenação, que poderia atuar mais 

ativamente no processo de mediação, para que as atividades e metodologias não sejam tão 

discrepantes, funciona igualmente de modo desconectado, pois os responsáveis pelo setor 

pedagógico não trabalham nos dois períodos. A integração, que deveria existir no colégio, se 

perde muito, pois na maioria dos casos, apenas os alunos permanecem o dia todo na escola. 
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Oito leitores e cinco não leitores queixaram-se, ainda, do pouco investimento em 

leitura literária nas aulas vespertinas. Para Lucas, do 6º ano, poderia haver mais esses 

momentos. A aula seria “mais leve, mais calma” e diferenciada. Violeta, da mesma série, acha 

muito bom, pois pode aprender mais através das leituras feitas. Mas reclama que nem todas as 

aulas têm livros e que nem todos os professores fazem esse trabalho. Já Luana, do 6º ano, 

gostaria de ter um tempo maior para ler individualmente. Assim, teria mais chances de 

escolher um livro para ler. Luan, do 7º ano, compartilha do mesmo argumento. Segundo ele, 

só Rodrigo leva obras literárias para a sala de aula, à tarde. Bianca, do 8º ano, ressalta o 

quanto é importante expressar suas ideias e experiências sobre o livro lido. Os não-leitores, da 

mesma série, embora não gostem de ler, se identificam com o trabalho feito por Rodrigo, que 

não é tão imposto, como de manhã, pois os alunos podem escolher o que querem ler, para 

depois fazer o resumo da história lida, o que estimula mais (argumento que vai na contramão 

do discurso dos não-leitores do 9º ano, mais arredios à obrigatoriedade de leitura). Para 

Bárbara, poderia ter mais opções de livros. Esses dados, mais uma vez, surpreendem e 

mostram o quanto o rótulo de não-leitor não se encaixa nesse grupo. 

Os depoimentos dos alunos mostram que as atividades mais recorrentes nas aulas de 

letramento são as que envolvem leitura, interpretação, produção de textos e exercícios de 

análise linguística. Geralmente, nesses casos, os professores levam para a aula atividades 

fotocopiadas, para que sejam entregues aos estudantes, conforme relataram Manuel, Hinata e 

Bianca. Mas muitos reclamam da ênfase maior dada na gramática. Onze leitores e cinco 

não-leitores teceram essa crítica. Violeta, assim como Patrick e Geovana, acha “chato” e 

desmotivador quando a aula de leitura é substituída pela gramática. Para Ricardo e Anne 

Gabriella a situação deveria ser inversa. Galileu acha a leitura literária muito mais 

interessante. Luan, por sua vez, considera ambos os momentos importantes. Luana pensa do 

mesmo modo, mas acredita que a leitura tem de acontecer primeiro, pois esse é o momento 

bom da aula, o período recreativo: “Se eu tiver lendo um livro tanto faz o que eu vou tá 

fazendo depois”. Após essa atividade, se sentirá motivada a fazer qualquer outra tarefa. 

Apesar de não se identificarem com o processo, os não-leitores do 9º ano ainda 

preferem fazer os exercícios relacionados à leitura do que os referentes à análise linguística. 

Segundo eles, com o livro em mãos, conseguem enganar o professor mais facilmente e 

mostram que estão fazendo alguma coisa. É só copiar o resumo da contracapa do livro. Já as 

tarefas referentes à análise linguística e produção textual, demandam maior raciocínio lógico 

da parte deles. O argumento, no entanto, não é compartilhado pelos cinco não-leitores do 6º 

ano. Se pudessem escolher fariam o processo contrário.  
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Como se vê, as resistências, mais uma vez, reaparecem. Ler e estudar língua 

portuguesa, aos não-leitores do 9º ano, embora seja importante (e eles foram, de certo modo, 

subjetivados por esses discursos) não lhes causam interesse. A instituição integral precisa ser 

mais atrativa e fazer mais sentido a eles, para que a aversão à leitura literária não fale tão alto. 

O que se constata, nesses depoimentos, é que as oficinas de letramento, que deveriam ser mais 

lúdicas, na verdade, são muito similares às aulas da manhã. E os textos trabalhados à tarde 

ainda são usados, por vezes, como pretextos para ensinar análise linguística e produção 

textual. As impressões de leitura muitas vezes ficam de lado e os livros literários nem sempre 

são oferecidos, salvas exceções, como o trabalho feito por Rodrigo. 

Ainda falta um trabalho de maior divulgação do texto literário, uma melhoria na 

prática de letramento, a fim de que se aperfeiçoe o processo de interpretação e escrita dos 

textos e o ensino se torne mais significativo e próximo da realidade do educando, para que ele 

possa refletir sobre o que for redigido ou lido. A oficina que ocorre no período da tarde ainda 

precisa caminhar muito nesse sentido, para fazer jus ao nome que leva. Por isso, é importante 

valorizar o momento de fruição e experiência estética. Assim, o discente pode ter um contato 

mais efetivo com o texto. A esse respeito defende Tinoco (2013, p. 137): 

 

Ou essa nossa nova escola – professores, alunos, agentes administrativos – 
se adapta produtivamente à realidade contemporânea ou estará fadada a 
perder o rumo da história nacional, regional e mundial. Adaptação produtiva, 
no sentido de renovar a crítica aos costumes, aos valores, aos preconceitos; 
no sentido de redirecionar o olhar do aluno para a função cultural da leitura 
como veículo de conscientização social e fonte de prazer estético – sentidos 
de ética e estética, na escola, precisam reencontrar seus espaços 
privilegiados, revelados por metodologias exigentes, além de só 
repetitivamente originais. 

 

A escola precisa ser mais plural, oferecer estratégias de leitura e escrita diferenciadas, 

reflexivas e mais interessantes aos jovens. Hoje, submersos em um universo repleto de 

informações e conectividade, eles se tornaram mais autônomos e questionadores, mas muitas 

vezes não têm esse lado estimado pelo colégio. É preciso que eles participem mais ativamente 

do processo educacional, que tenham valorizadas suas experiências leitoras. Poder 

compartilhar esse momento com os colegas é algo que lhes agrada bastante. Por isso, insiste-

se tanto nessa prática. Assim, o momento dialógico ocorre em sala de aula, como defende 

Bakhtin (2009). Movimento esse importante na consolidação do leitor. Conforme constatado 

por Souza (2003), o aluno mudou, mas a metodologia adotada pela escola e por muitos 
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professores ainda é a mesma de várias décadas atrás. A esse respeito também discute 

Cadermatori (2012, p. 64): 

 
Aos 12 anos, um adolescente tem condições de refletir sobre si mesmo e 
sobre o ambiente em que vive, mas são as características do meio que 
diferenciam as oportunidades de cada um para fazê-lo. Nem sempre a 
capacidade intelectual de um jovem encontra no sistema de ensino condições 
adequadas para se desenvolver. Nem sempre as indagações existenciais, que 
nesse período se esboçam, encontram estímulos externos, fora dos meios de 
massa, para que se fortaleçam. 

 

Faz-se necessário, então, levar em conta as condições existenciais dos discentes, bem 

como as suas indagações intelectuais, suas direções afetivas. O incentivo é o caminho para 

adentrar no campo da leitura literária, porque os que a conhecem são testemunhas dos efeitos 

de formação das pessoas leitoras, no embate que estabelecem com a condição humana 

presente nas obras. Para isso, contribuem as reflexões, as comparações, as vivências, as 

relações entre o livro e a vida... E a escola é a principal porta de acesso para que muitos 

tenham contato com os livros. Por isso, ela deve atuar de forma menos autoritária e mais 

democrática, não menosprezando as leituras extraescolares dos alunos. Conforme foi 

observado nesse estudo, alguns professores tentam fazer esse trabalho mais reflexivo em suas 

aulas, quando questionam os alunos sobre a experiência que eles tiveram com as leituras 

feitas. Entretanto, ainda falta um momento mais dialógico e reflexivo, em detrimento de um 

estudo mais focado na gramática, de modo descontextualizado, bem como uma maior 

presença das atividades focadas na leitura literária.  

Mas nem todos criticaram as metodologias oferecidas à tarde. Onze leitores e dez não-

leitores consideram as aulas vespertinas boas, diferenciadas e interessantes. Pietro, do 7º 

ano, tem a chance de aprender coisas novas, diferentes dos conteúdos ensinados de manhã, o 

que contribui para o seu desenvolvimento escolar, ajudando-o a se sair melhor nas provas, nos 

trabalhos e demais atividades. Galileu compartilha do mesmo argumento:  

 

GALILEU (6º ano): [A aula] meio que foge daquele, do aluno sentado, em 
fila, retinho, olhando pro quadro. A gente faz, como não é tantos alunos, a 
gente faz uma roda em volta do mesmo professor, escreve no quadro e vai. 
Quando você vai fazendo, vai trocando uma ideia com o professor.   

 

Essa maior proximidade entre o docente e a turma agrada o garoto. O ambiente se 

torna mais convidativo e informal. Mesmo anotando conteúdo do quadro, uma estratégia mais 

tradicional que desagrada a colega Evelyn, ele não se importa, pois tem maior liberdade para 



174 

intervir durante a aula e dialogar com o seu professor. Hinata, do 8º ano, diz que tem 

facilidade com a língua portuguesa, por isso se identifica com as aulas e com os educadores 

do turno vespertino, que, segundo ela, explicam muito bem a matéria dada. Jubileu, da mesma 

série, gosta do trabalho desenvolvido nas oficinas e do modo como elas são conduzidas. Ele 

elogiou muito a didática de Rodrigo. De acordo com o jovem, esse é o docente que mais 

investe em atividades de leitura literária, levando livros da biblioteca para a classe. Nesse 

sentido, as aulas da tarde se diferenciam mais das oferecidas de manhã.  

Para Grisélia, do 8º ano, as aulas são boas e importantes, reforçam o que é ensinado de 

manhã e ajudam na interpretação dos textos. A jovem sente que está evoluindo nesse 

processo, principalmente quando lê livros literários. Para ela o cenário atual está adequado e 

não precisa ser melhorado, pois, conforme ela havia dito, não adianta forçar a ler quem não 

gosta. Esse método tem de acontecer espontaneamente. Jubileu concorda que não há 

necessidade de melhorias, assim como Ana Clara, Ketlen e Pedro Paulo, do 9º ano. Segundo 

eles, os docentes, de um modo geral, já fazem um trabalho muito bom com leitura à tarde. 

Conforme exposto por Ana, uns conduzem melhor a aula do que outros, o que pode ocasionar 

certa divergência. Mas, no geral, sempre há um tipo de incentivo por trás da leitura e, assim, o 

discente se adapta ao estilo adotado e pode se sentir mais instigado a ler. Para Pedro, o fato da 

escola funcionar em período integral permite que essas atividades sejam mais frequentes e 

usuais, sendo um bom estímulo para quem não gosta muito de leitura.  

Entretanto, os não-leitores do 7º ano gostam dessas aulas justamente por não ter, 

segundo eles, tanto investimento em leitura, como há de manhã. Além disso, uma das 

professoras faz muitas brincadeiras, o que estimula a turma. Para eles, essas aulas não 

precisam mudar em nada. Estão ótimas do modo em que se encontram. Os não-leitores do 6º 

ano, por sua vez, enfatizaram grande simpatia pelas aulas de Gabriela, a única professora da 

oficina de letramento elogiada por eles. Todos se sentem motivados por ela a ler e estudar, o 

que não ocorre, por exemplo, nas aulas do matutino, com Lobo. A grande identificação com a 

docente faz com que o trabalho realizado por ela seja satisfatório, mesmo quando há livros 

literários: “Ela é mais legal com a gente”, “explica melhor”, alega Júlia. Percebe-se que o 

incentivo do profissional na escola pode ser determinante para a formação leitora do aluno, 

assim como os vínculos familiares são essenciais no processo compartilhado de leitura em 

casa, embora não se possa desconsiderar que a recepção, por parte dos estudantes, nem 

sempre ocorra de forma igualitária. 

Várias sugestões para as aulas de leitura literária à tarde também foram dadas, 

para que as oficinas fiquem ainda mais interessantes. Galileu, por exemplo, acha importante 
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investir em estratégias atraentes, como peças teatrais. Poderia haver, então, um trabalho mais 

integrado, no turno da tarde, entre as oficinas de letramento e de teatro. Por que não encenar 

uma peça, baseada em um texto literário, que seja lida e discutida, em sala de aula, com os 

jovens? Seria uma opção interessante, diferente, diversificada e sairia da rotina. Alice e 

Manuel deram as suas contribuições. A seguir, excertos de suas falas:   

 

ALICE (9º ano): Porque não uma leitura debaixo de uma árvore? Tão 
tranquilamente. Ou lá na quadra. Porque tem dia que não tem futsal. Podia 
todo mundo ir lá pra quadra, ler um livro, tranquilamente, na calada. O 
professor exigir o silêncio, que o professor tem esse direito, e simplesmente 
todo mundo ia ler, entendeu? A respeito também da leitura com fone no 
ouvido. Se a pessoa sabe, tem entendimento, consegue se concentrar no fone 
e na leitura ao mesmo tempo, porque não? O aluno vai tá lendo do mesmo 
jeito. 
 
MANUEL (8º ano): Poderia ser mais, tipo, convidativo, assim, mais com 
leitura, envolvido. Sentar no chão da sala, fazer uma roda, conversar, ler um 
livro, conversar sobre um livro. Assim seria mais interessante [...] Desde 
quando eu tô aqui ninguém fez. 

 

Manuel, que estuda há três anos no colégio, não viu esse tipo de atividade ser 

desenvolvida. E sente falta de uma metodologia mais criativa, que é simples de ser adotada 

pelos professores. Basta boa vontade, troca de ideias e interação entre os colegas, além de 

saber ouvir o que os alunos têm a dizer. Nas oficinas deveria haver atividades mais 

diversificadas. Alice, por sua vez, considera que as oficinas poderiam se descentralizar das 

tarefas tradicionais, realizadas em salas de aula, o que as tornaria mais atrativas. Ela, portanto, 

chama a atenção para os novos modos de leitura, que sejam também mais conectados aos 

modernos meios eletrônicos que os jovens estão inseridos. Para eles, que têm grande 

facilidade em interagir com diferentes suportes digitais simultaneamente, não é um obstáculo 

ler e escutar música, por exemplo (como faz Patrick, do 7º ano, que adota essa tática 

principalmente para fugir do barulho da escola e se concentrar melhor no livro). O professor, 

segundo ela, deveria respeitar essa decisão. Assim, poderia seduzir mais adeptos à leitura. 

Canclini (2008), conforme exposto, chama a atenção para essa nova modalidade, cada vez 

mais presente na contemporaneidade, marcada pela interatividade com diferentes meios, que 

não deveriam ser totalmente rechaçados pelos docentes. 

Reis (2015), em dissertação de mestrado, mostra que desenvolver em classe atividades 

integradas entre o letramento digital e o letramento escolar, pensando-se em uma perspectiva 

de ensino multimodal, pode motivar o aluno a tecer correlações que ultrapassem o cenário 

escolar, levando-o a dialogar com outras vozes, outros textos, autores e leitores. Assim, o 
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jovem tem a chance de se tornar, através do Webquest20 um produtor de discursos, 

constituindo-se leitor e autor, simultaneamente, em seu processo de aprendizagem. Essas 

novas didáticas, aliadas ao universo digital, precisam ser repensadas e colocadas em prática. 

Já Natália, não-leitora do 9º ano, sugere que haja, pelo menos uma vez por semana, um 

momento em que os alunos possam trazer de casa algum livro ou gibi que gostem, para que 

leiam e troquem com os colegas, criando um ambiente mais descontraído dentro da sala de 

aula. As carteiras e cadeiras poderiam ser afastadas, para poder forrar no chão um pano, e 

todos leriam ali os exemplares escolhidos. Na verdade, para os cinco jovens entrevistados do 

9º ano o que falta nas oficinas de língua portuguesa é uma maior diversidade nas 

metodologias adotadas. Mesmo não gostando de ler, eles reconhecem que seria importante um 

trabalho feito com leitura literária, mas que se diferenciasse do monótono procedimento de o 

professor levar para a sala de aula livros diferentes para o aluno escolher um, ler e fazer 

resumos. Natália questionou o motivo de os estudantes não terem a chance de ir até a 

biblioteca, escolher o que querem ler, em vez de se submeter apenas aos livros que ficam na 

caixa. Poderia ser mais motivador, segundo ela, o que causaria menos imposição. De fato, 

seria uma aula mais leve, diferenciada e que proporcionaria ao aluno maior autonomia para 

que ele pudesse escolher as suas próprias leituras. 

Como se vê, a metodologia adotada pela instituição poderia ser mais dinâmica e 

diversificada, com aulas mais diferenciadas, especialmente nas oficinas, a fim de que os 

alunos aprendam de forma mais descontraída e envolvente. Do mesmo modo, os estudantes 

cobram mais atividades realizadas fora do ambiente escolar, o que tornaria a longa 

jornada diária mais leve e atrativa a todos, proporcionando um ensino mais lúdico, motivador 

e próximo do cotidiano dos jovens. Cinemas, teatros, museus e bibliotecas são espaços 

culturais importantes, e que muitas vezes eles só terão acesso por meio da escola. Todos eles, 

leitores e não-leitores, almejam por esse momento. Atravessar os portões do colégio torna-se 

uma meta importante a ser atingida, uma vez que podem conhecer novos lugares, bem como 

aprender, de outra forma, mais real e concreta. No entanto, essas oportunidades raramente são 

oferecidas, o que gera grande reclamação por parte dos discentes. 

Para Pedro Paulo, do 9º ano, os alunos se sentiriam mais livres e, ao mesmo tempo, 

mais próximos dos docentes. Seria, então, um momento mais descontraído para estabelecer 

novos vínculos entre eles. Natália questiona porque os professores de ciências, por exemplo, 

não podem levá-los para conhecer o zoológico, ou algum outro parque em que pudessem 

                                                                 
20 Esse termo é utilizado para denominar uma metodologia de pesquisa que faz uso dos recursos proporcionados 

pela internet para ampliar a fonte de conhecimento dos alunos, em seu processo de ensino-aprendizagem. 
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aprender na prática sobre fotossíntese ou outro conteúdo específico de alguma disciplina. 

Mesmo que tivessem tarefas a serem feitas, elas seriam mais motivadoras. A seguir, alguns 

excertos de depoimentos dos alunos, leitores e não-leitores: 

 

GALILEU (6º ano): Seria muito mais interessante do que ficar passando 
matéria no quadro.  
 
MATEUS (7º ano): Se for, por exemplo, num museu. Tem mais 
conhecimento.  

 
RICARDO (7º ano): Também faz parte do nosso aprendizado sair um pouco 
da escola, visitar a nossa cidade. 
 
PATRICK (7º ano): Nós podíamos pelo menos esquentar a cabeça do lado 
de fora, passear, assim, num zoológico.  
 
NATÁLIA (9º ano): A gente vai aprender brincando. 

 

Não teve um entrevistado, nas quatro séries, seja leitor ou não, que não tenha feito essa 

reclamação. Os 8ºs. e 9ºs. anos ainda tiveram a chance de visitar o Memorial do Cerrado, em 

2015 (o único passeio do ano), o que não ocorreu com os 6ºs. e 7ºs. anos, que reclamam por 

nunca terem saído do colégio e se sentem excluídos. Esse momento é negado e os motivos, 

embora não sejam ditos, podem ser recuperados. A indisposição e o estresse, dos professores 

e coordenadores, em lidar com a indisciplina e a algazarra de certos estudantes, sobretudo os 

menores, pode ser um dos fatores. O que, de certo modo, ajuda a compreender o porquê de os 

alunos pertencentes as séries finais, “mais obedientes”, possuírem o direito de visitar novos 

recintos. Alice, do 9º ano, e Manuel, do 8º ano, acreditam que haja ausência de verbas para 

esse tipo de atividade. Por isso, não há divulgação, nem incentivo, segundo eles. E a equipe 

gestora deve utilizar esse tipo de discurso, de que não há dinheiro, para convencer os jovens a 

aceitar o fato deles não poderem conhecer outros espaços extraescolares. Entretanto, tais 

verbas costumam ser maiores do que as dos colégios convencionais. Essa instituição, por ser 

de tempo integral, deveria investir ainda mais nessas atividades. Todavia, não há incentivo. 

Essa seria mais uma das falhas proporcionadas por essa escola de tempo integral.  

Além disso, a conexão entre os professores, que trabalham em ambos os turnos, 

deveria existir, para que trabalhos conjuntos sejam desenvolvidos. Desse modo, haveria uma 

grande integração do ensino, que incidiria favoravelmente no aprendizado desses estudantes. 

Se as vozes deles pudessem ser ouvidas nesse espaço escolar, sem medo e nem represálias, 

novos rumos poderiam ser traçados, não somente para a melhoria no ensino, mas sobretudo 

para a própria formação humana desses jovens. Por isso, foi muito importante ouvir o que eles 
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têm a dizer. Pôde-se conhecer as principais influências e motivações à leitura literária, bem 

como investigar o modo como foram incentivados a ler, seja pelo meio familiar ou escolar. 

Failla (2016, p. 22) também destaca a importância dessas múltiplas vozes serem ouvidas: 

 

Ouvir os brasileiros sobre o que leem, se gostam de ler, se reconhecem 
algum mediador na sua formação leitora, como percebem as bibliotecas, etc., 
muitas vezes nos surpreende porque eles nos dizem como percebem o que 
acontece em suas casas, na sua escola ou na biblioteca que frequentam. Não 
são agentes da política, mas sofrem e acolhem os impactos das decisões e da 
sua execução, muitas vezes sem se darem conta de que têm direitos ou de 
que os livros estão disponíveis. 

 

Os depoimentos dos que se autodeclararam não-leitores igualmente foram 

determinantes para que se pudesse traçar um perfil dos jovens que estudam em uma 

instituição de tempo integral, mas não gostam de ler. Conforme foi visto, estudar o dia todo, 

em um mesmo colégio, é muito cansativo aos alunos, o que pode ter contribuído para a 

aversão à leitura literária, assim como às estratégias adotadas pelos professores, na execução 

dessa atividade.   

O que se pôde concluir, por meio dos discursos dos estudantes, é que o não-leitor, na 

verdade, lê literatura e, em certos momentos, se sente interessado por essa prática, embora ela 

não seja constante em sua rotina. A nomenclatura, então, a ser adotada por esse grupo poderia 

ser a de “leitores esporádicos” em oposição ao grupo dos “leitores contumazes”, que de fato 

leem muito e se identificam mais com essa atividade. Pode ser que futuramente esses “leitores 

esporádicos” não se tornem, efetivamente, “leitores contumazes”, como muitos de seus 

colegas o são. Entretanto, ouvir as queixas e angústias, e até mesmo ideias e sugestões 

inovadoras para a prática de leitura literária, na escola de tempo integral, por meio desse 

grupo que se autodenominou como “não-leitor”, foi uma experiência enriquecedora.  

As duas faces da moeda sempre vão existir e precisam ser consideradas, embora, 

muitas vezes, os discursos de ambos os grupos se cruzem e se assemelhem. Nesse momento, 

as classificações parecem que perdem o valor, pois, no final, as vozes de todos ecoam, se 

fazem presentes, sendo notoriamente marcadas, cindidas, contraditórias, tal como é o ser 

humano. Porém, ainda precisam ser complementadas. Entra em cena, então, os discursos dos 

professores e das dinamizadoras da biblioteca escolar que, em certa medida, também se 

mesclam ao dos alunos. 
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CAPÍTULO 4 - SOBRE A MEDIAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

 

[...] não é a biblioteca ou a escola que desperta o 
gosto por ler, por aprender, imaginar, descobrir. É 
um professor, um bibliotecário que, levado por 
sua paixão, a transmite através de uma relação 
individual. Sobretudo no caso dos que não se 
sentem muito seguros a se aventurar por essa via 
devido à sua origem social, pois é como se, a cada 
passo, a cada umbral que atravessam, fosse 
preciso receber uma autorização para ir mais 
longe. E se não for assim, voltarão para o que já 
lhes é conhecido. 
 

(Michèle Petit, grifos da autora) 

 

 

Entra em cena o trabalho de mediação por parte dos profissionais envolvidos no 

espaço escolar, em especial, os professores e dinamizadores da biblioteca. Conforme aponta a 

estudiosa francesa Michèle Petit (2008), a figura do mediador é determinante para a formação 

leitora do aluno, não apenas para encaminhá-lo às primeiras letras, mas principalmente ao 

acompanhá-lo em toda a sua trajetória escolar como leitor, e assumir uma função ainda mais 

árdua: tentar convencer o estudante não-leitor a adentrar no mundo da leitura, de modo 

sedutor e envolvente. O papel do professor e do dinamizador, como incentivador e 

promovedor do texto literário é, pois, muito amplo. Superar as barreiras que entravam a 

prática da formação leitora, como as dificuldades de interpretação no ato da leitura e a falta de 

acesso aos livros para se desenvolver uma atividade mais apurada em sala de aula, é um 

desafio contínuo na jornada diária desses funcionários. 

Por isso, as parcerias entre esses profissionais, na execução de projetos pedagógicos, 

focados na leitura literária e nas artes, de um modo geral, são essenciais, sobretudo no espaço 

de tempo integral, que desenvolve um trabalho interessante nas oficinas artísticas oferecidas. 

Contudo, essa integração, como será exposta nesse capítulo e, como foi apontado por alguns 

alunos, ainda deixa muito a desejar nessa instituição. A seguir, são apresentados os discursos 

desses dois atores centrais para a prática da mediação da leitura literária na escola:  professor 

e dinamizador (PETIT, 2008). 
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4.1 Importância da literatura para professores e dinamizadoras 

 

Faz parte do imaginário coletivo o conceito de que a literatura é apreciada sobretudo 

por profissionais que lidam diretamente com livros, como professores de língua portuguesa, 

ou da área de ciências humanas, no geral, e bibliotecários. Entretanto, nem sempre essa 

premissa se cumpre. Conforme destaca Cadermatori (2012), pode-se encontrar bons amantes 

da leitura literária em vários âmbitos da sociedade, e não é raro perceber que mesmo nas áreas 

que lidam muito com leitura não se aflora em todos o entusiasmo por essa prática:  

 
No ambiente dos profissionais de letras, com muita frequência, imaginamos 
que o público leitor de literatura se reduz a nós mesmos e a alguns outros 
estudiosos da área humanística. A verdade é que somos poucos, mas o corte 
não se dá por área profissional. Pessoas de profissões e formações as mais 
variadas são leitores apaixonados de literatura. Apenas o prazer que dela 
extraem não tem nada a ver com o trabalho que exercem. Em contrapartida, 
às vezes, descobrimos em profissionais da área de livros e letras um apetite 
literário bem menor do que o esperado (CADERMATORI, 2012, p. 92) 

 

No espaço escolar, em que se convive com diversos profissionais da mesma área de 

formação, pode-se constatar esse fato. Já trabalhei, por exemplo, com duas professoras que 

lecionavam língua portuguesa, mas não se envolviam muito com livros. Tampouco 

estimulavam essa prática em sala de aula entre os seus alunos. Cenário, a princípio, 

contraditório, porém não tão incomum como muitos imaginam. O estranhamento ocorre, do 

mesmo modo, quando nos deparamos com funcionários que trabalham em uma biblioteca, 

mas não estimulam a leitura. O dinamizador também tem um importante papel a exercer. Por 

isso, gostar de leitura literária e incentivar essa prática deveriam ser os principais quesitos 

considerados no momento de escolher esse profissional para atuar na biblioteca escolar. E, 

principalmente, a instituição deveria ficar atenta ao trabalho que é desenvolvido por esses 

profissionais no meio em que atuam.  

Embora as Diretrizes Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás 

(2016) não exijam que o dinamizador da biblioteca seja um servidor readaptado, na prática a 

SEDUCE dá prioridade a esse funcionário, a fim de que não se retire o professor da sala de 

aula. Segundo o referido documento, o docente deve ser efetivo, “preferencialmente, 

professor que não atua em áreas em que há déficit, tais como: matemática, química, física” 

(GOIÁS, 2016, p. 37). Além disso, este deve apresentar “disponibilidade para participar de 

formações e capacitações” (GOIÁS, 2016, p. 37); possuir conhecimento em informática 

básica; ser comunicativo, prestativo e ter “disponibilidade para desenvolvimento de trabalho 
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em equipe” (GOIÁS, 2016, p. 37). Por fim, deve “demonstrar habilidade com leitura e ações 

pedagógicas afins” (GOIÁS, 2016, p. 37). 

Maria, embora tenha afirmado gostar de ler e de manter essa prática regularmente, 

foge a esse perfil. Ela relatou que a escolha do cargo exercido se deu mais para atender a uma 

demanda administrativa do que necessariamente satisfazer o seu gosto pessoal. Esse último 

critério, que deveria ser prioritário, se perde. Tampouco soube dizer ao certo os estilos de 

livros que mais aprecia. Só respondeu que gosta de todos e que lê livros literários e não-

literários. Mas não mencionou nenhum gênero de sua preferência e nem o nome do exemplar 

lido no atual momento. Apenas alegou que se tratava de uma obra pertencente à área da 

saúde. Quando questionada a respeito da importância da literatura para a vida, somente 

considerou: “Só através da leitura mesmo que o aluno vai gostar”. Contudo, não revelou o que 

a literatura pode proporcionar mais especificamente à sua pessoa. Os livros que a marcaram 

são Anjos caídos e Quem ama educa, do psiquiatra Içami Tiba. Por ser pedagoga, disse que se 

identifica muito com essas obras que retratam o universo educacional. Como se percebe, 

livros literários estão distantes do seu rol de leitura, e mesmo sendo formada em uma área que 

também lida (ou deveria lidar) com literatura, sobretudo a infantil e juvenil, ela não se 

entusiasma muito. Caso contrário, tentaria de algum modo transmitir esse gosto aos jovens.  

Lila, por sua vez, se encaixa no perfil de bibliotecária. Não somente por ser formada 

em letras, mas por carregar dentro de si, desde pequena, o gosto pelos livros e acreditar que a 

literatura pode proporcionar mudanças significativas na vida dos sujeitos. Ela leu muita 

literatura brasileira na infância e literatura estrangeira na adolescência. Sua mãe era professora 

e a levava, quando pequena, para a escola em que trabalhava. Ali ela aprendeu a ler para 

passar o tempo e não se sentir muito sozinha. Desde então, não parou mais. Atualmente, 

identifica-se mais com a nossa literatura e lê, em média, um livro por mês, aproveitando, 

frequentemente, o espaço da biblioteca. Só não lê mais porque as outras obrigações diárias 

não lhe permitem. Entretanto, não há como dizer o nome de apenas um escritor ou de uma 

obra que lhe seja marcante. Vários deles são muito talentosos e desempenham um papel 

determinante, em diferentes momentos da vida.  

A última obra lida foi de Clarice Lispector, A hora da estrela. Ainda descobriu na 

biblioteca, recentemente, Autran Dourado (estava lendo no momento da entrevista A ópera 

dos mortos) e Manuel de Barros, encantando-se grandemente, e quer continuar a ler mais 

sobre eles. Sente-se bastante grata pela oportunidade de trabalhar nesse ambiente, em volta 

dos livros. Segundo Lila, ainda saímos da faculdade de letras com pouco conhecimento. É um 
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curso muito rápido. No atual espaço, ela tem a chance de ler mais, conhecer diferentes obras. 

É ali que ela realiza grandes descobertas. A seguir, um excerto de sua fala: 

 

LILA: O Drummond me encanta, a Clarice Lispector me enlouquece, o 
Guimarães Rosa me intriga e o Érico Veríssimo me comove.  
[...]  
O que a biblioteca me trouxe de bom foi isso. A proximidade dos livros e a 
possibilidade de seduzir com a leitura. 

 

Seu discurso, entretanto, não fica apenas na teoria. A funcionária promove ações para 

que, de fato, a leitura literária se faça presente na vida das crianças e adolescentes. Além de 

professora e dinamizadora é contadora de histórias. Ela fez o curso em 2007, mas antes já 

realizava esse trabalho nas escolas. Dizer a clássica frase: “Era uma vez...” a uma criança (e 

até mesmo aos adultos) é um momento especial para ela, pois transporta os pequenos leitores 

a um lugar mágico. Ao aluno, a literatura é uma fonte rica de crescimento: 

 

LILA: Eles mudam muito. A autoestima que melhora bastante. O 
comportamento dele em relação ao respeito com os colegas, ao respeito com 
os professores, ao respeito com o ambiente, com o lugar onde vive [...]. 
Quando o livro traz esse tipo de abordagem, esse cuidado, eles já aprendem, 
né? E quando não traz eu abordo. Eles se tornam mais sociáveis. 

 

Já para ela, a literatura lhe proporcionou bem-estar e a oportunidade de ser uma mãe 

melhor, se transformar em uma pessoa mais humana, mais generosa, mais sensível. Embora 

ela seja alegre e expansiva, no trato com os demais, é também depressiva. Os livros lhe 

reconfortam. Ora ri, ora se emociona, mas se sente amparada por eles. Além disso, teve a 

possibilidade de ter um trabalho que, embora não seja muito bem remunerado, lhe é bastante 

gratificante, que lhe traz prazer e a chance de conhecer pessoas diferentes e de se relacionar 

melhor com elas, de modo mais pacífico e acolhedor. Por meio da leitura literária, pôde ainda 

aprender línguas estrangeiras, o que lhe oferece maior tranquilidade quando sai do país, pois a 

fonte de conhecimento, advinda das obras lidas, lhe dá mais segurança para adentrar em 

territórios desconhecidos. Enfim, ela pôde aprender a apreciar a arte, de uma forma geral, 

como o cinema e o teatro, inter-relacionando-os com a literatura.  

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, foi um dos livros que marcaram a sua 

vida. Ela frequentemente se lembra da clássica frase: “Viver é muito perigoso” e se 

surpreende ao ver como ela permanece tão atual. Na época em que a obra foi escrita, viver no 

sertão, no mato, nas tocaias e ver as brigas e mortes que ali ocorriam já denotavam o quanto 

era ameaçador viver. No entanto, a realidade atual, em um contexto bem diferente, mostra que 
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ainda é muito perigoso viver. Segundo ela, nesse ponto se encontra o talento do escritor ao 

projetar algo que futuramente será certeiro. Essa oportunidade de poder mostrar essa 

percepção da sensibilidade do autor, sua perspicácia em poder ver o mundo sob uma ótica 

diferente e à frente de seu tempo, só a literatura pode proporcionar. Por isso, Lila se encanta 

bastante com o mundo das letras. Essa sensibilidade que tanto ela ressalta, e que vários 

estudiosos defendem acerca da importância do texto literário, está, de fato, fortemente 

presente nela, e esse é o seu diferencial ao se relacionar com os alunos e poder formar leitores.  

Esse mesmo engajamento também se faz presente entre os docentes entrevistados. 

Todos demonstraram grande interesse pela leitura literária, destacaram a sua devida 

importância e tentam de algum modo incentivá-la aos jovens. Alguns exploram mais o texto 

literário, outros menos. Algumas metodologias e ideais, por vezes, são bem distintos, porém, 

o desejo em propagar o gosto pela literatura permanece. Carlos, por exemplo, se sente muito 

grato pela grande oportunidade que teve de enveredar no mundo dos livros : 

 

CARLOS: É uma grande fonte de conhecimento que a gente tem, de 
conhecimento pessoal, conhecimento do ser, conhecimento de lugar, 
conhecimento da história. Você tem tudo na literatura. Um ser humano sem 
literatura ele é metade.  
[...] 
Se eu gosto de ler um romance eu vou ter muito mais paciência pra ler um 
texto científico, o que vai influenciar em todas as matrizes do conhecimento.  
[...] 
Tem que despertar o professor. Tem que fazer o caminho inverso. Se ele não 
foi despertado na infância vamos tentar despertá-lo agora 

 

O depoimento de Carlos, somado ao discurso de Lila, mostra o valor da arte literária e 

o quanto ela transforma os sujeitos, que se identificam com esse processo, e tentam, a seu 

modo, transmitir isso aos jovens. Carlos cita várias obras que o marcaram, como O homem 

dos dados, de   Luke Rhinehart; O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago; 1984 

e A Revolução dos bichos, ambos de George Orwell e A maçã no escuro, de Clarice Lispector. 

Depois de muitos anos voltou a reler Elogio da loucura, de Erasmo de Roterdão. Mas não há 

como selecionar o melhor exemplar. Todos os mencionados foram muito influentes na sua 

vida. O docente deixa, ainda, um apelo importante para que os professores, de todas as áreas, 

leiam e possam, por meio dessa forte experiência, motivar seus alunos, para que eles possam 

fazer o mesmo. Que esse papel não recaia somente aos docentes de língua. 

Nem todos os professores reconhecem o valor da leitura literária como experiência 

estética. Para muitos alunos-leitores entrevistados, ela foi o marco inicial para que pudessem 

se entusiasmar por outras áreas do conhecimento. Por isso, é importante que cada educador 
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carregue consigo o seu lado leitor. Nunca é tarde para poder adentrar no universo dos livros. 

Carlos, então, põe o dedo na ferida, ao anunciar que a divulgação da leitura literária deveria 

ser papel de todos os colegas, de diferentes áreas, de todas as disciplinas, de todos os demais 

funcionários que trabalhem no colégio. Eles deveriam também ser estimulados, de algum 

modo, para essa prática. A integração, entre vários professores, para que desenvolvam 

diversos projetos interdisciplinares, incluindo a leitura literária, deveria ser prioridade nas 

escolas. Esse é o caminho. Segundo Bretas (2012, p. 163): 

 

A tarefa de incentivar a leitura já não cabe mais apenas ao professor de 
língua portuguesa, a quem, por muito tempo, e equivocadamente, foi 
atribuída essa responsabilidade. Os recentes estudos sobre letramento, o 
conceito bakhtiniano sobre pragmática, a análise do discurso, a linguística 
aplicada e as teorias sociocognitivas da linguagem não aceitam 
posicionamentos unilaterais. O envolvimento com os diversos gêneros 
textuais perpassa todas as áreas do conhecimento e devem ser provocações 
constantes ao letramento, às práticas socioculturais da leitura e da escrita. 
Por isso, torna-se importante a integração de todos os seguimentos da 
unidade escolar, sobretudo daquele espaço privilegiado que encerra grande 
parte do acervo bibliográfico da escola: a biblioteca.  

 

Como foi visto no capítulo anterior, alguns depoimentos dos alunos mostram que 

professores de outras áreas também são leitores e incentivam a leitura literária. Rodrigo, 

mesmo não sendo formado em letras, revelou ter muito apreço à literatura e a considera muito 

importante. Para ele, é um momento relaxante, em que se sente bem, tem a sua autoestima 

melhorada, além de proporcionar conhecimento. Mas, apesar de se identificar com essa 

atividade, a exerce pouco atualmente. Lê poucos livros literários, em seus raros períodos 

ociosos, pois está se dedicando às leituras da pós-graduação. No entanto, tenta incentivar essa 

prática. Foi, inclusive, um dos professores mais lembrados pelos alunos, por suas atividades 

adotadas em sala de aula, que estimulam a leitura literária. A obra literária que marcou 

bastante a sua infância foi Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, pelas 

aventuras atrapalhadas do protagonista, o uso de sua lança, e as viagens feitas por ele. 

Gabriela, por sua vez, pensa do mesmo modo que Carlos. O docente tem que ser um 

motivador e o seu papel é estimular o jovem para a prática da leitura literária constantemente, 

pois ela representa a nossa vida, faz parte de nossa existência. Somos protagonistas de uma 

história. Esse é o seu argumento. O livro que a marcou foi Helena, de Machado de Assis, pois 

ela se identificou muito com a personagem. Já Lobo considera a arte literária libertadora e 

conscientizadora. Não citou um livro específico que o tenha marcado, mas diversos escritores 
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que o inspiraram a seguir o caminho das letras, como Guimarães Rosa, Augusto dos Anjos, 

Aluísio Azevedo, Manuel de Barros, Osman Lins, Gustavo Flaubert e Emile Zola.  

Esses depoimentos mostram o quanto a literatura exerce um papel determinante na 

vida desses profissionais e os seus discursos, de uma forma geral, se coadunam com as suas 

práticas docentes. Todos eles são leitores, sobretudo de obras clássicas, e tentam repassar esse 

gosto aos seus alunos. A grande maioria se empenha no intento de incentivar o aluno para a 

leitura do texto literário (uns mais, outros menos). Assim, o ideal de Candido (1995) está 

sendo, de algum modo, difundido. A literatura é um direito que não deve ser negado. Mesmo 

o docente que nem é formado na área estimula, pois acredita nesse ideal. Esse é o ponto de 

partida que deve ser dado ao tentar angariar leitores. Tarefa árdua, lenta e gradual. O número 

de jovens seduzidos para essa prática pode até ser muito restrito. Porém, cada aluno novo que 

se conquista é uma grande vitória, que faz toda a jornada valer a pena e se tornar gratificante. 

 

4.2 O trabalho realizado pelos professores com a leitura literária 

 

No capítulo anterior, pôde-se conhecer, por meio dos discursos dos alunos, a didática e 

metodologia dos professores que atuam na escola, tanto de manhã como à tarde, na disciplina 

de língua portuguesa, a fim de se verificar se a leitura literária está muito presente em sala de 

aula. Nesse momento, cabe ouvir, dos próprios docentes, os recursos utilizados por eles para 

que incentivem a literatura. De um modo geral, esses enunciados se mesclam ao dos 

estudantes, tanto dos leitores quanto dos não-leitores, e não apresentam muitas discrepâncias.  

Gabriela destaca que, no período da manhã, utiliza textos de autores diversificados. 

Ela usa o livro didático (fato evidenciado pelos leitores do 8º ano, que constataram grande uso 

desse material, por parte da docente), mesmo considerando os textos oferecidos muito infantis 

para a faixa etária que atua. Entretanto, ainda assim, ela os utiliza, pois há muitos alunos que 

apresentam dificuldade na compreensão desses textos, que já são mais simples. Eles seriam 

um primeiro começo a ser trilhado. Mas, segundo a educadora, o obstáculo da interpretação 

ocasiona, por vezes, grande preguiça e desinteresse em vários estudantes, que não se motivam 

em prosseguir na leitura. Por isso, tenta incentivá-los também com outros tipos de textos, 

mais engraçados, que sejam mais do agrado deles. Percebe-se sua preocupação em tentar, de 

algum modo, sanar esse grave problema, a fim de que os jovens melhorem a compreensão 

leitora deles. A docente, então, leva textos literários diversos e entrega, a cada grupo de 

alunos, um exemplar diferente, propõe uma discussão, para que eles apresentem o tema do 
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que foi lido, o que mais gostaram, o que entenderam etc. Assim, podem desenvolver o senso 

crítico, trocar ideias, manifestar a opinião deles sobre a história lida, criar um novo final:  

 

GABRIELA: Aí eu deixo eles entrarem no mundo da leitura, né, porque 
também o mundo da leitura é o mundo da criatividade.  

 

De um modo geral, os estudantes se sentem bastante motivados para a prática dessas 

atividades, principalmente quando é feita a leitura em voz alta. O mais interessante, segundo a 

docente, é poder ver um colega ajudando ao outro nesse processo. Se um erra a pronúncia de 

uma palavra, por exemplo, entra em cena o outro companheiro, que lhe ensina a forma 

correta. De fato, seus alunos do 7º ano constataram grande interesse pelas aulas e muitos se 

sentem influenciados por ela a ler. Se não há grande represália, mesmo quando a leitura em 

voz alta é feita (momento de grande tensão para muitos discentes) é porque, de algum modo, 

eles se sentem seguros e não oprimidos pela educadora, o que é um bom começo para se 

manter uma relação mais frutífera e dialógica em sala de aula. Ela fornece várias sugestões de 

livros e os próprios alunos a procuram para pedir indicações novas. Como ela já foi 

dinamizadora de biblioteca em outra escola, esse trabalho acaba sendo facilitado, pois 

conhece diversos títulos. Procura incentivar sobretudo Monteiro Lobato, segundo ela, autor de 

grande criatividade, aos 7ºs. anos. Luan, em seu depoimento, constatou esse fato e Lila, como 

se verá mais adiante, igualmente defende a leitura desse grande autor.  

Carlos, do mesmo modo, procura sempre incentivar a prática leitora, dando algumas 

sugestões, e quando pode promove a leitura de contos curtos, em sala de aula, ou de trechos 

de obras literárias. Além disso, estimula os leitores a trazerem de casa algum exemplar que 

está sendo lido para poder compartilhar essa leitura com a turma, um momento importante 

para que se valorize as experiências leitoras dos jovens e para que se escute o que eles têm a 

dizer sobre esses livros. Isso demonstra, por parte do professor, uma democratização do ato de 

leitura, ao não fechar a possibilidade de se conhecer os modos de leitura dos alunos. 

Lobo, por sua vez, tenta estimular a prática leitora constantemente. Promove, uma vez 

por semana, a “aula da leitura”, e leva livros diversos para a classe. Cada aluno escolhe uma 

obra para ler. Há um longo período de leitura silenciosa e, posteriormente, ocorrem algumas 

apresentações de alunos, que comentam suas experiências leitoras, contam a história e emitem 

a sua opinião acerca da trama lida. Segundo ele, nada muito formal. Entretanto, Lobo tem que 

impor sua autoridade nessas ocasiões, senão os alunos não leem. Esse lado mais austero foi, 

de fato, ressaltado pelos não-leitores do 6º ano, que condenaram todo tipo de metodologia 
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adotada pelo professor, principalmente a relacionada à leitura. Já os leitores se identificam 

com esse momento. Violeta, como foi destacado, adora ler os livros trazidos, mas não gosta 

de expor em público suas impressões leitoras. Quem apresentam, na maioria das vezes, são os 

leitores mais desinibidos, que querem compartilhar a leitura feita.  

Rodrigo também já constatou que formar leitores não é fácil, mas adota em suas aulas 

metodologias semelhantes a dos colegas graduados em letras, e tenta estimular a prática da 

leitura literária. Ele vai até a biblioteca, busca alguns livros diversificados, conta com o apoio 

de Lila, que lhe sugere os títulos mais adequados para cada série, e leva-os para a sala de aula. 

Em seguida, os alunos escolhem um dos exemplares para ler. Geralmente, relatam por escrito 

a trama narrada. Alguns deles, leitores, que no geral sempre estão com algum livro em mãos, 

lhe pedem permissão para que possam desenvolver a tarefa proposta com o exemplar que está 

sendo lido por eles. O docente autoriza. Mas para que essas atividades não caiam na 

monotonia, adota outras estratégias. Em algumas aulas propõe aos jovens que observem a 

capa, a ilustração sugerida e o título. Depois, com base nessas informações, produzem um 

texto que relate a possível trama narrada do livro escolhido. Já em outro momento, fazem 

ilustrações que tenham a ver com as cenas descritas na obra literária. Ainda podem criar um 

novo final para a aventura lida e/ou podem continuar a história.  

Outra forma de diversificar as aulas, para Rodrigo, é promover as atividades de leitura 

literária fora da sala de aula. Porém, acaba esbarrando em uma série de obstáculos. Há poucos 

espaços com sombra, e quando encontra algum lugar disponível, ainda tem de enfrentar 

problemas de outra ordem, como o barulho, que provém das outras oficinas, sobretudo as de 

música e capoeira, além das esportivas, que ocorrem na quadra. Entretanto, nunca teve a 

experiência de levá-los à biblioteca. Mas se mostrou interessado em colocar essa ideia em 

prática. Ele desenvolve também atividades de análise linguística. Geralmente, nesses casos, 

leva algum texto motivador impresso, para primeiramente trabalhar a interpretação. Em 

seguida, introduz exercícios referentes à ortografia, regras de acentuação, produção textual, 

entre outros. Uma metodologia próxima da adotada pelo profissional de letras, desde que ele 

não caia na armadilha do texto servir como pretexto, como denuncia Lajolo (1985). 

Rodrigo acompanha todas as atividades realizadas, indo até as carteiras dos alunos 

para tirar alguma dúvida, ou para conferir o que está sendo feito. De um modo geral, eles 

gostam do estilo de suas aulas. Os leitores preferem trabalhar com livros. Quando essa 

atividade não é proposta, reclamam, sentindo falta dos exemplares oferecidos para ler. Já os 

mais avessos à leitura preferem os textos curtos impressos e se queixam do estilo dos livros 

oferecidos, que são desinteressantes, sempre os mesmos, muito extensos, ou que não 
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entendem a história. Mas o professor procurar estimular essa prática, sugerindo a eles que 

escolham outro título, pertencentes a outro gênero, de mais agrado, ou selecionem uma 

narrativa menor etc. Em alguns casos, quando ainda percebe aversão ao que foi proposto, 

pede a esses estudantes que lhe contem o enredo do que foi lido. Conforme foi constatado 

pelos não-leitores do 9º ano, essas táticas adotadas são de grande enfado a eles, que tentam 

resistir de todos os modos, ao fingir que estão lendo o livro e enganando o docente.  

Percebe-se, por esses depoimentos, a preocupação de Rodrigo em tentar estimular 

esses jovens, sobretudo para o processo de leitura e escrita. Ele reconhece que essa não é uma 

tarefa fácil e se dedica bastante, para apresentar um conteúdo com qualidade aos alunos. 

Assim, ele igualmente aprende, o que influi em seus estudos preparatórios para concurso 

público. Suas metodologias oferecidas, por vezes, são mais criativas e interessantes do que as 

propostas por diversos colegas formados na área, que nem sempre denotam o mesmo esforço 

e interesse que ele para suprir as dificuldades dos estudantes e as suas próprias. 

Constata-se, pelos depoimentos dos educadores, que se mesclam ao dos alunos, que de 

algum modo a literatura está presente nas aulas, do turno matutino e do vespertino, e os 

jovens podem manifestar as suas leituras. Alguns gostam, outros não. A resistência sempre 

vai existir, mas a chance de ter contato com o livro tem de ser ofertada, para que eles possam 

passar por essa experiência e posteriormente decidir se querem seguir nesse caminho. Para 

tanto, o docente tem de dar o exemplo. E por meio de suas sugestões leitoras mostrar que há 

textos literários muito bons a serem discutidos.  Segundo Cadermatori (2012, p. 81): 

 
Pode-se, num primeiro momento, conversar, do modo mais espontâneo e 
honesto possível, sobre o livro indicado. E fazer isso lembrando que a 
pergunta que fundamentalmente importa não é o que o autor quis dizer com 
o texto, mas o que o leitor sentiu ao ler, porque essa é a condição básica para 
qualquer entendimento posterior. Professores e alunos, num primeiro tempo, 
devem esquecer a seleção, a indicação, a pressão, e trocar impressões de 
leitura, do mesmo modo como se fala de qualquer forma de expressão 
cultural, seja um filme, uma peça, um show. 

 

A leitura literária tem de ser abordada, inicialmente, de forma leve e envolvente. O 

professor é uma figura importante nesse processo, pois os alunos, de maneira descontraída e 

espontânea, podem dizer o que sentiram durante o processo de leitura. De um modo geral, os 

docentes tentam desenvolver esse trabalho em classe e, por eles, esses momentos seriam mais 

oportunizados. Porém, há outras exigências a serem cumpridas e há certa vigilância, por parte 

da SEDUCE, para verificar se todas as metodologias são, de fato, seguidas. O programa 

“Reconhecer”, aplicado na rede estadual, aos profissionais efetivos, conforme já foi exposto, 
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fiscaliza o conteúdo que é aplicado em sala de aula, além de não permitir a falta dos 

professores. A prática da punição e controle, amplamente denunciada por Foucault (2013b), 

se faz presente não só nas relações entre professor-aluno, mas também entre coordenação-

professor e SEDUCE-coordenação. Não há total autonomia, por parte dos docentes, para que 

exerçam suas atividades didáticas.  

Gabriela, por exemplo, adoraria trabalhar com obras literárias, mas, segundo ela, isso 

não ocorre por falta de tempo, pois a exigência para dar conta de todos os conteúdos no 

período da manhã é enorme. Se tivesse como ela retornar às suas turmas, no turno vespertino, 

exerceria mais esse tipo de atividade. Conforme foi relatado pelos alunos do 8º ano, a docente 

atua pouco nesse sentido. Eis a justificativa da funcionária para o pouco trabalho feito com a 

literatura nas aulas. Carlos igualmente se queixa da grande cobrança da SEDUCE. Ele teve 

que trabalhar, nos últimos meses, com provas similares às aplicadas pelo IDEB. Alguns 

planejamentos, assim como os exercícios e as avaliações, já vinham prontos, com roteiros a 

serem seguidos e atividades focadas especificamente em cada um dos descritores de leitura 

(esse argumento foi confirmado pelos alunos do 9º ano, sobretudo os não-leitores, que 

reclamaram do cansaço e esgotamento dessas avaliações constantes). Não houve tempo hábil 

para que Carlos desenvolvesse um trabalho mais apurado com a leitura literária. 

Os depoimentos de ambos os professores mostram suas aflições e angústias, por não 

terem grande autonomia para conduzir as aulas do modo que queiram, tendo de se submeter 

frequentemente ao que é exigido pela SEDUCE e, sobretudo, cumprindo à risca o que está no 

currículo base. Entretanto, há um outro entrave, ainda maior, para que Gabriela não ofereça, 

por exemplo, uma prova sobre um livro literário. Não há como exigir do aluno a compra do 

exemplar pedido. Segundo ela, há discentes tão carentes que não podem contar com o básico 

dentro de casa, o que dirá adquirir uma obra literária. Esse tipo de trabalho, então, se 

inviabiliza, o que ela lamenta muito. Deveria haver, segundo a educadora, um maior estímulo 

por parte do governo, como a adoção de livros literários aos alunos. Todos deveriam receber o 

mesmo exemplar e, desse modo, a atividade com a leitura literária seria bastante produtiva, 

uma experiência bem motivadora, até mesmo aos mais avessos à leitura. 

Lobo, do mesmo modo, gostaria muito que toda a turma pudesse ler o mesmo livro 

para posteriormente poder debatê-lo em classe. Porém, de imediato, teria que enfrentar o 

problema da aquisição da obra, o que é um processo bastante desgastante. Segundo ele, o 

motivo não seria apenas financeiro, conforme havia destacado Gabriela, pois há muitos jovens 

que têm dinheiro para comprar celular ou outro produto eletrônico. De fato, alguns não-

leitores revelaram isso. Não compram livros, pois não se interessam por eles. Preferem optar 
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pelos aparelhos tecnológicos, mais sedutores a eles. Seriam poucos os que se renderiam a essa 

atividade leitora e isso desestimula o professor. Carlos igualmente destaca a dificuldade ao 

pedir novos livros: 

 
CARLOS: Aqui eu não tentei, porque eu entrei relativamente há pouco 
tempo, mas nas outras escolas eu passar um livro pra ler pra fora aí vem 
reclamação falando que o livro é caro, que não tem jeito de comprar. Eu 
indico sebo, falo que tem. [...] Mas, graças a Deus, eu encontro muito aluno 
que eu indico livro e eles vão na biblioteca da escola, eles acham na 
biblioteca. Porque tem um acervo legal as bibliotecas. São pouco utilizadas, 
mas o acervo é legal. 

 

O docente sente-se satisfeito quando consegue seduzir um jovem para a leitura do 

texto literário. Mas reconhece que de um modo geral os alunos não se sentem motivados para 

essa prática. Para ele, a dificuldade em interpretar textos é um obstáculo que afasta muitos 

estudantes e a obrigatoriedade não é o melhor caminho para o incentivo da leitura. Por isso, 

rejeita a ideia de trabalhar com provas, atividades de comprovação de leitura e/ou seminários.  

Segundo ele, quando a leitura é feita sob essas condições metade do prazer em ler o texto vai 

embora. O discente pode até se encantar pelo enredo, mas quando lembra que será avaliado já 

se sente desmotivado. Situação, conforme foi visto, bastante recorrente aos não-leitores 

entrevistados. Era assim que Carlos se sentia quando garoto. Repelia qualquer tipo de 

imposição leitora. Ele, que é muito grato pela oportunidade de ter sido criado em um ambiente 

repleto de livros, ficou traumatizado quando teve que ler, certa vez, toda a coletânea de contos 

de Fernando Sabino para fazer uma prova gigantesca de comprovação de leitura. Somente 

depois de muitos anos pôde ter a chance de se reencontrar com a referida obra, lendo-a sem 

qualquer tipo de exigência, e se encantou por ela.  

 Mas, embora seja contra o sistema tradicional de dar nota pelo desempenho dos 

estudantes, reconhece que se não houver pontuação o envolvimento dos jovens será menor ou 

nulo. Os mecanismos de controle, como disciplinamento, quadriculamento e normatização, 

discutidos por Foucault (2013b) em Vigiar e Punir, não vêm de hoje, e muitos professores, 

ainda não conseguem se desvencilhar totalmente dessa prática. Carlos prefere optar por outros 

tipos de metodologias, que sejam mais motivadoras e mais leves. Ele prefere dar liberdade ao 

ato de leitura, mas não deixa de cobrar responsabilidade dos alunos, no momento em que são 

desenvolvidas as atividades leitoras. Para ele, é interessante poder fazer uma discussão aberta, 

ou mesmo um “julgamento” acerca do tema proposto no livro lido. 

Foi essa a metodologia que adotou com as famosas obras Caco e Tosco, na outra 

escola em que trabalhava. Dividiu a turma em dois grupos, os que concordavam e os que 
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discordavam dos atos praticados pelo protagonista, e em cima dos argumentos deles fez a 

simulação de um julgamento, em um tribunal, com direito à promotoria, defesa e jurados. O 

livro, então, foi discutido assim. O professor era o juiz. No dia da apresentação colocou uma 

mesa no centro da sala de aula, com uma toalha. Todos foram caracterizados. Carlos vestia 

um terno, os meninos usavam casaco e gravata e as meninas estavam com cabelo preso, 

vestindo roupas sociais. A aula foi de grande agrado. A seguir, um excerto de sua fala:  

 

CARLOS: Eu prefiro trabalhar assim [...]. É mais leve e eu acho que a gente 
consegue captar mais realmente a compreensão e ter a discussão, né? Porque 
cada um lê de uma forma, interpreta de uma forma, é uma troca. 

 

Eis que o discente ganha destaque, em sala de aula, para manifestar suas experiências 

leitoras. Como não se encantar com essa metodologia que mais parece uma divertida e 

envolvente brincadeira? Em um gesto simples, porém muito criativo, o professor soube 

entreter e seduzir os alunos. Os livros, que já eram de grande interesse, se tornaram mais 

fascinantes. Vieira (2016), em dissertação de mestrado, ressalta o valor dessas atividades:  

 
No jogo da leitura dramática, alunos e professores têm a oportunidade de 
exercitar a liberdade criadora da experimentação literária, da interpretação e 
reinterpretação textual, do desempenho oral e desenvoltura corporal no ato 
de ler em público. Nesse palco de avivamento do imaginário, o leitor 
encarna o texto escrito por meio da voz, do gesto, da expressão facial, do 
olhar, das emoções, da fantasia, do figurino, do cenário e da reação da 
plateia (VIEIRA, 2016, p. 62).   

 

O jovem, então, se sente mais motivado diante do texto literário. Além disso, é um 

excelente momento para interligar a literatura com outras áreas do conhecimento (como artes 

e educação física, por exemplo, pois há uma grande expressividade do corpo e das emoções), 

assim como estabelecer parcerias com a oficina de teatro, realizada à tarde, como sugeriu 

Galileu, do 6º ano. Isso traria grande integração para as atividades que são desenvolvidas na 

escola. Promoveria, ainda, as famosas e tão aguardadas “aulas diferenciadas”, almejadas pelos 

leitores e não-leitores. Se as provas literárias, dos livros de Mattje, já despertaram grande 

interesse por parte de alguns jovens entrevistados, a experiência dramatizada seria ainda mais 

atrativa. Na verdade, o que muitos alunos desejam é o contato com a obra literária, o 

compartilhamento de leituras, relatar as emoções que tiveram com o livro lido, imaginar 

possíveis finais. Muitos devem ter feito menção à avaliação por ser essa a tática adotada 

frequentemente nos meios escolares, desconhecendo outras estratégias que sejam mais leves e 

envolventes. Poder escutar depoimentos como esse, de Carlos, nos encorajam a seguir em 
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frente, com o trabalho de formação de leitores, mesmo que os livros que cheguem às mãos 

dos estudantes não sejam os que ele realmente gostaria de trabalhar: 

 

CARLOS: O livro, pra mim, deixou a desejar. A linguagem do livro, tem até 
erro de impressão no primeiro, que eu me lembro bem, do, é o Tosco, né? 
[...]. Assim, quando não se tem nada aquilo lá serve, ajuda, é um caminho. 
Mas se eu for criticá-los eu vou ter que envolver pensamentos políticos que 
eu tenho, sabe, de Estado, de outras leituras. Então, eu acho que pra um 
primeiro passo tá valendo [...] Não há um livro que seja tão ruim que não se 
possa tirar algum proveito dele. 

 

 A iniciativa da SEDUCE, ao não consultar os professores para pedir sugestão dos 

títulos a serem oferecidos, foi um tanto falha e autoritária, conforme já foi discutido. 

Entretanto, os dois livros conquistaram diversos alunos, até mesmo os menos familiarizados 

com a leitura. Pôde-se perceber isso em vários depoimentos dos alunos entrevistados para 

essa pesquisa. Ana Clara, do 9º ano, defende que ambos os exemplares abriram o primeiro 

caminho para o interesse dos leitores. Os temas abordados e a linguagem utilizada fizeram 

com que os jovens se identificassem prontamente com as obras. E as metodologias adotadas 

pelo professor podem estimular ainda mais. Carlos prefere não seguir o caminho da 

obrigatoriedade. Suas aulas são mais dialogadas, seguindo o princípio bakhtiniano. Ele dá voz 

aos alunos para que manifestem suas experiências leitoras em uma grande discussão, mais 

descontraída, o que torna a aula mais envolvente. 

 Todavia, Lobo, que trabalha com os 6ºs. anos, turmas mais agitadas e indisciplinadas, 

adota uma metodologia mais rígida. Segundo ele, a escola deveria exercer grande autonomia 

no ensino-aprendizado dos alunos, mas é podada em vários aspectos, sendo manipulada pelos 

órgãos governamentais, que controlam todos os passos dados pela equipe pedagógica e 

docente, evitando, por exemplo, que as reprovações ocorram. Diante desse cenário, muitos 

discentes não se sentem motivados a estudar e nem a ler, pois eles não têm um objetivo a ser 

seguido. Lobo observa um número muito reduzido de jovens que denotam interesse pelos 

livros, apresentando maturidade e autonomia para aprender conteúdos novos, mesmo que não 

tenham um objetivo proposto. Mas os demais colegas não se importam, e mal realizam as 

atividades que são indicadas em sala de aula (fato ratificado por seus alunos, Galileu e Lucas). 

A indisciplina e o desinteresse tomam conta do local e trabalhar com os 6ºs. anos, 

sobretudo, acaba sendo uma experiência bastante desgastante, apesar de Lobo reconhecer que 

a situação poderia ser ainda pior. Há escolas em que há atos de extrema violência ao professor 

(verbal e física) e até mesmo ameaças de morte, o que não ocorre no ambiente em que 
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leciona. Esse é um aspecto positivo, dentre os muitos entraves encontrados, que ele procura se 

apegar para continuar trabalhando nesse local. Mas confessa que os percalços são grandes e 

ele não consegue encontrar uma saída que não seja menos agressiva para poder lecionar:  

 

LOBO: Eu sou obrigado a agir de ditador, muitas vezes, em sala de aula, e 
eu não posso sorrir muito. Aliás, eu não posso sorrir nada.  

 

Ele age desse modo para exercer a sua autoridade, pois o nível comportamental de 

muitos alunos, sobretudo os do 6º ano, é muito baixo. Como eles são oriundos de outras 

escolas acabam dando mais trabalho. Ainda estão aprendendo a se disciplinar no novo colégio 

e muitos resistem às novas metodologias. Mas o docente culpa os pais por isso, pois as 

crianças e adolescentes são criados cada vez mais sem limites, e os responsáveis se tornam 

ausentes da vida escolar dos filhos. Resta, então, aos professores o terrível encargo de 

disciplinar os “corpos dóceis” na escola, já que em casa não há esse controle, para que depois 

possam ministrar os conteúdos (FOUCAULT, 2013b). 

Muitos estudantes, realmente, estão cada vez mais rebeldes. A indisciplina e o 

desinteresse pesam consideravelmente na hora de lecionar, desestimulando até mesmo os 

profissionais mais pacientes e dedicados. Entretanto, os depoimentos dos alunos (leitores e 

não-leitores) apontam, de um modo geral, que os pais não são tão omissos e ausentes da vida 

escolar dos filhos, como Lobo revela. Além disso, não se deve culpar apenas os responsáveis 

pelo desinteresse dos jovens nas aulas. O docente, todavia, prossegue em seu discurso e diz 

que os discentes não compreendem que só uma leitura não basta para poder interpretar 

integralmente o que foi lido. Em dias de prova, frequentemente se depara com esse cenário: 

 

LOBO: Eles têm preguiça de ler um simples enunciado e fala que não 
entendeu. A verdade é que eles não têm vontade de ler e tentar entender [...]. 
Quando a gente se recusa a explicar não é má vontade do professor. É fazer 
com que o aluno leia e também ele interprete a questão. 

 

O desinteresse, segundo ele, é desencadeado pela “preguiça mental” que muitos jovens 

possuem. É como se a mente deles estivesse incondicionada para a prática de leitura. Esse é o 

argumento defendido por Lobo. Na verdade, como foi apontado no discurso de muitos alunos 

(leitores e não-leitores), o que há é uma grande dificuldade em interpretar os textos, e isso 

gera grande enfado a eles. Contudo, essa constatação não é colocada em pauta pelo docente. 

Uma postura que diverge do posicionamento de Gabriela e Carlos, que tinham discutido sobre 

esse problema. Eles, diferentemente do colega, preferem persistir no caminho do incentivo ao 
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texto literário, com amor e entusiasmo. Lobo, entretanto, vai na contramão e defende uma 

filosofia oposta: a obrigatoriedade da leitura, em todo o período que os alunos permanecem na 

escola. O professor, segundo ele, deve ter maior autonomia para exigir que os jovens exerçam 

o papel deles de leitores e estudantes competentes. A seguir, mais um excerto de sua fala:  

 

LOBO: É como se fosse um remédio amargo que uma pessoa não quer 
tomar, mas ela vai tomar, queira ela ou não.  

 

Essa deveria ser, para ele, a função das escolas de tempo integral. Mas seria, de fato, 

esse o melhor caminho a ser trilhado? Os empecilhos são grandes e podem desestimulam o 

trabalho de muitos profissionais. Contudo, a imposição da leitura literária, de uma maneira 

direta e agressiva, como a que defende Lobo, pode não ser a melhor solução. A resistência de 

muitos alunos, que não leem, irá se impor de todo modo. E o remédio ingerido à força pode 

ser expelido, sem o docente perceber. Pôde-se constatar esse fato no depoimento de muitos 

não-leitores, incluindo os dos 6ºs. anos. Para aquele que não gosta de ler não haverá nada que 

o coaja a esse ato. Todavia, sabe-se que em alguns casos a obrigatoriedade não desestimula 

muitos jovens à leitura do texto literário. 

Esses dados também foram constatados na pesquisa realizada com os adolescentes 

frequentadores da livraria e da biblioteca (CORSI, 2010). De acordo com os depoimentos de 

alguns informantes, que na época cursavam o ensino básico, há uma certa influência da escola 

no repertório desses leitores, sendo ela positiva, despertando gosto e entusiasmo para a leitura 

de textos literários, ou negativa, provocando desinteresse e aversão às obras sacralizadas pelo 

meio educacional. A escolarização da leitura, portanto, precisa ser revista. Se o professor 

obriga a ler determinada obra, muitos resistem e não o fazem, recorrendo a resumos e análises 

para conquistar a nota. Mas nem por isso deixam de ler. Procuram outras fontes, em busca de 

uma leitura mais descomprometida. A ida à livraria e a liberdade de escolha de um título, 

momentos muitas vezes negados no espaço escolar, se tornam altamente desejáveis. Contudo, 

a imposição escolar é necessária, até certo ponto, pois os adolescentes, que estão em processo 

de formação, muitas vezes não sabem ao certo o que escolher para ler, sobretudo na 

atualidade, quando a multiplicidade de ofertas de livros expostos e chamativos, nas grandes 

livrarias, é ainda mais frequente. É sobre essa dúbia contradição (liberdade versus coerção), 

que discute Oliveira (2012, p. 58), em sua tese: 

 

Ao tomar a literatura por objeto de ensino – se é que isso é possível – a 
escola oscila entre a condição de remédio ou veneno. Remédio, quando é a 
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única oportunidade para que muitos alunos tenham contato com o texto 
literário. Quando também, conforme muitos estudos e pesquisas mostram, 
promove experiências de leitura que instigam a curiosidade e o interesse do 
leitor, que apresentam a literatura como possibilidade de compreensão de si, 
do outro e do mundo. O veneno está na constituição da escola: lugar da 
regra, da disciplina, do controle, da uniformização, da normatização. Nada 
disso diz respeito à literatura que deve ser, por excelência, o lugar do 
exercício da liberdade, da experiência. É preciso permitir autonomia ao 
leitor, ao aluno leitor. Mesmo que isso signifique uma outra normatização 
para o trabalho pedagógico com a leitura. Uma normatização que não 
entenda o aluno leitor como alguém que recebe o texto passivamente. 

 

A obrigatoriedade, então, não tem como ser negada no ambiente acadêmico. Mas pode 

(e deve) ser amenizada ao aluno. Mesmo que haja mecanismos de controle que o obriguem o 

a ler, há estratégias sedutoras que podem ser adotadas, para que essa atividade se torne mais 

atrativa e convidativa a ele, aos moldes do trabalho feito por Carlos, e não digerida à força, 

brutalmente, como defende Lobo. Cabe ao docente mais seduzir do que exigir; provocar, 

incomodar, tornando o ato de ler não uma obrigação penosa, mas prazerosa. Por isso, Oliveira 

(2012) concorda com a metodologia aplicada no Colégio Aplicação da UFG, que desenvolve 

um projeto para o incentivo da prática leitora, em que os alunos têm a oportunidade de ler e 

desenvolver atividades sobre os livros indicados pelos professores, mas há o momento da 

escolha própria dos estudantes (que não deixam de ter uma leve sugestão, por parte dos 

docentes, caso desejem).  

A escolha dos livros preferidos para ler, além de ser bastante atrativa, é de suma 

importância, pois gera certa autonomia nesses jovens, para que futuramente prossigam no 

caminho da leitura literária. Contudo, a indicação se faz necessária, como um eixo norteador a 

eles, que podem ter ampliada a gama de possibilidades de leituras. Por isso, o papel do 

professor é determinante, pois ele pode melhor direcionar o aluno na recomendação de títulos 

e no trabalho desenvolvido com a obra literária em sala de aula. Com o tempo, depois de 

concluídos os estudos, o jovem poderá seguir seu próprio repertório de leitura, muitas vezes 

influenciando-se pelo indicado ou visto na escola.  

Lobo, entretanto, persiste no caminho da obrigatoriedade, com o objetivo de superar o 

entrave maior, que para ele é a falta de interesse. E ela se estende a todas as faixas etárias. 

Conforme pôde constatar o professor, em sua prática docente diária, até mesmo os jovens 

pertencentes à 2º série do ensino médio não apresentam a menor vontade de ler. Segue um 

excerto de seu discurso, a respeito desse assunto: 
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LOBO: O aluno, pelo menos os não-leitores, não têm essa maturidade pra 
ver que o estudo liberta, que o conhecimento liberta [...]. Os grandalhões 
mesmo, não têm essa maturidade.  

 

Entretanto, não é apenas a “preguiça mental”, que gera a desmotivação do jovem para 

a leitura do texto literário. Há, de acordo com o professor, o uso inadequado das mídias, que 

exploram mais de um sentido do corpo, mas muitas vezes não fornecem o exercício que só a 

leitura é capaz de dar. Os recursos midiáticos, segundo ele, deveriam atuar como aliados nesse 

processo. Contudo, não é o que costuma ocorrer. Muitos estudantes preferem assistir apenas 

aos filmes comerciais, ou seja, aqueles que não oferecem algo a mais do que meras imagens e 

alguns efeitos especiais. São produtos mais fáceis de serem digeridos, que não geram no 

telespectador reflexão e questionamento interior. Não há, de acordo com Lobo, interesse em 

querer usufruir da arte, em qualquer uma de suas modalidades. Por isso, filmes e livros que 

denotam maior valor estético são pouco difundidos nos dias atuais. 

A filosofia do docente se baseia, então, no princípio defendido por Walter Benjamin 

(1994). Para esse estudioso, que parte de uma análise marxista, focada em uma crítica ao 

capitalismo, a obra de arte, no início do século XX, ingressa na era de sua reprodutibilidade 

técnica, e torna-se objeto de mercadoria. É recebida em série, facilmente digerida, sem fruição 

e gozo, não valorizando a aura que se faz presente na obra lida. Assim, a arte passa a ser 

independente, ao ganhar a liberdade anônima do mercado. E para Lobo isso gera mais efeitos 

negativos do que positivos aos sujeitos. Daí deriva o desinteresse, sobretudo das gerações 

juvenis atuais, mais adaptadas aos inúmeros recursos digitais, em adentrar no campo da leitura 

literária. As informações, retiradas do mercado cultural, já vêm prontas e processadas, sem 

oferecer muito espaço para indagações:  

 

LOBO: faz com que as pessoas sejam cada dia mais influenciáveis e cada dia 
mais suscetíveis à ilusão. [...] A partir do momento em que a pessoa lê ela 
vai ter uma capacidade maior de abstração, uma capacidade cognitiva, de 
apreciar outros tipos de formas de arte.  

 

Os argumentos de Lobo mostram o quanto o trabalho do professor é árduo, no sentido 

de tentar motivar o jovem para a leitura literária. Competir com a mídia e demais meios 

digitais tem se tornado um encargo bastante exaustivo, principalmente quando se atua 

isoladamente no processo de formação leitora, sem o apoio dos demais leitores que estejam 

engajados na divulgação dessa prática. Entretanto, ela precisa ser estimulada, as tentativas 

precisam ser lançadas, os caminhos traçados e, sobretudo, a grave problemática da dificuldade 



197 

em interpretar textos tem de ser resolvida, e não ocorra de modo amplo e generalizado. Esse é 

o primeiro passo a ser dado no intento de seduzir leitores, para que a leitura literária possa 

ocasionar inúmeros benefícios a eles, tais como os que foram enumerados por Lobo acima. 

Além disso, as mídias e recursos digitais precisam ser vistos não como inimigos, mas 

como aliados no processo de angariar leitores, uma vez que são meios muito utilizados pelos 

jovens. Boas opções de filmes há para se promover um trabalho integrador com a literatura. O 

cinema é muito fascinante e leva muitas crianças e adolescentes a se sentirem mais 

estimulados pelos livros, como ocorreu com Evelyn, por exemplo, que se tornou leitora 

depois de assistir filmes da saga Crepúsculo. Os e-books, do mesmo modo, não ficam atrás, 

no intuito de promover um maior acesso às obras literárias. Diversos alunos entrevistados, 

incluindo os não-leitores, alegaram que se dão bem com ambos os suportes de leitura, e os 

leitores se identificam também com diferentes tipos de leitura, sejam clássicos ou best-sellers. 

A esse respeito discute João Luís Ceccantini (2016, p. 89):  

 

Os livros mais lidos hoje pelos jovens costumam estar associados a 
fenômenos culturais que não se limitam a um dado livro, mas envolvem 
adaptações e recriações as mais variadas, abarcando filmes, vídeos, peças 
teatrais, música, videogames, moda, HQ, TV, sites, espetáculos multimídia, 
aplicativos, enfim, uma grande diversidade de produtos que vinculam cultura 
e consumo e convidam permanentemente à múltipla fruição e ao trânsito 
entre linguagens e suportes, fundindo-se variadas modalidades. 
Frequentemente esses livros são traduções, em sua maioria produzidos pela 
indústria cultural de língua inglesa (norte-americana e britânica), difundidos 
em meio a economias globalizadas. Optar pela leitura de um livro “isolado” 
parece ser cada vez menos a regra para os títulos que fazem maior sucesso.  

 

De fato, é o que se constata quando são analisados os discursos dos estudantes 

entrevistados. A pluralidade e diversidade de gêneros textuais lidos entre os jovens é cada vez 

mais ampla, a mídia se faz muito presente, assim como a literatura estrangeira. Esses dados, 

portanto, não podem ser menosprezados pelos professores em sala de aula. Deveriam servir de 

estímulo, para que muitos docentes utilizem esses recursos para divulgar a prática literária. 

Aceitar os diferentes modos de leitura dos alunos é essencial para que se possa motivá-los a 

manter contato com os livros. Mais uma vez a mediação urge como caminho. 

Entretanto, é preciso que se superem barreiras. O livro literário precisa chegar nas 

salas de aula, para que possa ser lido pelo aluno, discutido e debatido entre os colegas. E tão 

importante quanto à acessibilidade da obra é oferecer ao educando condições para que ele 

possa fazer uma leitura de qualidade, que lhe seja compreensível e mais próxima de sua 

realidade. De pouco adianta oferecer acesso ao texto literário se o aluno não entende o que lê, 
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não consegue construir sentidos no ato da leitura. E o professor deve ajudar nesse processo, 

até mesmo para mostrar que há limites na interpretação leitora, tal como defendia Eco (1988), 

não podendo o leitor apropriar-se de qualquer sentido.  

Segundo o estudioso, há um reconhecimento explícito pelo escritor do poder do leitor. 

O autor, como um criador mágico do texto, deixa muitas obras em aberto, inacabadas, para a 

construção do leitor, que vai cooperando na tessitura dos fatos, devendo perceber os 

elementos que estão presentes no texto e que autorizam sua leitura. Assim, o poder discursivo 

exerce uma ordem sobre os participantes, e a autoridade do leitor é limitada. Há leis que 

regem o ato de ler, que permitem certas leituras, autorizando o que pode ser lido e como deve 

ser lido. Por isso, a intervenção do educador, leitor mais experiente, é necessária. Ao escutar 

as vozes desses alunos, irá mostrar até que ponto a interpretação deles é cabível, mas com o 

devido cuidado de não impor um sentido único à narrativa, uma vez que diversas 

possibilidades podem ser admissíveis. 

Relevar o lugar de onde o sujeito fala (ou lê), e que consequentemente o define, é 

essencial. Orlandi (1999), conforme foi apontado, vale-se desse pressuposto teórico, bastante 

enriquecedor, mas que ainda está muito distante da realidade das salas de aula brasileiras. 

Basta analisar o modo como os alunos estão lendo. Qualquer professor de língua (e de outras 

disciplinas) facilmente atesta que grande parte dos discentes, em especial das redes públicas 

de ensino, não consegue ultrapassar o nível básico de leitura e está longe de alcançar uma 

compreensão mais profunda, que atinge o funcionamento ideológico da linguagem, levando-

se em conta a historicidade. Enquanto o estudante não adquire habilidades e estratégias 

básicas de leitura, maior dificuldade terá em atribuir sentido às obras lidas21. 

Contudo, a escola tem condição de formar leitores em potencial, que saibam, 

posteriormente, efetuar suas próprias escolhas literárias, se posicionando criticamente e 

autonomamente, não se alienando do que se passa ao seu redor. As práticas de letramento e 

multiletramento, associadas a uma estratégia discursiva de leitura, que valorize o contexto 

histórico-social do aluno, provam que é possível tecer novos caminhos na formação do leitor 

                                                                 
21 O PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), de 2016, aplicado aos discentes de 15 anos, em 70 

países, mostrou que o gasto acumulado do Brasil por aluno foi de US$ 38.190 por ano, ou seja, o equivalente a 

42% da média de US$ 90.294 de investimento feito por estudante em países da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), responsável pelo levantamento. Mas, apesar do aumento no 

investimento em educação, o Brasil continua nas últimas posições, nas três áreas avaliadas: Leitura, Matemática 

e Ciências. Nessa última, foco do estudo recém-divulgado, o país ficou em 63º lugar (estava em 59º em 2012, 

quando havia 65 países analisados), caindo de 405 para 401 pontos. Em Leitura (texto/linguagem), o Brasil caiu 

de 55º para 59º, perdendo três pontos, e em Matemática, o país caiu 14 pontos, despencando da 58ª para a 65ª 

posição, sendo o último país da América Latina neste ranking. Essas informações foram retiradas do s ite: 

<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38205956>. Acesso em 05 de janeiro de 2017. 
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literário. Adotar projetos de incentivo à leitura literária na escola e propor parcerias para a 

execução dessa atividade, de modo interdisciplinar, é uma das saídas.  

Lobo, entretanto, nunca realizou esse trabalho com os alunos, mesmo atuando há 

tantos anos na mesma escola. Há, segundo ele, uma grande resistência por parte deles em ler 

textos literários que fogem da cultura de massa. De todo modo, ele tenta persistir nessa luta. 

Indica livros, aos poucos que se interessam, e discute em sala de aula acerca dos títulos 

sugeridos. Mas não é uma atividade engajada com os demais professores, embora ele teça 

grande elogio ao trabalho feito por eles. Percebe-se, então, por esse depoimento, que a 

resistência maior está no próprio docente, em mudar de postura e propor novas metodologias, 

que conquistem, de fato, os estudantes para a leitura literária. Seus colegas provaram ser 

possível combater, de certo modo, o desinteresse de muitos alunos à leitura, com estratégias 

motivadoras, sem imposição bruscas, aderindo, por vezes, ao caminho da afetividade. 

Rodrigo teve a ideia, no início de 2015, quando assumiu a nova função na oficina de 

apoio ao letramento, de desenvolver um concurso de poesia. Mas o projeto não foi adiante, 

embora diversos discentes denotassem entusiasmo. Ele chegou a promover uma enquete, em 

algumas turmas, e se surpreendeu com os resultados. Em salas de aula de trinta alunos, por 

exemplo, havia dez ou quinze interessados, o que gerou bastante motivação. Entretanto, 

quando os estudantes foram reagrupados, em cada oficina, sentiu bastante dificuldade em 

colocar o projeto em prática, pois não teria como ter contato com os mesmos alunos todos os 

dias. Conforme já foi discutido, há jovens que participam da aula do mesmo professor cinco 

vezes na semana, já outros frequentam apenas uma vez, nesse mesmo intervalo de tempo.  

Essa falta de organização e de conectividade acabou desestimulando Rodrigo, que 

precisaria ter um tempo maior e sequencial com os mesmos discentes, o que não ocorre nas 

aulas da tarde, com exceção do início do ano, quando as turmas são fixas, como as da manhã. 

Outro fator que também desmotiva é a falta de tempo para preparar as aulas e executar esse 

projeto. Os docentes não têm esse intervalo necessário dentro da escola para poder planejar, 

sozinho ou com os demais colegas, esses tipos de atividades. Essa integração, segundo ele, é 

muito importante. As parcerias acabam sendo mais frutíferas, pois há uma maior interação 

entre diferentes disciplinas, o que engaja mais, tanto os funcionários como os alunos.  

Entretanto, lamenta a falta de oportunidade de um maior diálogo entre eles, o que 

inviabiliza ainda mais a aplicabilidade do projeto (sobre essa falta de integração na escola de 

tempo integral se discutirá mais adiante), que traz uma ideia estimulante, e mostra o interesse 

do professor em tentar, de algum modo, motivar seus alunos para a prática da leitura literária. 

Mesmo quando leciona geografia, percebe a dificuldade de muitos no momento da leitura, 
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interpretação e escrita dos textos. Poder realizar uma atividade que venha suprir esses déficits, 

de uma forma mais deleitosa, é algo que o instiga a seguir em frente na sua profissão. 

Carlos, por sua vez, havia desenvolvido, no dia da leitura22, um projeto auditivo de 

leitura de poemas de cordel, aos moldes de uma novela de rádio, para desenvolver a 

sensibilidade estética dos alunos. Eles, então, de olhos vendados, escutavam o professor 

contar a história, de modo dramatizado, valendo-se de recursos sonoros. Identificavam o que 

se passava ao redor deles e imaginavam a trama. Na ocasião, ele havia convidado uma amiga, 

que é da área do teatro, e que o ajudou a desenvolver a atividade. Os discentes, segundo ele, 

se envolveram bastante e gostaram da iniciativa. De acordo com Cosson (2014, p. 110): 

 

A dramatização de um texto, seja ele um texto propriamente teatral ou um 
texto que será transformado em teatral, é um momento de grande interação 
dos alunos com o texto e entre eles mesmos [...]. Talvez, por essa 
característica da sociabilidade, a dramatização nem sempre é focada no 
aspecto da leitura, antes pelos valores de disciplina, concentração e 
autoexpressão, sobretudo contra um recurso contra a timidez e baixa 
autoestima. Independentemente dessas e de outras vantagens educativas, a 
dramatização enquanto prática de leitura requer a integração de várias 
linguagens artísticas e vem daí sua importância para a formação do leitor. 
Junto com a recitação vêm os gestos, a música, o jogo das luzes, as cores e 
as formas do figurino e do cenário, demandando que a palavra escrita no 
papel seja traduzida para uma experiência tridimensional. 

 

Carlos, com o auxílio transdisciplinar, desenvolveu essa experiência de dramatização. 

E mais uma vez mostrou criatividade ao trabalhar com o texto literário, com uma estratégia 

sedutora aos jovens, assim como tinha sido feito com as obras Tosco e Caco. Na verdade, o 

docente adota frequentemente em suas aulas essa metodologia. Quando os estudantes 

apresentam resistência à leitura, alegando preguiça, ele toma a iniciativa de ler os contos em 

voz alta, de forma dramatizada, para posteriormente discutir com a turma o enredo lido. 

Gabriela também teve a experiência de desenvolver, em outra escola, um projeto bem-

sucedido sobre leitura literária, que culminou na produção de um livro, por parte dos alunos, 

intitulado Segredos da Leitura. Inicialmente, foi dada oportunidade para que todos os 

discentes do ensino médio pudessem participar de um concurso de produção de textos, de 

gêneros diversificados e temática livre. A banca de jurados foi composta apenas por alunos, 

que selecionaram os melhores textos a serem corrigidos pelos professores. A coletânea se 

transformou em livro. A ideia inicial partiu de Gabriela, porém, a escola toda participou. Ao 

                                                                 
22 No dia 1º de outubro de 2015, a escola promoveu o “Dia da Leitura”. Cada professor, de diferentes áreas, 

propôs atividades, em sala de aula e na biblioteca, em ambos os turnos, que motivassem os alunos para a prática 

da leitura literária. 
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ver a empolgação dos jovens, os demais professores, de diferentes disciplinas, se propuseram 

a contribuir de alguma forma. A dinamizadora da biblioteca teve um papel determinante, 

nesse sentido. Na época, ela nem podia atuar nessa função, pois a SEDUCE tinha proibido os 

docentes de exercerem esse cargo. Entretanto, ela abria a biblioteca da escola, mesmo estando 

impedida, para que os alunos entrassem, tivessem contato com os livros e pudessem colocar 

em prática a atividade proposta. O livro, então, foi todo desenvolvido pelos estudantes, 

inclusive o projeto gráfico da capa. O autor do título justificou o nome adotado. A docente 

reproduziu suas palavras, que seguem no seguinte excerto: 

 

GABRIELA: Professora, sabe porque é o Segredo? Porque é aquilo que tá 
escondido dentro da gente e a gente coloca no papel. Por isso que é Segredo 
da leitura, porque tá meu nome lá, mas, é uma coisa que tava guardada 
dentro de mim, que agora eu tô colocando no papel. É como os autores que a 
gente tá lendo na sala de leitura.  

 

Para os estudantes foi uma experiência muito produtiva e especial. Todos se sentiram, 

segundo a docente, importantes e orgulhosos do papel exercido. No livro, não aparecia apenas 

o nome do aluno-escritor, mas também a série, a turma e o nome dos pais, que se sentiram 

bastante orgulhosos e emocionados quando viram o produto final, divulgado na escola à 

comunidade. A princípio, esse era um projeto pertencente apenas ao ensino médio, mas os 

estudantes do fundamental, quando souberam da ideia, quiseram igualmente participar, 

sobretudo um deles, que gostaria de ter um texto seu publicado, o que ocorreu, de fato, para 

surpresa geral dele, dos professores e dos pais. O jovem era muito hiperativo e indisciplinado, 

e muitos não conheciam o seu lado leitor e nem o seu talento como escritor.  

Gabriela descreve os frutos positivos colhidos nesse trabalho com a voz embargada. 

Nessa escola, que era de periferia e não oferecia educação em período integral, havia muitos 

alunos drogados e alguns deles abandonaram o vício devido a esse projeto. Por isso, ela se 

anima em poder adotá-lo na instituição atual. Ela, que chegou ao colégio no início de 2015, só 

não colocou a ideia ainda em prática porque entrou de licença no terceiro bimestre, por 

motivos de saúde. Mas pretende um dia executá-la e acha que os resultados podem ser ainda 

melhores, uma vez que os discentes estudam em tempo integral, o que permite estabelecer 

parcerias com as oficinas artísticas. 

Esses depoimentos mais uma vez mostram que há vários caminhos que podem ser 

traçados na formação da leitura literária dos alunos, com bons resultados. Gabriela, por 

exemplo, provou, por meio do projeto em que participou, ser possível seduzir para a prática 

leitora os estudantes mais rebeldes e indisciplinados, inclusive os dependentes químicos, que 
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abandonaram o vício, graças à oportunidade que lhes foi dada, não apenas para ler, mas 

sobretudo para que eles pudessem escrever a própria história, resgatando a autoestima e a 

motivação para prosseguir nos estudos. Carlos, por sua vez, provou novamente que a leitura 

dramatizada é um ótimo recurso para adentrar no mundo mágico dos livros. Rodrigo, mesmo 

não tendo aplicado o concurso de poesias, mostrou, por meio de uma enquete informal, que a 

maioria dos jovens denotam interesse em participar desses tipos de atividades. Entretanto, 

Lobo não acredita que esse trabalho de incentivo seja possível, devido ao desinteresse dos 

alunos com a leitura literária, argumento derrubado pelos discursos de seus colegas, que 

provaram ser plausível a aplicabilidade de atividades motivadoras e diferenciadas. 

Diante do cenário que esses docentes se encontram, em que não podem contar com 

livros literários iguais para todos os alunos, nem recorrer em demasia dos materiais 

fotocopiados com textos literários diversos e tampouco com recursos audiovisuais 

frequentemente, as estratégias metodológicas apresentadas, embora não sejam plenamente 

suficientes para apresentar um eficaz trabalho com a leitura literária já esboçam um bom 

caminho a ser seguido nesse sentido.  

Pode até ser que alguns estudantes não sigam os caminhos das letras. E prefiram alçar 

outros voos, adotando outras escolhas, que não estejam atreladas à prática de leitura literária 

vista na escola, ou simplesmente nem queiram mais adentrar no campo da ficção, seduzidos 

por outros meios que lhes sejam mais interessantes. Nem sempre é possível agradar a todos. 

Como afirma Cadermatori (2012), nosso grupo de leitores, é pequeno e muito restrito. Mas a 

sabedoria dos estudiosos recomenda a experiência literária em si mesma, cheia de poderes e 

sedução. A experiência estética de leitura deve ser, então, oportunizada, oferecendo condições 

aos discentes para que façam essa descoberta e, depois, possam tecer seus próprios caminhos. 

Atitude é tudo e o exemplo pode ser determinante na vida de muitos educandos. A tomada de 

consciência pelo professor, sua responsabilidade em sala de aula, é fundamental. E sem a 

obrigatoriedade e imposição massiva, a leitura literária se torna mais leve, deleitosa e 

instigante. O ato de ler só faz sentido se for realizado com prazer, entusiasmo e paixão, 

libertando e não aprisionando o leitor. 

 

4.3 Atendimento aos alunos na biblioteca escolar  

 

No capítulo anterior, pôde-se conhecer, por meio dos discursos dos alunos, o trabalho 

desenvolvido pelas duas dinamizadoras da biblioteca escolar. Conforme revelado pelos jovens 

que frequentam o ambiente, há dois perfis totalmente distintos de funcionárias. Lucas, Patrick, 
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Anne Gabriella, Pedro Paulo, entre outros, tinham elogiado o excelente trabalho feito por Lila 

e denunciado o mau atendimento proporcionado por Maria, que mal os deixa frequentar o 

local, não sendo bem recebidos nesse espaço. Entretanto, a pedagoga não deixa transparecer 

em seu discurso esses dados. Por isso, suas respostas são lacônicas e não dão margens para 

grandes questionamentos. Mas o que não é dito por ela é manifestado pelos estudantes. 

Contrariados por não serem calorosamente recepcionados, desabafam a decepção que sentem 

em não poder visitar o local com grande liberdade, como ocorre no contraturno. 

Já o discurso de Lila é rico em detalhes e se complementa aos enunciados dos alunos. 

Percebe-se o seu grande envolvimento e o forte potencial que possui como formadora de 

leitores, que sabe seduzir os diversos jovens que entram na biblioteca. Ela adota uma 

concepção de linguagem bakhtiniana, que preza a interação e o diálogo, com frutíferas trocas 

de conhecimento. Além disso, sente-se bastante realizada em atuar nessa função, uma maneira 

de poder se aproximar mais dos alunos, tendo um contato mais afetivo com eles, o que antes, 

em sala de aula, era mais dificultado, devido ao número maior de discentes e aos vários 

encargos atribuídos ao docente. A seguir, um excerto de sua entrevista: 

 

LILA: Hoje, trabalhando na biblioteca, eu tenho condição de falar 
diretamente com alunos e ser ouvida, o que não era possível em sala de aula, 
né? A maioria deles não nos ouvem. E aqui eu posso falar com eles, ser 
ouvida, conduzi-los à leitura e ter um retorno muito bom, eu diria que um 
retorno excelente. Eu consigo fazê-los ler, eu consigo fazê-los ler e conhecer 
o sabor da leitura, gostar do que estão lendo, do que estão vendo e eles se 
tornaram apaixonados. Os que passaram por aqui se tornaram apaixonados 
pela leitura. Então, são crianças que hoje eu não me preocupo. Assim, eu sei 
que eles se defendem bem, eu sei que eles conseguiram ter um 
posicionamento dentro da sala de aula, muitas vezes porque eles eram 
meninos que eu chamo de “R”. Eles eram rejeitados, né? E o livro fez com 
que eles abrissem novos horizontes, que, fizeram que eles fossem aceitos, né, 
dentro da sala de aula, e fizeram com que eles tivessem um pouquinho de 
liderança, tirasse a timidez, tirasse o medo, o recalque. E eles se tornaram 
produtos do meio através da leitura. Melhorou a autoestima [...]. Eu costumo 
dizer que eles vêm fugindo de alguma coisa [...] e acabam encontrando afeto 
aqui dentro. Meu afeto, o afeto dos que já estavam e o afeto do livro, que é 
um grande amigo. 

 

Lila cita como ponto positivo de sua função a possibilidade de poder ser ouvida pelas 

crianças e adolescentes que entram na biblioteca. A interação entre professor e aluno se perde 

um pouco, em sala de aula, em turmas que contam com 40 estudantes. Porém, a dinamizadora 

pode propor um trabalho mais acolhedor no atual espaço em que trabalha. Ela tenta estreitar 

laços com os educandos que a procuram, seduzindo-os, de maneira sutil e envolvente. 

Conforme foi visto, vários alunos-leitores gostam do trabalho proporcionado por Lila, E, 
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assim, a funcionária pode contribuir na formação leitora de muitos, optando também pela 

afetividade e o diálogo (assim como Gabriela e Carlos tentam fazer, adotando uma concepção 

de linguagem mais dialógica).  

Já Maria é mais direta e objetiva em seu trabalho. Segundo ela, os alunos não 

frequentam muito a biblioteca, pois não podem se ausentar durante as aulas no turno matutino 

(esse fato foi ratificado por alguns leitores, como Manuel e Bianca). Eles só comparecem ao 

local, de acordo com a funcionária, quando há alguma aula vaga ou quando chegam atrasados. 

Para que não circulem ociosamente pela escola lhes é permitida a entrada no ambiente. Nesses 

raros momentos, quando ingressam ao local em busca de um exemplar para ser lido, ela 

primeiramente pergunta sobre os livros que estão procurando ou o tipo de gênero a serem 

escolhidos. Aponta alguns exemplares, já previamente separados por ela para essas ocasiões, e 

os deixa à vontade para que escolham o que desejam levar, tomando o cuidado de observar, 

antes, se a obra está adequada para a idade deles. Mas esse trabalho, segundo Pedro Paulo, 

Lucas e Bianca, quando ocorre, é realizado com má vontade e, por vezes, com grosseria.  

Por isso, muitos estudantes do fundamental não comparecem ao local no turno em que 

ela trabalha, preferindo frequentá-lo no momento em que Lila se encontra no ambiente. Mas 

os alunos do ensino médio não têm essa possibilidade, pois estudam apenas meio período, o 

que é uma grande perda para muitos leitores de grande potencial, que se encontram ali dentro. 

Ao verificar o caderno de registros dos livros saídos, de fato, são raríssimos os nomes dos 

estudantes do ensino médio que fazem empréstimos de obras literárias. Maria não é receptiva 

e não demonstra interesse em querer incentivar os jovens que ali frequentam.  

Quando Lila permaneceu de licença, no início de 2015, Maria aproveitou a ocasião 

para proibir os estudantes de fazerem empréstimo de livros. Alegava, como desculpa, que 

estava catalogando e organizando diversos exemplares. Mesmo depois que a colega voltou da 

licença, não permitiu que ela emprestasse nenhum título, reproduzindo o mesmo discurso dito 

aos alunos. Essa informação não foi referida por ela em seu depoimento. Mas foi dita por 

alguns alunos, que se sentiram decepcionados e não voltaram ao local, aguardando o retorno 

de Lila. Por isso, a saída de livros, no ano de 2015, reduziu drasticamente. Foram registrados 

apenas 73 títulos, sendo que no ano anterior haviam sido emprestados 1364 livros. 

Lila, então, se mostra frequentemente simpática e receptiva. Inicialmente, não fala 

sobre livros com os estudantes que visitam a biblioteca pela primeira vez. Pergunta de qual 

escola vieram, se gostavam daquele ambiente e o que mais os agradava nesse espaço. 

Normalmente, eles afirmam gostar de ler, mas a dinamizadora acredita que alguns mentem 

um pouco para ter um pretexto para entrar na biblioteca. Muitos adentram nesse espaço 
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fugindo de algum castigo imposto. Ela aproveita o momento para sugerir algum livro, indica 

um exemplar que ela considera interessante para a idade e que eles se sintam entusiasmados 

para ler até o fim. Geralmente o plano dá certo. Eles gostam do que foi lido e voltam 

posteriormente, em busca de novos títulos. Às vezes, ela também conta uma história. Para 

tanto, busca um livro com ilustrações, folheia-o e narra a aventura ali descrita aos 

interessados. E afirma que muitos se tornam leitores, ao frequentar esse espaço. Uns com 

mais, outros com menos intensidade. A biblioteca é um espaço social importante, que 

interliga o leitor ao mundo mágico dos livros. Segundo Geneviève Patte (2012, p. 222): 

 

A criança é convidada a entrar livremente num lugar que propõe uma vida 
em sociedade de um tipo especial e necessário. A biblioteca abre para ela um 
espaço que não é o da escola nem o da família. Ela vai lá se tem vontade e 
porque pressente que ali acontecem coisas interessantes. As bibliotecas para 
as crianças são gratuitas, a frequência é livre, de acordo com o ritmo 
desejado. Essa característica merece ser assinalada porque são raros os 
lugares coletivos gratuitos que oferecem às crianças essa possibilidade de 
independência e de individualidade no convívio e no encontro com os outros 
[...]. As primeiras razões para ir lá não são necessariamente ligadas à leitura. 
Pouco importa! Em todo caso ela é bem recebida e isso é bom. Se a criança 
não deseja alguma ajuda particular nem participar das oficinas, ou de outras 
propostas, seu desejo é respeitado. Ela é livre para respeitar a biblioteca 
como bem entender. 

 

Respeitar as escolhas dos alunos, nesse espaço tão especial, de contato com os livros, é 

o papel de Lila. Conhecer um pouco da vida dos jovens é também um trabalho 

imprescindível. Muitos estudantes moram longe e aproveitam o momento do percurso diário 

para ler dentro do ônibus, às vezes, até de pé. Outros são proibidos de ler pelos pais ou 

responsáveis, que preferem que eles “aproveitem melhor o tempo” em casa, realizando 

serviços domésticos. Ela procura saber se eles apresentam tempo disponível para ler, qual o 

melhor horário para executar essa atividade, se há essa possibilidade, se os pais a aceitam ou a 

discriminam (por motivos religiosos ou por conter conteúdos inapropriados) etc. 

Outra estratégia adotada é indicar livros que apresentam personagens que tenham a 

mesma idade do aluno, uma vez que a chance de a trama apresentar cenas inadequadas, para 

determinada faixa etária, é bem menor. Mas quando ocorrem casos em que muitos insistem 

em querer levar certo exemplar, que ela acha mais maduro para a idade, pede por escrito 

autorização aos pais para não haver qualquer tipo de problema. Saber a religião dos discentes 

é também muito importante. Segue, abaixo, um excerto de sua fala: 
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LILA: Até o Auto da Compadecida23 eu tenho medo de dar pra meninos 
evangélicos e os pais não gostarem, né? Tem criança que chega e pergunta 
se tem livro espírita. Normalmente, esses são espíritas, né? E aí o outro, às 
vezes, fica até de mal dele porque ele é da religião espírita. Então, é bem 
complexo. Tem que abordar com muito cuidado, com muito zelo. 

  

Lila tem essa preocupação em conhecer, primeiramente, o perfil do aluno. Quando um 

jovem chega ao local sem nunca ter lido uma obra, ela tem um cuidado ainda maior: “Eu 

nunca entrego um livro qualquer”. Geralmente, nesses casos, indica um exemplar que ela já 

leu ou que algum leitor, da mesma idade, tenha lido, lhe contado a história e gostado da trama. 

Segundo ela, a responsabilidade do primeiro livro é muito grande: “É mais ou menos o 

primeiro alimento”. Dialogar acerca de determinadas obras é outra saída interessante. Se na 

biblioteca, por exemplo, há dois alunos que leram o mesmo livro ela levanta uma discussão 

entre ambos sobre o enredo proposto, de preferência, na presença de um terceiro envolvido, 

que ainda não tenha lido o exemplar. Desse modo, pode haver o interesse pela história, 

despertando nesse jovem a vontade de ler a obra debatida. Como se vê, as possibilidades 

apontadas por Lila, no momento de atender o estudante, são diversas e envolventes.  Para ela, 

só não há espaço para a obrigatoriedade. Assim como Carlos, ela é defensora da leitura 

realizada por prazer e não concorda com qualquer tipo de metodologia que seja imposta, pois 

ela, muitas vezes, pode levar ao engano a pessoa que exige esse tipo de atividade:  

 

LILA: Tem duas coisas que você nunca vai fazer, que você nunca vai 
obrigar as pessoas [...]. Você não consegue exigir que ninguém leia e nem 
que alguém te ame, né? A pessoa vai te amá-lo, não? E o livro é a mesma 
coisa. Porque eles podem te enganar, né, com o livro. Pode mentir que te 
ama e pode mentir que leu o livro. Então, eu tento seduzir para que eles 
leiam de fato. 

 

Lila segue um dos princípios defendidos por Pennac (2008). É impossível, segundo 

ele, que se exija que alguém ame a outrem. Do mesmo modo, a leitura também não deve ser 

imposta. Caso contrário, os resultados podem ser catastróficos. A resistência pode vir com 

força e surgem estratégias para que não se realize a atividade. Os próprios alunos não-leitores, 

conforme foi apontado, expuseram algumas das artimanhas realizadas para que escapem da 

leitura exigida pelo professor. A sedução ainda é o melhor caminho. Entretanto, nem todos 

serão seduzidos. Há um aluno, por exemplo, que frequenta diariamente a biblioteca, há três 

anos, e nunca leu um livro. Ele chegou a conversar com a dinamizadora a respeito de sua 

                                                                 
23 Obra de autoria de Ariano Suassuna. Na trama, uma das personagens centrais é a figura alegórica de Nossa 

Senhora (A Compadecida). 
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vontade em poder ler uma obra na íntegra, mas nunca conseguiu tal feito. Lila tentou 

incentivá-lo, porém sem insistência. Sabendo que ele era evangélico, certa vez, sugeriu a 

leitura de um livro que lhe chegou às mãos, na rua, por meio de um pastor. Presenteou-lhe 

com o exemplar e lhe recomendou que lesse um capítulo, qualquer parte do volume 

apresentado, que lhe chamasse mais a atenção. Entretanto, nunca teve o retorno dessa leitura.  

Esse foi um dos intentos frustrados. Mas ela já se deparou com outros jovens, que 

apresentavam o mesmo perfil que esse, e que acabaram se interessando pela leitura, de forma 

espontânea, sem qualquer imposição. Para ela, o principal motivo que leva os alunos a 

frequentarem a biblioteca é a rejeição, que ela havia mencionado anteriormente. Há muitas 

crianças que se sentem discriminadas por determinado motivo. Algumas são magras demais, 

outras negras, há as que são muito pobres, moram muito longe ou apresentam grande déficit 

de aprendizagem. E, no geral, se sentem acolhidas ali dentro, não pelo espaço em si, mas pela 

afetividade proporcionada por ela, que as leva, posteriormente, a se identificar com os livros 

expostos. A esse respeito discute Petit (2008, p. 166-167):  

 

Quando alguém não se sente autorizado a se aventurar nos livros, é preciso 
insistir: podemos ter adorado as histórias que um bibliotecário nos lia 
quando éramos pequenos e depois nunca mais abrir um livro. Porque os 
trajetos dos leitores são descontínuos, marcados por períodos de interrupções 
breves ou longas. Alguns desses períodos de pausa fazem parte da natureza 
da atividade de leitura – todos nós sabemos que há momentos da vida em 
que sentimos, de maneira mais ou menos imperiosa, a necessidade de ler. 
Não há porque se preocupar com intervalos desse tipo: não se entra na leitura 
ou na literatura como se abraça uma religião. 

 

Por isso, saber fazer o convite para a entrada no mundo da leitura é tão importante, ao 

abordar o jovem com sutileza, sem imposição, ouvir sua história, seus problemas e 

dificuldades, conhecer e valorizá-lo como sujeito a desempenhar um papel ativo na sociedade. 

Lila faz esse trabalho. Aproxima-se afetuosamente, mas sem se tornar intrusa, antes uma 

amiga. Mas ela toma o devido cuidado para que os estudantes visitem o local em horários 

apropriados, durante o intervalo da tarde, no final da aula, ou ainda quando estão com algum 

horário vago ou são autorizados pelos professores. Ela permanece com a biblioteca aberta por 

uma hora, depois do horário de saída deles. E muitos, quando aguardam os pais, ali 

permanecem por muito tempo. Leem ou escolhem um exemplar novo para levar para casa. 

Outro fato interessante que ela constatou é o número grande de leitores nordestinos e 

nortistas. São jovens que geralmente se sentem rejeitados e carentes. Adentram no ambiente 

com uma prática de leitura já desenvolvida e aflorada. Vários deles foram entrevistados, como 



208 

Geovana, Ketlen e Pedro Paulo. Segundo Lila, a percentagem é muito grande de aluno 

proveniente do Estado do Maranhão, que gosta de livros: “Gostam e que eles falam que 

precisam dessa companhia”. Os livros, para eles, têm um valor inestimável. Poder 

proporcionar a esses jovens um acolhimento especial, muitas vezes negado em suas próprias 

residências, é algo que move Lila a seguir em frente em sua profissão. Entretanto, os 

obstáculos persistem. Falta uma maior divulgação, por parte da escola e dos professores, para 

que os alunos frequentem mais a biblioteca da escola. A seguir, um excerto de sua fala: 

 

LILA: Na realidade, muitos chegam sem informação, se eles podem pegar 
um livro ou se aqui é só um espaço de pesquisa.  Eles chegam sem saber o 
que que acontece aqui. Mas quando eles chegam eu já acolho. Primeiro, eu 
convido pra sentar. Se quiser, né? E aí eu pergunto o nome, eu pergunto o 
Estado, e eu crio um, eu crio um momento de liberdade em relação à fala. É 
uma abordagem bem livre, bem leve. E eles acabam se interessando por livro 
e aí eu chego onde eu quero. 

 

Conforme foi visto, ainda faz parte do imaginário de muitos brasileiros o conceito de 

biblioteca como ambiente de estudo e pesquisa. Além disso, por meio do depoimento de três 

alunos-leitores, que nem sequer conheciam esse local (Galileu, Grisélia e Hinata), percebe-se, 

de fato, a pouca divulgação aos estudantes desse importante espaço de leitura que, por vezes, 

cai no esquecimento. De todo modo, Lila faz o seu papel, na medida que pode, com o que tem 

à sua disposição. Sendo leitores ou não, ela tenta estabelecer algum vínculo com eles. Para 

Maria, entretanto, só frequentam a biblioteca os alunos que realmente se mostram 

interessados por livros. Segue, abaixo, um excerto de seu discurso: 

 

MARIA: É leitura mesmo. É aqueles mesmo que gostam de ler. Tem uns que 
vem aqui que é porque o professor mandou sair da sala. “Ah, mas eu não 
quero ler, eu não gosto de ler”.   

 

Percebe-se, por esse depoimento, que a funcionária se resigna diante do fato de serem 

poucos os que se interessam por leitura e não demonstra iniciativa em querer mudar esse 

quadro, não se envolve com os alunos que frequentam o ambiente e nem tenta conhecê-los 

quando adentram no local, conforme foi constatado no discurso de alguns jovens, que 

reclamaram que ela se sentia incomodada com a presença deles ali dentro. E tal fato os 

intimidava a frequentar o espaço. Por isso, muitos chegam no turno em que Lila atua, 

assustados e inseguros, sem saber como serão recepcionados. Sentem-se surpresos com a 

diferença do trato e se identificam com a dinamizadora. Os estudantes, então, a procuram 

frequentemente para pedir sugestões de livros, e 90% deles, ou até mais, segundo ela, confiam 
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no seu trabalho de indicação de novos títulos, o que a deixa satisfeita. Há muitos que gostam 

de escolher sozinhos os seus exemplares, elegem o seu preferido, mas a maioria, antes de 

levá-lo, acaba pedindo a opinião dela:  

 

LILA: Eu não sei, talvez até eu esteja induzindo, né? Às vezes seja isso. Eu 
tenho que deixá-los um pouco mais livres, não sei. Mas eles gostam que eu 
indique.  

 

Na verdade, esses alunos já apresentam grande autonomia e liberdade de escolha dos 

livros, entretanto, ainda preferem pedir a opinião dela, provavelmente para não quebrar esse 

vínculo de segurança. O excesso de zelo, por parte da dinamizadora, é algo que a preocupa, às 

vezes. Mas os leitores gostam desse acolhimento. Caso contrário, não voltariam a esse 

ambiente e, tampouco, se sentiriam gratos com a dedicação proporcionada a eles, conforme 

muitos revelaram em seus depoimentos. Lila, então, gosta de atuar na indicação de livros, ler 

um trecho de algum exemplar para eles, de uma obra conhecida ou de um escritor renomado, 

como Monteiro Lobato, por exemplo, que fez parte de sua infância. Como conhece todas as 

histórias do Sítio do Pica-pau Amarelo não hesita na hora de indicá-las aos estudantes, assim 

como Gabriela. A dinamizadora sabe onde tem o fascínio. E de fato eles se identificam muito 

com as aventuras de Emília e seus amigos. Leem o primeiro exemplar e depois querem 

prosseguir na leitura dos demais. Segundo Cadermatori (2010, p. 53), Lobato, em seus livros 

infantis, soube com primazia conquistar dezenas de leitores, de diferentes gerações: 

 

O revolucionário na obra de Lobato ganha maior abrangência na literatura 
infantil que ele inaugura entre nós. Rompendo com os padrões prefixados do 
gênero, seus livros infantis criam um mundo que não se constitui em reflexo 
do real, mas na antecipação de uma realidade que supera os conceitos e os 
preconceitos da situação histórica em que é produzida. O esforço de 
compreensão crítica do passado permite, em suas histórias, um 
redimensionamento do presente que, por sua vez, torna possível a 
prospecção, ou seja, o olhar para o futuro. A consciência social de Lobato 
levou-o a ter um cuidado especial com o leitor. A convicção a respeito da 
importância da literatura no processo social, a visão do livro como um meio 
eficaz de modificar a percepção, confere ao destinatário um lugar 
particularmente importante em seu mundo ficcional. 

 

Essa fórmula mágica e propulsora Lila acompanha desde a época de sua infância. 

Muitas crianças, segundo ela, liam escondidas e compulsivamente as obras do autor. Os pais 

não permitiam esse momento. Ela não sabe ao certo o motivo. Talvez, a família não 

acreditasse no valor da leitura como fonte de fruição estética. Mas ela captou a essência 



210 

presente nos livros de Lobato, sabe que eles abrem um bom caminho ao leitor iniciante, e 

procura sempre indicá-los à atual geração infantil:  

 

LILA: Eu não sei. É uma coisa interessante que o 5º e o 6º ano eles são 
muito bons. Eu não sei se é mais fácil de abordar. Eu acho que é mais fácil a 
abordagem. 

 

Schön (1995) aponta a questão do interesse pelos livros, de acordo com faixas etárias. 

Segundo ele, conforme os jovens vão crescendo e novas prioridades vão surgindo é normal a 

leitura literária perder um pouco de espaço na vida deles. Lila constata esse fato ao receber os 

alunos na biblioteca. Com o avanço da idade, muitos vão perdendo o interesse. Entretanto, 

outros, já bastante fascinados com a prática leitora, não sabem mais viver sem ela. Lila 

conhece histórias de estudantes que se tornaram completamente “viciados” por leitura. 

Segundo ela, há casos de jovens que passam a noite inteira com livro, debaixo das cobertas, 

com lanterna, para que leiam escondidos dos pais. E fica surpresa ao constatar que a leitura 

proibida ainda é recorrente na contemporaneidade. Porém entende, de certo modo, o lado dos 

responsáveis. Não há como uma criança ficar acordada a noite toda lendo.  

Mas o fascínio pelas letras é tão sublime que muitos leitores se esquecem de tudo o 

que está ao seu redor.  Nada veem, nada falam. Apenas leem, de modo muito compenetrado. 

Lila sente-se admirada ao observar na biblioteca o nível de profundidade e adesão desses 

jovens diante do texto lido. A esse respeito discute Zilberman (2001, p. 49-50): “A leitura, 

enquanto acontece, favorece o mergulho de um sujeito no interior da identidade do outro, 

amalgamando-os durante seu decorrer, num único ser”. É assim que se sentem esses leitores 

quando estão submersos nos livros. Um bom exemplo, exposto no capítulo anterior, foi o da 

pequena Violeta, totalmente centrada e desconectada do mundo real enquanto lê. 

A dinamizadora apresenta ainda outra realidade, advinda dos novos tempos, e cada vez 

mais comum, que vai na contramão dos discursos atuais que circulam na sociedade, sobre o 

fato da internet ter ocupado grande parte do tempo das crianças e adolescentes. Lila, na 

realidade, percebe também o percurso contrário. Segundo ela, há muitos alunos que já estão 

desencantados com a internet, pois encontram nos livros um novo e divertido passatempo. 

Hoje, ela constata que é grande o número de jovens que trocam a internet pela leitura literária.  

De fato, como foi visto nos depoimentos dos leitores, a literatura é, para muitos deles, bem 

mais fascinante que muitos recursos digitais disponíveis. Pedro Paulo, por exemplo, fez a 

troca dos videogames pelos textos literários e se sentiu bastante realizado com essa escolha. 

Lila, em seu contato diário, já ouviu vários casos semelhantes ao de Pedro. Há, ainda, relatos 
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angustiantes de jovens que viajaram para a beira do rio, deixaram o exemplar que estava 

sendo lido cair nas águas, e depois saíram correndo atrás dele para colocá-lo para secar. Por 

isso, afirma com propriedade que o livro é um objeto muito sedutor, a tal ponto que diversos 

leitores não podem mais viver sem ele. A seguir, um excerto de sua fala: 

 

LILA: O livro ele é fascinante, né? O problema das pessoas é que elas não 
descobriram que o livro é fascinante, não é? Então, cada leitor que a gente 
faz, se ele tiver um poder de convencimento, ele vai transferir isso pra mais 
pessoas, né? Eu acho que a gente ainda tem condições de fazer um mundo de 
leitores. Eu acredito nisso. Cada um tem sua verdade, sua crença. Eu 
acredito nos livros. 

 

Lila tem esse poder de convencimento, e consegue transmitir a muitos jovens que 

frequentam a biblioteca esse amor que sente pela leitura, sugerindo constantemente títulos 

novos. Maria, entretanto, só atua na indicação de livros quando é solicitada para isso. E, 

segundo ela, sempre há essa procura. Ela mostra o local onde se encontram os gêneros 

preferidos por eles e os temas adequados à idade, deixando-os à vontade de acordo com o que 

lhes foi oferecido. Já projetos para desenvolver a prática da leitura na escola, raramente 

ocorrem. Maria mencionou apenas o do dia 1º de outubro de 2015 (o “Dia da Leitura”). Mas 

como a entrevista com a funcionária se realizou uma semana antes desse evento, ela não 

comentou nada a respeito dele, somente que tinha conhecimento da atividade. Lila, que foi 

entrevistada na mesma época que a colega, soube dessa comemoração apenas no dia, como 

me revelou posteriormente.  Percebe-se, assim, a falta de integração entre os profissionais. 

Como avisaram apenas uma das dinamizadoras, a que não é engajada com leitura, uma 

semana antes do evento, e não comunicaram a que já realiza um bom trabalho diariamente? 

As atividades desenvolvidas por Lila na biblioteca permanecem na obscuridade. Os 

alunos só descobrem o local porque são movidos pela curiosidade de adentrar no ambiente. E 

saem de lá fascinados e surpresos ao encontrar tamanha receptividade. Os bons leitores ainda 

repassam aos colegas e amigos a indicação do local. Mas os próprios professores, muitas 

vezes, não se interessam em conhecer o espaço e nem o trabalho que é desenvolvido por ela a 

respeito de leitura. Lila, contudo, persiste sempre nesse intento. E se anima bastante quando 

pode contar com diferentes parcerias.  

Em dezembro de 2014, promoveu na biblioteca um bingo para sortear dezenove livros 

aos leitores mais frequentes do local. Os exemplares foram doados por uma das professoras. 

Lila complementou o estoque, com algumas obras literárias que tinha em casa, para que todos 

os participantes pudessem sair com algum volume, o que de fato ocorreu. Posteriormente, 
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quando terminaram de ler, trocaram os livros entre os colegas e uma grande roda de leitura se 

estabeleceu. Esse era o principal objetivo do projeto e os resultados alcançados foram 

satisfatórios. O bingo também tinha uma lógica motivacional. Em vez de números eram 

sorteadas palavras de ânimo, como “ternura”, “alegria”, “curiosidade”, “ambição”, “parceria” 

etc.  A intenção era poder integrar mais os alunos, aproximá-los para que pudessem trocar 

ideias, compartilhar leituras, promover uma atividade leve, uma brincadeira que estimulasse. 

A ideia de desenvolver o projeto surgiu após ela ter concluído um curso, promovido pelo 

Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, que mantém parceria com a SEDUCE.  

Como pôde-se constatar no discurso de Lila, que se mescla ao dos alunos, há um 

grande engajamento por parte dela para formar leitores. As metodologias adotadas, para 

receber o estudante que entra na biblioteca, são interessantes e motivadoras. Ela se preocupa 

em conhecer o perfil desse jovem, antes de indicar os livros, segue a linha da afetividade e 

não da imposição. Assim, ganha a confiança dele. Mas Maria não age do mesmo modo. Seu 

discurso propagado permanece sem brilho, sem força e entusiasmo. 

 

4.4 A (des)integração na escola e a formação leitora 

 

No capítulo anterior, pôde-se conhecer, por meio dos discursos dos alunos, os efeitos 

positivos e negativos da escola de tempo integral. Os leitores gostam desse espaço, de um 

modo geral, embora muitos tenham alegado grande cansaço, por passar o dia todo na 

instituição. E sugeriram novas metodologias, sobretudo no período vespertino, para que o 

aprendizado seja mais leve e diferenciado. Entre os não-leitores, a resistência em estudar 

nesse ambiente foi muito maior, proporcionando a eles aversão à leitura literária, 

desencadeada, muitas vezes, pelo grande esgotamento diário nesse espaço.  

Cabe ouvir nesse momento, o discurso dos próprios docentes acerca da escola de 

tempo integral, as dificuldades que enfrentam cotidianamente, quando executam as atividades 

didáticas sobre leitura, os problemas de infraestrutura, que afetam certas metodologias em 

classe e o próprio desenvolvimento dos alunos, bem como a falta de integração entre os 

profissionais que trabalham nesse ambiente. De um modo geral, esses enunciados se mesclam 

aos dos estudantes, leitores e não-leitores, e não apresentam muitas discrepâncias.  

Lobo mais uma vez ressalta que os problemas enfrentados diariamente na escola 

(como indisciplina e falta de interesse dos alunos) são causados pelos órgãos governamentais, 

que não investem o que deveriam nessas instituições e não valorizam adequadamente os 

professores. Por isso, tece grande elogio aos seus colegas, chamando-os de “verdadeiros 
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heróis da vida real”, pois apesar dos inúmeros obstáculos, não deixam de oferecer aulas de 

qualidade aos estudantes que, segundo ele, estão muito bem amparados, nesse sentido, em 

ambos os turnos. Segue, abaixo, um excerto de sua entrevista: 

 

LOBO: O trabalho do pessoal à tarde é de uma importância muito grande. É 
um trabalho de formiguinha, que a gente não vê, mas os resultados 
aparecem. 

 

O docente discorre com entusiasmo sobre o trabalho desenvolvido por seus colegas, 

uma importante contribuição, segundo ele, ao jovem que ali estuda. Entretanto, ele nunca 

pôde atuar nas oficinas oferecidas no turno vespertino, pois não pode permanecer o dia todo 

no mesmo local, uma vez que leciona à tarde, em uma escola municipal. Rodrigo, por sua vez, 

considera interessante trabalhar em uma instituição de tempo integral, mesmo assumindo uma 

disciplina que não pertence à sua formação e tendo que lidar com inúmeros problemas que ela 

enfrenta. Uma experiência inédita, porém, menos exaustiva da que levava anteriormente, 

quando ministrava aulas em quatro escolas diferentes, duas estaduais e duas particulares. Em 

2015, quis reduzir sua carga horária para poder se preparar melhor para os concursos 

públicos. Como a jornada de trabalho da escola de tempo integral é diferente das outras, 

resolveu permanecer em apenas uma delas e evitar tantos deslocamentos diários. De imediato, 

estranhou um pouco a diferença, principalmente quando tinha que passar várias tarefas aos 

alunos e dar tempo para que eles as resolvessem em sala de aula.  

Inicialmente, quando eles não estavam reagrupados nas oficinas da tarde24, a 

experiência foi mais tranquila, pois ele investia mais em leitura e interpretação de textos. 

Selecionava charges, tirinhas, alguns textos sobre atualidades gerais e outros pertencentes à 

área de geografia e história, tal como ele já trabalhava em suas aulas da manhã. Porém, depois 

que os estudantes foram divididos em suas devidas oficinas, teve que aprofundar mais o 

trabalho e focar também em exercícios de análise linguística. Foi necessário estudar mais para 

poder explicar o conteúdo adequado aos discentes.  Além disso, demorou um pouco para ele 

entender a lógica da oficina, sua metodologia, os objetivos adequados, os exercícios a serem 

focados. Mas ele pôde contar com o apoio de alguns colegas da área, pesquisou diferentes 

                                                                 
24 No início do ano, a equipe pedagógica da respectiva escola leva um tempo considerável para poder organizar 

cada aluno em sua respectiva oficina artística e esportiva. Essa divisão é demorada porque respeita as escolhas 

dos discentes. Nesse intervalo, que costuma perdurar o primeiro bimestre todo, a s aulas de letramento e 

matemática são diferenciadas. Os professores permanecem com as mesmas turmas da manhã, só que estas são 

repartidas ao meio. As turmas, então, são fixas e os alunos não permanecem dispersos, como ocorre com o 

reagrupamento. Desse modo, o trabalho dos docentes que ministram as disciplinas de letramento e matemática se 

torna mais fácil de ser realizado. 
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fontes e assistiu diversas vídeo-aulas para se preparar melhor. Atualmente, está mais adaptado 

e se sente mais seguro ao ministrar suas aulas. 

O docente, então, acredita que a escola de tempo integral pode contribuir para a 

formação leitora dos alunos, pois eles permanecem o tempo todo na escola. Mas, segundo ele, 

há um grande obstáculo que precisa ser superado nesse sentido: a dificuldade apresentada no 

momento de ler e interpretar textos, que é amenizada com as aulas de letramento à tarde. 

Inclusive, o trabalho desenvolvido por ele na oficina o ajudou a melhorar as suas aulas de 

geografia. Ao se deparar com essa problemática dos estudantes, começou a fazer com eles a 

leitura em voz alta dos textos do livro didático, para depois discutir o conteúdo proposto. E 

ficou satisfeito com os resultados alcançados, pois os alunos se mostraram mais participativos 

e motivados a aprender. Até a indisciplina em sala de aula diminuiu.  

Gabriela, que trabalha integralmente no colégio, com a disciplina de língua 

portuguesa, vê nessas instituições uma oportunidade grande de crescimento aos alunos, que 

podem contar com aulas diferenciadas, receber reforço no ensino de português e matemática, 

além do trabalho proporcionado nas oficinas artísticas. Crescimento também aos professores, 

que possuem uma gama de possiblidades para ampliar suas atividades docentes, no turno da 

tarde. A experiência, para ela, está sendo muito positiva. A seguir, um excerto de sua fala: 

 

GABRIELA: Você lê o conto em roda, porque o número de alunos é menor. 
A gente não tem 40 alunos dentro sala. A gente tem 15 alunos dentro da sala. 
Então, a gente pode sentar no chão, a gente pode ler aquele conto e elaborar 
depois alguma coisa, algum texto a respeito do conto, alguma coisa que seja 
deles, reescrita por eles. Então, a gente reescreve o conto, da maneira deles. 
Ou eles também podem usar da arte pra recontar o conto. Então, tem esse 
leque de possibilidades. [...] À tarde é mais junto, você tá mais junto do 
aluno, como se fosse uma aula mais particular. Então, a gente consegue 
ensinar mais, aquele jeitinho mais carinhoso, mais perto um do outro. 

 

Essa liberdade em poder exercer uma atividade mais diferenciada, no contraturno, 

podendo atuar sem seguir um currículo básico, como ocorre de manhã, período mais intenso, 

a motiva bastante. Gabriela ainda ressaltou que tem a chance de poder conhecer melhor os 

problemas de aprendizagem mais específicos de cada discente, o que é um grande ganho. Os 

depoimentos de muitos alunos, sobretudo os do 6º ano, inclusive os não-leitores, que têm 

grande contato com a docente, no turno vespertino, mostram que ela tenta proporcionar um 

ensino mais leve e próximo do educando, sem grandes cobranças. Isso faz com que esses 

jovens se sintam mais acolhidos. Ao aproximar esse vínculo, o que é ensinado passa a lhes 

fazer mais sentido e desperta-se, em muitos deles, o interesse em aprender. Galileu, por 
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exemplo, fez referência a essa roda feita em sala de aula, à tarde, com menos estudantes, e ele 

acha importante essa maior proximidade com o professor. Ele mesmo revelou que se sente 

mais desinibido, nesses momentos, para se expressar sobre o conteúdo proposto. 

Entretanto, Gabriela lamenta não poder continuar com as mesmas séries oferecidas no 

turno matutino, o que para ela é uma grande perda, pois poderia estreitar mais os laços com os 

seus próprios alunos, conhecendo-os melhor para aplicar uma metodologia mais adequada. 

Lucas, do 6º ano, já havia denunciado o mesmo problema, essa falta de conectividade entre 

um turno e outro, inexistente na oficina de apoio à matemática, pois a docente era a mesma da 

manhã, o que torna o trabalho pedagógico mais integrado e motivador. Gabriela não teve essa 

possibilidade. A saída que lhe resta, nesses casos, é trocar ideias com os colegas que são 

regentes das turmas do período matutino, alertando-os sobre os déficits de aprendizagem de 

alguns estudantes, o que já é um grande ganho. Mas nem sempre isso ocorre. Nem todos os 

docentes trabalham o dia todo na instituição.  

Esse é um tema muito relevante e cheio de contradições e conflitos. O professor ter 

contato com os mesmos alunos, em ambos os turnos, pode ser de fato bastante produtivo, do 

ponto de vista interacional, como ressaltou Gabriela. Por outro lado, essa maior proximidade 

pode proporcionar também um efeito negativo, uma situação mais repetitiva das ações já 

praticadas de manhã, o que pode gerar certo enfado aos estudantes e, por vezes, ao docente. A 

jornada integral é exaustiva para ambos e essa relação poderia se desgastar mais, tornando as 

atividades menos produtivas. Mas, apesar das adversidades, Gabriela prefere ir por esse 

caminho. Por isso, se pudesse escolher, lecionaria nos dois turnos, para as mesmas séries.  

Seria ainda mais enriquecedor, pois de manhã não dá para perceber mais 

profundamente os problemas de cada um, o que lhe causa certa frustração. São muitos 

estudantes, o que inviabiliza esse trabalho mais acolhedor e específico que ela pode 

desenvolver à tarde. Ela se sentiria mais útil e o aluno mais desinibido para poder manifestar 

suas dificuldades, uma vez que teria um momento de maior contato com o seu professor. A 

escola atuaria integralmente. Esse deveria ser o seu papel. Não apenas oferecer uma educação 

em tempo ampliado, mas um ensino mais conectado entre os dois períodos e mais engajado 

entre docentes e discentes. A esse respeito discute Moll (2009, p. 18): 

 

Falar sobre Educação Integral implica, então, considerar a questão das 
variáveis tempo, com referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, 
com referência aos territórios em que cada escola está situada. Tratam-se de 
tempos e espaços escolares reconhecidos, graças à vivência de novas 
oportunidades de aprendizagem, para a reapropriação pedagógica de espaços 
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de sociabilidade e de diálogo com a comunidade local, regional e global 
(grifos da autora). 

 

Esse tempo e espaço novos, na escola de tempo integral, proporcionam, 

consequentemente, um novo aprendizado no território da tarde, ainda incipiente para todos. 

Reavaliar o que está sendo feito é importante, ouvindo todos os envolvidos. O diálogo, 

sobretudo entre os profissionais que trabalham na instituição de tempo integral, deve existir, a 

fim de que parcerias interdisciplinares surjam e as didáticas adotadas possam ser mais 

variadas e diversificadas. Nesse sentido, as instituições de tempo integral, para Gabriela, 

podem favorecer muito o trabalho de formação leitora dos estudantes, que estão mais em 

vantagem do que os colegas que estudam em uma escola regular. Segundo ela, à tarde os 

professores tentam mostrar aos alunos uma maior integração entre as disciplinas, pois a leitura 

está presente em todas as matérias. Os alunos podem ter a chance de conhecer, ou melhor, ler 

outras realidades, conectando-se, nas oficinas proporcionadas no turno vespertino, com outras 

disciplinas que não são oferecidas nos colégios de meio período: 

 

GABRIELA: A gente tenta ensinar aquele aluno a interpretar o mundo que 
ele vive. Porque o mundo que ele vive é a matemática, a biologia, a história, 
a sociologia, a filosofia. [...] Eu acho muito interessante no colégio integral a 
questão artística. O violão, a flauta, o violino, o teatro. Isso também é leitura. 
Leitura de mundo. Então, é muito importante e isso as outras escolas não 
têm. 

 

O princípio defendido por Gabriela, uma retomada dos conceitos freireanos, é sem 

dúvida, muito importante. Valorizar a realidade dos alunos é o caminho para a libertação 

(FREIRE, 1989). Afinal, é essa leitura prévia, o conhecimento de mundo deles, suas vivências 

e experiências, que abrem os caminhos para a prática leitora. As oficinas artísticas e 

esportivas proporcionam um momento mais leve, descontraído e relaxante. Esse é o momento 

mais apreciado pelos jovens que estudam na escola de tempo integral, sejam leitores ou não. 

Galileu, por exemplo, revelou que essa é uma oportunidade única para ampliar habilidades 

que não poderiam ser disponibilizadas nas demais escolas gratuitamente.  

Além disso, podem ser desenvolvidas a integralidade e transdisciplinaridade, tão 

almejadas nesse espaço, pois, segundo Gadotti (2009, p. 42) “o ensino da língua portuguesa e 

da matemática não está separado da educação emocional e da formação para a cidadania. Na 

educação integral, a aprendizagem é vista sob uma perspectiva holística”. Entretanto, como 

bem ressalta Gabriela, o professor tem de atuar como um facilitador desse processo. Nada é 

feito se não houver o estímulo por parte dele. Carlos também acredita nesse ideal, sobretudo 
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no que se refere à prática da leitura literária. O docente, segundo ele, tem condições de 

transmitir esse gosto, independentemente do lugar que ele lecione, se é de tempo integral ou 

de meio período. A metodologia proposta pelo professor, o seu engajamento, a motivação que 

ele pode transmitir em sala de aula, são fatores que podem influenciar muito mais. A seguir, 

um excerto da entrevista feita com o educador: 

 
CARLOS: Eu acho que nós temos que ter ações pra isso. Eu não posso 
convencer ninguém duma coisa que eu não pratico que aquilo é bom. Então, 
eu acho que tem que partir de nós mesmos, professores, realmente garrarmos 
amor pela leitura, pra depois passar, independente se a escola é de tempo 
integral ou não. Eu nunca estudei em uma escola de tempo integral e eu lia 
compulsivamente. Veio da minha casa e das escolas onde eu estudei. Tudo 
bem, eu fui um cara privilegiado, nunca estudei em escola pública, mas veio 
de lá. Lá havia rodas de discussões sobre leitura, fora do horário de sala de 
aula, e ia quem quisesse, ninguém era obrigado a ir. Mas eles incentivavam 
isso. Eles marcavam, assim, olha tal mês, assim, nós vamos discutir os 
poemas do fulano de tal, tipo um sarau, mas era uma roda de leitura. 

 

Carlos não acredita que o fato de uma escola ser integral ou não seja tão determinante 

para a formação leitora dos estudantes, pois há colégios de meio período que podem 

desenvolver um excelente trabalho a esse respeito, bem como espaços integrais que não atuam 

com tanta veemência nesse sentido. Percebe-se, pelo depoimento do professor, que ele é a 

favor não propriamente da escola de tempo integral, mas da educação integral, que pode 

ocorrer em todos as instituições de ensino, independentemente do tempo que o aluno 

permaneça no colégio. A autonomia do aluno, sobretudo o leitor, que já tem esse interesse 

pela leitura aflorado, advindo de casa, como ele teve, conta muito. Mas nem todos apresentam 

essa pré-disposição leitora, tampouco, condições de estudar em uma escola particular que 

influencie significativamente na formação literária. É nesse momento que entra em ação o 

papel mediador do professor. Em primeiro lugar, esse entusiasmo, por parte do docente, tem 

de existir, para que assim possa estimular os jovens, subjetivando-os positivamente para essa 

prática. A esse respeito discute Machado (2011, p. 28): 

 

Ler não é natural. Aliás, nem falar e conversar são atos naturais; são atos 
culturais. Portanto, ninguém nasce sabendo falar, conversar, ler, escrever. 
Nem aprende sozinho. São habilidades e conhecimentos que precisam ser 
transmitidos e ensinados. A linguagem articulada não é um fenômeno da 
natureza, é da cultura. Vem do grupo social. Principalmente a linguagem 
simbólica, que vai além da simples indicação concreta e trabalha com 
abstrações. Cultura pura. Se ninguém ensinar, ninguém aprende. 
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Carlos, por sorte, teve um bom incentivo para a leitura, tanto do meio escolar como 

familiar, e tenta transmitir esse gosto aos jovens. Se ele não fosse um leitor assíduo e não 

acreditasse nas ricas contribuições que o texto literário pode proporcionar aos educandos, 

certamente não repassaria isso a eles. Felizmente, o professor carrega consigo tais ideais, que 

não morrem na teoria e são aplicados por ele em sala de aula. É nesse tipo de incentivo que 

ele acredita, e se o aluno que estuda em uma escola de tempo integral for sempre motivado 

para a leitura literária, seguramente, ele obterá um enorme ganho para a sua formação.  

Para Carlos, qualquer contato com o objeto livro já favorece o interesse pela leitura. 

Mas precisa haver ações concretas para isso, e sobretudo deveria ter um maior investimento, 

tanto físico como pedagógico, nessas instituições de tempo integral. Ele ainda acredita ser 

essa uma experiência bastante exaustiva, tanto ao professor como ao aluno. No colégio atual, 

a jornada só não é cansativa porque ao menos o docente não é obrigado a ficar o tempo todo 

nesse local, uma proposta que, segundo ele, deveria ser repensada nas demais escolas que não 

funcionam em meio período. Ele já chegou a trabalhar em uma instituição que era integral, 

tanto ao educando como ao educador25, por um ano e meio, porém, não se adaptou a esse 

estilo. O espaço era pequeno, muitos alunos e pouca estrutura, que não foi adaptada para a 

nova realidade, o que inviabilizava um trabalho de qualidade: 

 

CARLOS: Eu gosto da ideia da escola integral. Eu acho que nós não temos 
ainda estrutura pra isso. Mas acho que um dia, quem sabe, chegará lá. [...] Eu 
não concordo, realmente que os alunos fiquem dentro duma escola que não 
tem um refeitório sequer pra eles ir. E a gente exige que eles tenham uma 
educação – que a gente, passou pro professor a responsabilidade de educar o 
aluno de um modo geral, amplo e restrito – mas a gente não tem nem 
condições pra isso. Poxa, a hora que eu vejo esses meninos, com essas 
cumbuquinhas de plástico, sentados na carteira, comendo arroz com 
macarrão, às 9 horas da manhã, eu, falando sério, eu me desanimo muito. 
[...] 
Na escola atual, aqui agora, eu entrei aqui eu ficava até o horário do almoço 
com eles. Engraçado, era mais de uma hora, das onze e vinte cinco às quinze 
pra uma, fechado, dentro de uma sala de aula. Ali ele almoça e ali ele fica. 
Na hora que eu entrei me pediram pra não deixarem sair nem na porta. 
Porque senão realmente vira uma bagunça. Porque não tem nem onde eles 
ficarem, gente! Pelo o amor de Deus! Não tem uma sombra legal pra sentar, 
que seja, mesmo que a gente fique ali incentivando, é óbvio, olhando as 
criaturinhas das trevas. Mas eu acho que a falta de estrutura física peca 
muito nesse projeto de escola integral. 

 

Para Carlos, o principal problema a ser enfrentado, nas instituições integrais, é a 

estrutura física inadequada. Por isso, prefere não trabalhar nesse ambiente. E só aceitou 

                                                                 
25 Essa escola, segundo Carlos, fazia parte do Projeto Ser Pleno, que já foi aqui discutido. 
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lecionar no colégio atual porque não precisaria ter que dar aulas o dia todo, no mesmo local. 

Segundo ele, a experiência da antiga escola foi bastante negativa e desestimulante. Entretanto, 

conforme foi apontado acima, o cenário não muda muito de uma instituição para a outra.  

Não há como não concordar com o argumento do professor. A situação é realmente 

caótica. Só quem já trabalhou em uma instituição como essa pode compreender bem o que 

esses alunos enfrentam diariamente. Não somente os estudantes, como os docentes, que além 

de trabalharem em um ambiente que possui péssima estrutura física, ainda têm de lidar com 

os baixos salários, principalmente os professores contratados, que ganham bem menos que os 

efetivos. Além disso, há uma grande vigilância e cobrança por parte do docente, que não pode 

faltar, senão perde o bônus, e nem desviar dos conteúdos expostos do currículo referência.  

Percebe-se, por esses dados apresentados, o lado precário da escola de tempo integral, 

que deveria contar, pelo menos, com um padrão mínimo de qualidade para atender 

humanamente esses estudantes, com refeitórios e banheiros que sejam suficientes para se 

realizar uma boa higienização. Tanto os professores como os alunos ficam estressados e 

presos no ambiente, sem um intervalo digno para descanso. Dobra-se a quantidade de aulas, 

mas não melhora a qualidade. A sala de aula se torna, em muitas dessas instituições, uma cela 

de aula, sem espaço adequado para execução de atividades diferenciadas, tão clamadas pelos 

estudantes entrevistados, para que possam fugir um pouco da rotina padrão apresentada (aulas 

em fileiras, com execução constante de exercícios). Assim, o Estado determina que a escola 

de tempo integral seja oferecida, mas não fornece as condições dignas para a sua efetivação – 

um dever dele mesmo, em relação à infraestrutura, para começar. 

Compreende-se, em parte, a revolta do não-leitor, por estudar em um espaço tão 

decadente estruturalmente, e pouco estimulante a eles para a aprendizagem. A prática da 

leitura literária é de certo modo afetada nesse processo, e os não-leitores impõem grande 

resistência a essa atividade. Alguns deles, antes de adentrar no colégio integral, revelaram que 

eram leitores. Hoje, não são mais. Muitos não gostam de ler na escola porque é barulhento, 

mas, por outro lado, não podem ler em casa, pois não têm mais tempo. Esses dados apontam 

certas incongruências na escola de tempo integral e que merecem ser discutidas e repensadas.  

É cada vez maior o número de colégios que cresce nessa nova modalidade, porém, a 

estrutura física desses lugares não oferece o suporte necessário. A integração entre os dois 

turnos da escola, que trabalham de forma fragmentada, conforme exposto no depoimentos de 

vários estudantes e professores, se perde, em um espaço que deveria priorizar mais as 

atividades multidisciplinares e os diálogos constantes entre os educadores. A escola pode até 

funcionar em tempo integral, mas o ensino não atua integralmente, como realmente deveria. 



220 

Entretanto, a SEDUCE, em vez de discutir acerca dos problemas apresentados, muitas vezes 

se omite, não apontando uma saída para reverter esse quadro. Rodrigo relata um fato ocorrido 

em uma reunião promovida por esse órgão. Segue, abaixo, um excerto de sua fala: 

 
RODRIGO: A gente até teve uma reunião, de todas as escolas integrais, né, 
do Estado de Goiás [...]. E assim, uma palestrante, né, que diz para os 
professores da área de letramento. Uma professora perguntou: “O que que a 
gente faz na hora que o pessoal da área de música está trabalhando 
instrumento, barulho?” Ela simplesmente disse assim: “Então vocês param 
de dar a disciplina”. É assim uma solução muito vaga [...], uma solução que 
não é solução, né? Algo que nem deveria ser falado aos professores. 

 

Como se vê, a própria SEDUCE não tem argumentos para rebater o discurso dos 

docentes acerca dos inúmeros problemas enfrentados nas instituições de tempo integral. 

Todavia, elas são cada vez mais difundidas em todo o País, ainda que não haja estrutura para 

isso. O discente é o principal prejudicado, ao enfrentar diariamente o desconforto de almoçar 

dentro da sala de aula, encarar ali o calor demasiado, sem ventilação apropriada, a chuva forte 

e o sol, que adentram nesse ambiente, por meio das janelas quebradas e sem cortinas, o 

barulho advindo de outras oficinas, entre outros entraves. Por isso, Rodrigo sempre pensa no 

lado dos alunos. Muitos dos que ali estudam moram longe, levantam ainda de madrugada, 

para que compareçam às sete horas no colégio, e ainda têm de enfrentar a mesma jornada 

exaustiva, na volta para casa.  

Não há como passar atividades para que sejam feitas no espaço doméstico, pois o 

tempo disponível é curto e o cansaço mental bastante intenso. Porém, tal feito inviabiliza o 

andamento das aulas do turno matutino, pois o professor tem de disponibilizar esse momento, 

em sala de aula, para a execução das tarefas. Segundo Rodrigo, o certo seria haver, no período 

da tarde, um horário dedicado aos estudos, para que os alunos pudessem processar o que 

aprenderam de manhã, realizando as atividades propostas. Ele (e alguns professores) ainda 

denota essa preocupação em não sobrecarregar os estudantes com tantas tarefas, para que 

sejam realizadas fora da sala de aula. Entretanto, nem todos os colegas agem assim. 

Mas, o que gera grande indignação é o fato dessa nova modalidade de educação, tão 

em alta, em várias cidades brasileiras, não ser amplamente discutida entre os profissionais da 

área de ensino. Percebe-se que não foi totalmente democratizado, por parte de vários órgãos 

governamentais, esse acesso à informação. Houve, então, um certo autoritarismo da 

implementação da escola de tempo integral. A esse respeito discorre Gadotti (2009, p. 42): 
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A educação integral foi, no Brasil, concebida tanto como projeto especial 
quanto como política pública. Os projetos especiais foram muito criticados 
pelos educadores porque não alcançavam a totalidade dos sistemas 
educacionais; eram, por vezes, eleitoreiros e, na maioria dos casos, não 
passaram de projetos episódicos que não foram continuados. Podiam ser 
bons exemplos, mas faltava-lhes a escala. A escala só é alcançada por meio 
de uma política pública continuada. A questão que se coloca é saber até que 
ponto essas novas experiências, essas inovações educacionais estão 
realmente enraizadas nas comunidades, para que a sua continuidade seja 
garantida. 

 

Muitas famílias abraçaram a causa e foram subjetivadas para a importância da escola 

funcionar em tempo integral e os jovens terem um espaço seguro para permanecer o dia todo 

e estudar. Para os pais, que vivem cada vez mais presos ao mundo do trabalho, essa é uma 

opção muito válida. Carlos declara: “É a escola-babá”. Mas a comunidade educacional ficou 

de fora desse processo, sendo que poderia contribuir muito na implementação desse ensino e 

estabelecer a ponte de diálogo, entre os mais renomados profissionais da área, ouvindo 

também o que os docentes, que trabalham nesse ambiente, tem a dizer sobre as próprias 

condições de trabalho que enfrentam. 

Os enunciados, conforme foi visto no decorrer desse estudo, são amplos e vastos, ora 

contraditórios, ora complementares. Várias formações discursivas entram em jogo e há 

realidades distintas e dispersas que se chocam (FOUCAULT, 2013a). De um lado, o docente 

tem a chance de permanecer apenas meio período no colégio de tempo integral, como Carlos 

deseja, mas, por outro lado, não tem a oportunidade de ter um tempo exclusivo, dentro da 

própria instituição, para que realize seus planejamentos e troque ideias com os demais colegas 

(reclamação feita por Rodrigo e Gabriela, que trabalham o dia todo no mesmo ambiente). O 

projeto Ser Pleno cobra a permanência do docente em período integral e oferece a ele esse 

momento específico para preparar suas aulas. Porém, a experiência, conforme defendida por 

Carlos, é muito desgastante, o tempo oferecido para planejamento é insuficiente e o professor 

ainda tem de levar trabalho para casa.  

As estratégias adotadas por cada profissional, para que incentivem a prática da leitura 

literária, também divergem. Conforme foi apontado, alguns professores possuem 

metodologias muito próximas – como discutir o texto literário, em sala de aula, com os alunos 

– ou bem distintas, como obrigar o discente a ler. Mas o intento acaba sendo o mesmo: formar 

leitores críticos, dando condição a eles para que se tornem cidadãos mais humanos, por meio 

da fruição da arte, em todos os seus níveis, como bravamente defende Candido (1995). 

Entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido e muitos percalços a serem 

superados. É preciso entender as condições de trabalho que esse docente tem de enfrentar 
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diariamente. Não estariam elas emperrando o desejo de mudança? Na verdade, conforme foi 

visto, há um grande desejo em se trabalhar com as obras literárias em sala de aula. Todavia, 

os obstáculos para que essa atividade aconteça são de ordens várias. A própria aquisição do 

livro é um problema, devido ao seu alto custo. Apesar de haver políticas públicas que 

incentivam o acesso ao livro, como as do PNLL, tal como já foi abordado, elas ainda são 

insuficientes para atender a grande demanda de alunos e leitores, das escolas públicas de todo 

o País. As bibliotecas escolares, muitas vezes, contam com um bom acervo literário, mas não 

com vários exemplares iguais, para serem distribuídos a cada discente, para que ele 

acompanhe em classe as discussões feitas. Não raro, há diretores de colégio que não 

disponibilizam para empréstimo, nem mesmo para uso local, vários livros, com o intuito de 

não estragá-los (BRETAS, 2012). Cabe questionar, nesse casos, que conceito de democracia 

de leitura esses profissionais possuem. 

Muitas vezes, nem as fotocópias, último recurso do professor, são possíveis de serem 

realizadas frequentemente, para tantos estudantes. Nem sempre há aparelhos Datashow e 

outros recursos tecnológicos e multimídias suficientes a todos os profissionais, para que sejam 

feitas aulas mais dinâmicas e diferenciadas. A única saída que resta ao docente, na maior parte 

das vezes, é contar com o livro didático, que acaba sendo o principal (e não raramente o 

único) instrumento didático do educador, para que ele possa promover a leitura do texto 

literário, de tal modo que a leitura literária não se torne definitivamente excluída das aulas.  

Além disso, destaca-se a carga horária extensa e exaustiva do professor, que tem de 

lidar com diversos alunos e turmas, o que inviabiliza tempo para o preparo de atividades, 

reflexão sobre a própria prática docente e realização de leituras, incluindo as literárias. E 

ainda há o problema da formação acadêmica inadequada, muito comum nas escolas 

brasileiras, tanto públicas como privadas, em que o docente, formado em determinada 

licenciatura, para completar sua jornada de trabalho e saldar o déficit deixado em aberto em 

outra área, aceita dar aula de outra disciplina, da qual não tem graduação. Por fim, não há 

como deixar de abordar os problemas referentes à própria formação do aluno, nos cursos de 

letras, em que há a ausência (bastante recorrente, inclusive, nas grandes faculdades) de 

disciplinas específicas que enfoquem o trabalho com a leitura literária e as práticas de 

letramento. Falhas, no próprio ensino superior, podem se tornar um empecilho de mudança. A 

esse respeito discute Ceccantini (2016, p. 96): 

 

É preciso enfrentar o problema das Licenciaturas em Letras que não se 
assumem como tal, nas quais – via de regra – sequer há disciplinas 
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obrigatórias como Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Leitura, Letramento 
Literário, Ensino da Literatura e Formação de Leitores. Isso, para dizer o 
mínimo. Sob o risco de desperdiçar levianamente recursos investidos a duras 
penas no setor nos últimos anos, tampouco é possível deixar de lado o 
imenso conjunto de profissionais já em serviço, sem formação e atualização 
específica nesse âmbito. É preciso levá-los, em sua atuação, a considerar os 
modos muito específicos com que se dão as práticas culturais dos jovens 
hoje, particularmente a leitura. 

 

Os entraves, como se vê, são vários. Articular a teoria com a prática ainda é um grande 

desafio em muitas escolas brasileiras. O professor precisa de uma melhor formação, de um 

suporte teórico que o leve a rever ou aprimorar sua prática em sala de aula, renovando-a e 

integrando mais o ensino de língua portuguesa. Por isso, muitos docentes, diante desse 

cenário caótico26, se sentem perdidos, inseguros, sem saber como desenvolver uma prática de 

leitura em classe. Não raro, eles mesmos não mantêm essa prática leitora. Tampouco, 

possuem a oportunidade de participar de bons cursos de capacitação, que raramente ocorrem.  

Daí, surge o desestímulo, que os leva a recorrer apenas à forma vista na graduação. 

Preferem não sair da zona de conforto, rejeitando o novo, e mantendo velhas metodologias de 

ensino, em que muitas vezes a primazia de estudo não é a língua interligada ao texto, tal como 

defendem os PCN’s (1998). Compreende-se, assim, as dificuldades desse profissional, para 

que possa proporcionar uma aula mais atrativa, que gere prazer e interesse ao educando. 

Todas essas implicações precisam ser repensadas, pois elas direcionam os trabalhos que são 

feitos com a leitura literária, que poderão funcionar bem ou não, em sala de aula, atraindo ou 

desestimulando diversos jovens para essa prática.  

Além disso, para que essa atividade flua ainda mais na escola de tempo integral, todos 

os funcionários precisam se engajar nessa luta, tecer parcerias, trocar ideias com os colegas. 

Que proponham e coloquem em prática projetos integradores e motivadores. O papel dos 

dinamizadores se torna, então, indispensável. E Lila se mostra disposta a contribuir nesse 

sentido. Quando há essa chance, de dividir com outros profissionais nossas convicções e 

experiências diárias, a nossa jornada se torna mais leve, ganha mais brilho e faz mais sentido. 

Segue, abaixo, um excerto da fala da funcionária: 

 

LILA: Quando a gente sonha, né, a gente tem ideal, é muito isolado, não é? 
As pessoas não percebem a sua vontade, os seus anseios, os seus desejos. 
[...] Alguém tem que acreditar no que a gente fala, né? Porque senão a gente 
fica de louco. 

                                                                 
26 Ao lecionar em duas escolas estaduais, entre 2010 e 2014, pude constatar e, de certo modo, vivenciar muitos 

desses problemas que cotidianamente enfrentam diversos professores brasileiros, sobretudo os que lecionam na 

rede pública do ensino básico. 
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De fato, não é fácil se deparar, no espaço escolar, com pessoas que se engajem com 

tamanho afinco, na divulgação da prática da leitura literária. A falta de comunicabilidade na 

escola (que foi reclamada por alunos e professores) ainda é um fator que emperra muito o 

desempenho de todas as atividades pedagógicas que ali são desenvolvidas. Um colega não 

sabe o que o outro pensa, desconhece os ideais que acredita e o tipo de trabalho que é feito em 

sala de aula. Desse modo, ideias brilhantes, que poderiam ser colocadas em prática, por meio 

de parcerias, escorrem pelo ralo sem sequer ser expressas e ouvidas.  

Por isso, Lila se sente muitas vezes desacreditada no ambiente em que trabalha. E 

afirma, com desapontamento, que a própria escola não sabe que tem excelentes leitores, e 

tampouco, tem interesse em conhecer quem são. Ela mesma já tentou repassar aos 

professores, em reuniões pedagógicas, alguns casos excepcionais de alunos que leem, pois 

Lila, que já atuou como docente por muitos anos, sabe a dificuldade que é reconhecer grandes 

talentos em sala de aula, uma vez que o número de estudantes é muito grande (essa 

reclamação também foi feita pela professora Gabriela). Entretanto, seu intento foi frustrado. 

Os colegas não acreditaram no potencial desses discentes que foram mencionados por ela. 

Segue, abaixo, um excerto de seu discurso: 

 

LILA: Eu ouço muito de professores, que eu sei que não gostam de livros, 
falar assim: “Aqui ninguém lê, que esses meninos não lê, mas...”. Esses 
meninos eles leem sim! E ainda ficam ofendidos quando eu falo: “É, Luan 
Silva, ele é um leitor compulsivo”. “Ah, aquele menino? Aquele...”. E usam 
termos pejorativos pra falar desse menino, né? E esse menino tem um 
prêmio também. Ninguém sabe que esse menino tem um prêmio [...] Ele lê 
tanto, que quando ele não consegue um livro ele tem um programa que baixa 
alguns livros e ele fica lendo no celular, com letras pequenas, o que eu acho 
horrível. Qualquer coisa que colocar na mão dessa criança... Ele é um 
menino muito pobre. A mãe o cria sozinho, ele é negro, mora longe e ama 
livros. E a irmã dele, mais velha, já está na faculdade, né, entrou através de 
algum programa, que deve receber alguma bolsa. Já está na faculdade, com 
potencial, e ele diz que vai estudar no exterior. E ele vai estudar no exterior 
que é o que ele quer. Ele sabe o que que ele quer, né? Só que ninguém 
acredita. Alguém acredita. Então, eu acredito. 

 

Luan, aluno do 7º ano que também foi entrevistado, apesar de estudar em uma 

instituição de tempo integral e ter diversos professores, é desacreditado por muitos. Não por 

Lila, que que acredita em seu talento e em sua potencialidade e, mesmo atuando diante de um 

cenário pouco motivador, não perde a fé em continuar incentivando diversos alunos a ler. Ela 

só lamenta o fato de nem todos os profissionais se engajarem nessa luta: “Se todas as 
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bibliotecárias tivessem paixão por livro, né, nossa, isso muda o mundo inteiro”. Ao menos os 

profissionais que lidam diretamente com leitura deveriam ter essa conscientização, e 

principalmente precisariam demostrar atitude. Maria, por exemplo, pode até ter essa 

percepção, porém, não estimula essa prática. Encerra seu breve discurso chamando a atenção 

acerca da importância de os alunos frequentarem mais a biblioteca da escola:  

 

MARIA: Gostaria que os meninos viessem mais, mas como no matutino é 
impossível deles ficarem vindo. Só assim. Tem um professor aí que 
geralmente ele vem e leva os meninos. Aí como não tem muito lugar, né? 
Geralmente, ele fica na sala. Mas ele pega muita literatura pros alunos. 

 

Maria não poderia tecer uma consideração diferente da exposta acima. O espaço em 

que ela trabalha e a posição que ocupa, na biblioteca, não lhe permitem que ela afirme o 

contrário do que foi revelado. Sua fala, segundo Pêcheux (1997), não é manifestada de acordo 

com a sua vontade, mas surge nos chamados atos falhos, nos lapsos de memória. A suposta 

opção que ela faz já é determinada pelo lugar que ocupa, no interior de uma formação 

ideológica. Seu discurso é interdito, tal como foi ressaltado por Foucault (2012). Todavia, o 

que ela enuncia não condiz com a sua prática diária de trabalho, sendo sua fala desmontada 

pelos estudantes que já frequentaram o local durante o expediente que a funcionária trabalha. 

E assim puderam relatar o modo como foram atendidos e recepcionados por ela.  

Não há como incentivar uma prática que a própria pessoa não tem adquirida dentro de 

si. Como entusiasmar outrem a ler se ela mesma não se sente motivada? Será que acredita no 

valor da leitura literária como transformação humana, tal como defende Candido (1995)? 

Provavelmente não. Caso contrário, se mostraria pelo menos mais receptiva. Contudo, o que 

mais surpreende, é saber como uma funcionária, que não tem o menor perfil para atuar como 

formadora de leitores, foi conduzida a um posto de tão elevada importância. O ideal seria a 

presença do bibliotecário, tal como consta na Lei 12.244/2010 que ainda está muito distante 

de ser exercida. Mas, enquanto ela não se cumpre, o cargo do dinamizador da biblioteca 

escolar, ocupado atualmente pelo professor, tem de levar em consideração o perfil desse 

docente, que a priori deveria apresentar bastante afinidade com os livros.  

Na prática, entretanto, o que urge primeiramente é atribuir ao profissional readaptado 

uma função na escola, pois segundo a SEDUCE, o lugar do professor regente é dentro da sala 

de aula. Não resta dúvidas de que de fato essa é a solução mais viável, assim como também o 

correto é ter um bibliotecário atuando em cada uma das unidades escolares. Porém, na 

ausência desse quadro, é muito mais cômodo à SEDUCE deixar as bibliotecas fechadas 
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(como ainda ocorre em muitas escolas), ou colocar um funcionário que não pode mais 

lecionar para trabalhar nesse local, independentemente se ele se identifique ou não com esse 

espaço, simplesmente para não ter de deixá-lo sem cargo. Mais uma vez, o aluno acaba sendo 

o principal prejudicado.  

Por sorte, esses jovens puderam contar com Lila, figura determinante para a difusão da 

leitura do texto literário. Mas é preocupante ver o trabalho oposto ser desenvolvido por uma 

funcionária que ocupa o mesmo cargo, ou ainda observar o desinteresse de vários 

profissionais que não se importam com a prática da leitura literária, que desconhecem seu real 

valor para a formação humana. Diante desse cenário desolador, vale reiterar o seguinte 

questionamento: estariam os órgãos governamentais realmente preocupados com a formação 

leitora dos jovens, a fim de transformá-los em cidadãos mais críticos, como está exposto nas 

OCEM’s (2006) e na LDB (1996)? Os obstáculos, para que isso aconteça, conforme foi 

exposto nesse estudo, são vários e precisam ser repensados.  

Os depoimentos apresentados pelos alunos, professores e dinamizadoras mostram que 

ainda é preciso caminhar muito para que se proporcione um ensino mais integrador e 

significativo ao estudante, de modo dialógico, como propõe Bakhtin (2009), e a escola 

ofereça de fato uma educação integral em tempo integral, que conheça e valorize os sujeitos 

que ali estudam. Entretanto, vários rumos importantes foram apontados para seduzir os jovens 

para as atividades que são desenvolvidas na instituição. Gabriela, Carlos, Rodrigo e Lila 

provaram que é possível formar leitores e propor atividades que sejam motivadoras a eles. 

Reconhecem que o grande entrave do desinteresse à leitura e aos estudos precisa ser superado 

e que tal feito deve caminhar junto às estratégias que favoreçam a melhoria na interpretação 

leitora dos alunos, primeiro passo para que se possa aproximá-los do texto literário.  

Já Lobo e Maria estão mais presos às amarras do processo educacional, que pouco 

cobra a efetiva formação de leitores no âmbito escolar. Percebe-se, no discurso da 

dinamizadora, que ela está mais acuada no espaço em que trabalha (a biblioteca), como se ele 

não lhe pertencesse. Por isso, incentiva pouco a leitura literária. Lobo, por sua vez, embora 

carregue dentro de si o desejo de formar mais leitores literários, se sente impotente diante do 

desinteresse das crianças para os estudos e, sobretudo, para a leitura. Assim, se perde nas 

metodologias aplicadas, optando pelo caminho da obrigatoriedade, e mantém, como Maria, 

uma postura mais rígida e pouco dialógica com os alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Só a possibilidade de leitura de literatura, 
distribuída pelo maior número possível de 
cidadãos, poderá reforçar a coletividade diante da 
manipulação do mercado, dos interesses políticos, 
dos fundamentalismos religiosos, das ambições 
pessoais de ditadores. 
 

(Ana Maria Machado)  

 

 

A leitura literária liberta os sujeitos e é um direito imprescindível a todos os cidadãos. 

Por acreditar nesse princípio surge esse trabalho, com o intuito de atenuar os descompassos e 

tensões que permeiam a formação literária do jovem e manter acesa a chama da mediação, 

seja no meio familiar e, sobretudo, no espaço escolar. Assim, as crianças e adolescentes 

podem ter a oportunidade de usufruir desse momento estético, tornando-se autônomas, 

questionadoras e autoras de suas próprias histórias. 

Neste estudo, foi investigada, então, a forma como a leitura literária é aplicada em 

uma escola pública de tempo integral, da rede estadual de ensino, situada em Goiânia. No 

turno da manhã, os discentes aprendem o conteúdo referente às disciplinas básicas do 

currículo e no vespertino entram em contato com as oficinas artísticas e esportivas, além das 

que servem de apoio aos estudos de matemática e português. Para a realização da pesquisa, 

foram realizadas entrevistas, durante os meses de setembro a novembro de 2015, com 40 

alunos, que cursam a segunda fase do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e estudam em 

período integral, das 07h às 16:30h. Foram entrevistados, ainda, no mesmo período, quatro 

professores de língua portuguesa e duas dinamizadoras da biblioteca escolar. Os estudantes 

foram divididos em dois grupos: “leitores” e “não-leitores”. Essa classificação inicial se 

baseou no modo como todos eles se autodeclararam no início da entrevista.  

Esta pesquisa teve como objeto a mediação e formação literária do aluno que estuda 

em uma escola estadual de tempo integral. O objetivo foi averiguar como se davam os modos 

e práticas de leitura, em especial, a literária, nesse ambiente. A tese da pesquisa, que pretendia 

ser provada, era a seguinte: essa modalidade de instituição escolar contribui positivamente 

para a constituição leitora do jovem que estuda nesse local? Os questionamentos apresentados 

inicialmente e que serviram como categorias de análise, seguem abaixo:  
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(1) Qual a relação dos alunos com a escola de tempo integral? 

(2) Como a leitura literária contribui para a vida desses jovens cidadãos? 

(3) Quais são os modos de leitura dos estudantes? 

(4) Quais são os sujeitos influenciadores da prática leitora dos jovens e como ocorre o 

envolvimento dos pais ou responsáveis dos alunos com a escola?  

(5) Quais são os espaços de leitura frequentados pelos discentes e os principais meios 

de acesso ao livro? Qual o papel dos dinamizadores da biblioteca nesse colégio? 

(6) Como ocorre a prática da leitura literária na escola, como os educandos se 

envolvem em tal processo e o que eles pensam sobre as metodologias aplicadas pelos 

professores? 

 

Como referencial teórico, foram tomados como ponto de partida os pressupostos da 

análise do discurso de linha francesa, sob a perspectiva de Foucault (2012, 2013) e Pêcheux 

(1990, 1997), além do princípio dialógico de Bakhtin (2000, 2009), que predominou em 

grande parte da tese. Destacaram-se, ainda, os estudos sobre as práticas de leitura, na 

perspectiva de Chartier (1999), Manguel (1997) e Canclini (2008), além dos pressupostos de 

Candido (1972, 1995), no âmbito literário, e de Cadermatori (2012), Paulino (2001) e 

Zilberman (2001), sobre as práticas da leitura literária na escola, entre outros estudiosos que 

contribuíram para a análise dos dados. 

O objetivo da pesquisa foi cumprido, bem como a tese apresentada inicialmente foi 

provada. Os modos de leitura que se realizam no espaço escolar investigado foram analisados 

e, conforme foi constatado no discurso dos alunos, professores e dinamizadoras entrevistados, 

o estudo em tempo integral contribui, de certo modo, na formação leitora de vários jovens, 

proporcionando alguns resultados satisfatórios, que deram certo e merecem ser mais 

explorados pela escola. Por outro lado, foi também revelado, sobretudo pelo discurso dos 

estudantes que se autodeclararam não-leitores, o processo inverso: a instituição integral 

desestimula outros discentes. Os dados negativos, por sua vez, precisam ser repensados, para 

que haja melhoria no ensino de tempo integral e no que se refere às práticas de leitura literária 

que ali são desenvolvidas. 

Os questionamentos discutidos no corpo da análise, portanto, mostram um quadro 

dúbio e contraditório sobre os modos de leitura que se fazem presentes na respectiva escola. 

Conforme foi visto, problemas de infraestrutura afetam o estudo em período integral dos 

alunos e as metodologias propostas pelo professor. Falta refeitório, bem como um espaço 

adequado para uma turma ter aula de leitura na biblioteca, e um lugar próprio para que as 
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atividades musicais sejam desenvolvidas, sem atrapalhar as demais aulas. Sobretudo, carece 

um amplo trabalho coletivo no colégio, que proporcione uma maior integração entre as áreas 

de ensino da manhã e da tarde, entre professores e demais funcionários da instituição.  

Projetos transdisciplinares, do mesmo modo, se fazem necessários, assim como 

também é importante saber ouvir todos os envolvidos no processo educacional, incluindo os 

pais e a comunidade. Além disso, a oficina de apoio ao letramento apresenta algumas 

incongruências, como o ensino de conteúdos que não estão em consonância com o que é 

aplicado no turno matutino, e propostas metodológicas bem similares as que já são 

desenvolvidas no contraturno, que não ocorrem de maneira mais lúdica, como deveria ser, 

conforme orientação da SEDUCE. 

Entretanto, saldos positivos puderam ser colhidos na escola de tempo integral 

investigada. Os alunos têm melhores condições de desenvolvimento nos estudos, com 

oportunidade de trabalho criativo, por parte dos professores, nas oficinas artísticas e 

esportivas, oferecidas à tarde, que contam com número reduzido de estudantes, além das 

oficinas de apoio ao letramento e matemática, que reforçam os conteúdos aprendidos no turno 

da manhã. Há também a presença de diferentes territórios, bem amplos no colégio, como 

teatro, pátio, esporte, música, salas de aula, salas de vídeo e de informática etc. Além disso, a 

biblioteca escolar conta com um bom acervo de títulos, disponíveis para empréstimo e uma 

excelente dinamizadora que instiga os alunos para leitura. 

Há, ainda, a possibilidade de concretização de projetos de leitura inovadores: roda de 

leitura, dramatização, contação de histórias, RPG, saraus, entre outras estratégias que podem 

ser adotadas e que são de grande agrado aos jovens. O professor Carlos trabalhou no dia da 

leitura com uma apresentação auditiva de literatura de cordel e procura estimular a leitura em 

sala de aula constantemente, por meio de representações dramatizadas. Já Rodrigo e Gabriela 

não desenvolveram nenhum projeto na escola atual, mas têm pretensão de executá-los e 

apresentaram boas ideias para serem colocadas em prática, embora haja como obstáculo a 

falta de tempo para estabelecer parcerias com os demais professores. 

A dinamizadora Lila, por sua vez, chegou a desenvolver atividades motivadoras para a 

prática da leitura literária, como um bingo, em que todos os leitores participantes saíram com 

um exemplar novo. Posteriormente, trocaram os livros presenteados com os demais colegas. 

Porém, a funcionária alegou que a falta de interesse de muitos professores em conhecer o 

trabalho desenvolvido na biblioteca é um fator que dificulta bastante. Como foi discutido, Lila 

tem um olhar diferenciado ao jovem que adentra no local. E segue o princípio defendido por 

Candido (1995), de que a literatura é um direito de todo o cidadão, por disponibilizar o texto 
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literário a todos que ali frequentam o ambiente, diferentemente de Maria, que faz o trabalho 

oposto, não sendo receptiva aos alunos. 

Conforme averiguado no discurso dos professores, há o intento de promover 

atividades focadas na leitura de obras literárias. Porém, existe o grande obstáculo na aquisição 

desses livros por parte dos alunos. Por isso, as aulas de leitura literária se centram mais em 

textos curtos, fragmentos de obras, ou livros emprestados da biblioteca. Além disso, o 

desinteresse de muitos alunos para a prática da leitura é um fator que desestimula muitos 

professores. Entretanto, tal desinteresse, conforme foi constatado, em todas as séries, está 

atrelado à dificuldade apresentada por diversos jovens no momento da leitura. Muitos leem e 

não compreendem o conteúdo exposto e isso afasta muitos discentes dos livros. 

Os pais, de algum modo, também exercem o seu papel de incentivadores, 

principalmente os responsáveis pelos alunos leitores, que geralmente, denotam certa 

preocupação com os estudos dos filhos e, por vezes, na formação leitora deles. Já os 

responsáveis pelos não-leitores, apresentam um pouco menos de interesse, tanto no 

desempenho escolar deles como na formação leitora. Porém, incentivam de alguma forma e, 

às vezes, apelam para a obrigatoriedade de leituras, o que contribui, de certo modo, para a 

aversão ao texto literário. 

Essa obrigatoriedade, defendida pelo professor Lobo e condenada por Carlos e Lila, 

não é vista como empecilho para muitos leitores. Ao contrário, pode servir como estímulo 

atividades avaliativas de livros literários (uma influência do discurso pedagógico). Contudo, 

aos não-leitores, proporciona maior aversão ao texto lido. Conforme proposto por Oliveira 

(2012), a oposição entre liberdade e coerção caminham juntas no processo de formação leitora 

dos jovens, podendo atuar tanto positivamente como negativamente. 

Já as leituras digitais, embora sejam adotadas por diversos leitores e não-leitores, cena 

bastante comum no cenário atual, tal como discute Canclini (2008), perdem o posto para o 

impresso, segundo eles, mais emocionante, o que está em consonância com o princípio 

defendido por Carrière e Eco (2010), que não creem que um dia possamos ter decretada a 

morte dos livros de papel, convivendo, pacificamente, ambos os suportes de leitura. Mas o 

livro, ao contrário do que é frequentemente apregoado, vem ocupando o espaço de diversos 

meios eletrônicos para muitos leitores, conforme constatou Lila em suas experiências diárias, 

o que é um dado relevante a ser repensado. Em tempos de grande avanço tecnológico, grande 

sedução nas horas vagas dos jovens, eles ainda leem e gostam muito dessa prática, às vezes, 

até mais do que os recursos digitais. A relação apresentada entre internet/livro representa, 

pois, forças contraditórias, que ora podem afastar ou aproximar o jovem leitor.  
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Pelos depoimentos apresentados, pôde-se constatar que a escola de tempo integral, 

ainda que apresente diversas falhas, contribuiu de algum modo (e tem condições para 

colaborar mais) para a vida de muitos alunos-leitores entrevistados, que antes não tinham 

muito contato com os livros. O estímulo à leitura, por parte de alguns docentes, e o trabalho 

feito por Lila, foram determinantes para que eles tivessem a oportunidade de enveredar no 

mundo das letras. Ter por perto uma leitora experiente, que indica bons livros, troca ideias 

acerca de obras lidas, ouve o leitor e deduz seu gosto literário é um forte atrativo aos jovens, 

que se sentem motivados, já que em casa muitos não têm essa chance. 

Porém, se os demais professores e funcionários se engajassem e fizessem mais 

parcerias, ao menos lançassem o convite para adentrar na biblioteca, poderiam outros alunos, 

mesmo os mais arredios, se interessar pelos livros. Muitos que eram não-leitores encontraram 

na instituição em que estudam esse momento único e deleitoso, além de ser um espaço 

importante para que se estabeleçam as relações interpessoais com os colegas, conforme foi 

visto, essenciais para Evelyn e Alice. Elas se espelharam no exemplo de muitos colegas 

leitores, que liam no espaço escolar, e queriam descobrir a fórmula mágica dessa atividade, 

que tanto encantavam os seus companheiros. A influência dos amigos, nesse caso, contribuiu 

muito. 

O trabalho do mediador, que se centrou, mais especificamente, na dinamizadora Lila, 

foi determinante para muitos leitores entrevistados. Os depoimentos apresentados, por 

diversos leitores, reforçam o que muitos estudiosos já defendem há décadas. A mediação, de 

fato, é a melhor saída para a formação e efetivação da prática de leitura literária. Entretanto, 

ainda falta um maior investimento nesse setor. Conforme mencionado, Siqueira (2013) 

acredita que o que está em decadência é justamente o mediador do texto literário e não a 

literatura. As entrevistas analisadas também apontam para esse caminho.  

Igualmente importantes foram os discursos dos não-leitores. Poder e resistência 

caminham juntos, na rotina de muitos deles, sobretudo os do 9º ano. Esse foi o grupo que 

mais se mostrou resistente a ler. Sem qualquer tipo de pudor, os alunos revelaram as 

artimanhas realizadas para que obtenham êxito nas atividades de leitura, sem ter de abrir o 

livro. Porém, sentem-se constantemente cobrados para exercer essa prática. A sujeição, de 

certo modo, se faz presente, e mesmo que não sejam apreciadores dos textos literários, sabem 

que não podem caminhar muito longe sem eles. Assumir-se não-leitor, em certos círculos de 

amizade, pode gerar, por vezes, desconforto e constrangimento. O ato de ler e as visitas 

frequentes aos espaços de leitura geram status e poder a quem por ali circula. E os que estão 

alheios a esse processo, sentem-se, por vezes, excluídos por não ler. 
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O que se pôde perceber, de um modo geral, nas quatro séries, nesse grupo, foi o 

quanto os discursos se contradizem. O rótulo de não-leitor não condiz, de fato, com o perfil 

apresentado por muitos deles. Embora não sejam amantes dos livros, não são de todo avessos 

a eles. Letícia e Natália exemplificaram bem essa face dúbia e ressaltaram os principais 

problemas que afetam a prática da leitura literária. Na realidade, a aversão maior não está 

tanto na literatura, mas na forma que ela é ensinada, com imposição e obrigatoriedade de 

leituras (também presentes no ambiente familiar) que os desagrada, bem como a 

desconsideração de outros modos de leitura, como por exemplo, gibis e livros que são 

grandemente enfatizados pela mídia e pelo mercado editorial, que despertam grande interesse, 

mas que não são valorizados pelo meio escolar. Esses alunos se posicionam valendo-se da 

resistência aos modos de ler e de escolhas que não os tornam sujeitos-autores de suas (talvez) 

poucas leituras. Uma resistência positiva, então, em busca de diálogo com a outra parte que os 

quer leitores.  

Além disso, o problema na interpretação de textos afasta muitos alunos das obras 

literárias, situação compreensível, pois como se pode gostar de algo que não se entende? Por 

fim, não se pode negar a grande antipatia que muitos desses jovens sentem pela instituição 

integral que, consequentemente, os desestimula não só a ler, mas a estudar, de uma forma 

geral. Para os não-leitores, o ensino em tempo integral é muito mais desgastante. Daí deriva o 

pouco interesse que alguns deles têm pelos livros, pois não há vontade de realizar mais nada 

depois de um dia bastante intenso de aula, em um ambiente que conta com pouca 

infraestrutura para atender bem a todos os estudantes. Isso acentua ainda mais o cansaço, o 

que desmotiva muitos alunos, afetando negativamente a formação literária deles. Espaço 

silencioso para leitura na maior parte das vezes não há, e o tempo ocioso que esses alunos têm 

disponível no colégio preferem usufruir da companhia dos amigos, uma forma de abrandar a 

rotina exaustiva de estudos, com várias tarefas e atividades que são desenvolvidas o dia todo.  

Um dos resultados constatados é que a grande aversão, de muitos não-leitores, não 

está propriamente na leitura literária, mas na escola de tempo integral que, comumente, os 

descontenta. O discurso dos não-leitores, portanto, não é interdito. Ao contrário. Reclamam 

muito mais do que os leitores e suas respostas são mais incisivas. Não se intimidam tanto com 

possíveis retaliações. Alegam o que sentem sobre a prática de leitura e o lugar em que 

estudam, para eles muito extenuante. Já os alunos leitores, ao contrário, revelaram que gostam 

de estudar em um colégio que oferece várias oficinas artísticas e esportivas e ainda reforça os 

conteúdos estudados no turno matutino, em português e matemática. O que se pôde constatar, 

no discurso dos leitores, é uma maior aceitabilidade do espaço escolar em tempo integral que, 
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de certo modo, contribui favoravelmente na formação leitora desse grupo. Eles reclamam 

menos, centrando-se mais na face positiva da escola. Contudo, alguns não-leitores, também 

observam o lado produtivo da instituição.  

Na verdade, os discursos se cruzam nos dois grupos. E uma das conclusões 

constatadas foi a de que o termo “não-leitor” não condiz com a autodenominação dada pelos 

alunos pertencentes a esse grupo. Eles disseram essa formulação, mas, ao conversar com eles, 

o que se pôde perceber é que tal conceito significa que leem menos que os outros, não se 

mostram tão envolvidos como os colegas mais afeiçoados a essa prática. São leitores que se 

colocam nessa designação de “não-leitor” como resistência, embora leiam, por vezes, os 

livros que eles mesmo escolhem. O que se pode estabelecer é uma nova nomenclatura, a de 

“leitores esporádicos”, uma vez que eles não leem tanto quanto os demais colegas, que por 

sua vez, podem ser denominados como “leitores contumazes”, por apresentarem maior 

identificação com a leitura literária e manterem uma maior frequência de livros lidos.  

Há uma rede de enunciados que se confundem e se opõem (FOUCAULT, 2013a). E, 

assim, se detectam outros problemas que vão além da leitura literária, que estão ditos. Muitos 

jovens não gostam de ler porque estudam em uma escola de tempo integral, que é pouco 

atrativa e mal estruturada. Já outros estudantes, apesar de se identificarem com a leitura, 

reclamam também do lado negativo do colégio como o cansaço. O que se percebe é que o 

discurso dos alunos apontam para importantes mudanças no espaço escolar de tempo integral, 

novos modelos de aula e de projeto político pedagógico. Por isso ouvir a voz deles foi tão 

importante para esse estudo. 

Todos esses dados discutidos mostram que muitos caminhos ainda precisam ser 

trilhados para que se formem jovens leitores nas escolas, em especial, nas instituições de 

tempo integral, em que os alunos permanecem o dia todo no local. Uma rede de enunciados se 

formam, ditos anteriores são resgatados, com uma nova roupagem, em um novo contexto 

discursivo. Como foi visto, muitos leitores denotam grande interesse por livros literários e 

gostam de frequentar a biblioteca, o que é um importante começo a ser delineado para a 

formação leitora desses estudantes.  

Diversos caminhos foram delineados, para que os jovens se sintam interessados a ler. 

Gabriela, Carlos, Rodrigo e Lila provaram, apesar das adversidades encontradas em sala de 

aula (desinteresse dos alunos, dificuldade no ato da leitura), que é possível formar leitores e 

propor atividades que sejam motivadoras, tentando estabelecer com as crianças e adolescentes 

um vínculo mais dialógico, como propõe Bakhtin (2009). Lobo e Maria, por sua vez, se 

mostraram mais presos às amarras do processo educacional, que pouco cobra a efetiva 
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formação de leitores no âmbito escolar. Por isso, ambos se perdem ao tentar dialogar com os 

jovens sobre a prática leitora, mantendo uma postura mais rígida e pouco dialógica. 

Novas propostas metodológicas foram traçadas, nesse estudo, podendo ser 

direcionadas a muitos professores que, por vezes, permanecem perdidos e inseguros, sem 

saber como lidar com o ensino de literatura nas escolas, sobretudo, as de tempo integral, nova 

modalidade que vem ampliando nos últimos anos, e na segunda etapa do ensino fundamental, 

em que não há tantos trabalhos sobre a prática da leitura literária. Nesse sentido, esse trabalho 

deu a sua contribuição. Mas existem ainda lacunas que merecem ser investigadas e discutidas, 

o que permite que esse estudo não se esgote.  

Este objeto de pesquisa, tal e qual foi desenvolvido, apontou para complementações 

que solicitam pesquisas futuras, tais como entrevistas com os pais sobre o que veem nos filhos 

em relação às práticas de leitura; traçar um perfil sócio-econômico desses alunos 

(especialmente pensando em estudos de base comparativa) e outros dados, como o Projeto 

Político Pedagógico da escola, para verificar a presença ou ausência de uma política, ali 

definida, de leitura para todos os alunos e professores da escola e como a leitura pode irradiar 

da escola para a comunidade próxima.  

Embora muito já se tenha dito sobre esse assunto e muito tenham avançado nos 

estudos, nas últimas décadas, sobre a prática da leitura literária no meio escolar, ele não se 

exaure. Os órgãos governamentais precisam escutar mais os professores e alunos que passam 

grande parte do tempo na escola de tempo integral, para que possam perceber os problemas 

que ali se encontram e apontar alternativas que visem melhorar esse espaço educacional. 

Especialistas na área deveriam contribuir mais nesse sentido, entretanto, muitas vezes não são 

convidados a participar desse importante processo. Para pensar sobre leitura faz-se necessário 

ouvir os leitores. Após a voz dos alunos, movimentamos os professores e agentes da 

biblioteca para conhecer as estratégias de mediação da instituição e dos professores.  

Contudo, o fato da escola investigada ter adotado, em 2016, o modelo Ser Pleno já 

denota novas possibilidades de mudança por parte da SEDUCE. As oficinas artísticas e 

esportivas e de apoio ao letramento e à matemática foram intercaladas com as disciplinas do 

currículo base, o que pode tornar a rotina dos alunos menos cansativa, como muitos deles 

revelaram em 2015. Além disso, um novo espaço de leitura foi criado, bem como um 

momento para que essa pratica seja executada com a mediação de um professor. Por isso, esse 

trabalho merece ser continuado em pesquisas futuras. Como estão lidando os estudantes do 

ensino fundamental com essa nova modalidade pedagógica? E as práticas de leitura literária, 

realizadas nesse espaço, foram, de fato, aperfeiçoadas nesse novo processo? Como a 



235 

SEDUCE tem desenvolvido o projeto Ser Pleno após ter tomado posse, em 2016, do domínio 

autoral do projeto criado pelo Instituto Jaime Câmara? Em que medida essas novas ações 

podem favorecer o ensino em tempo integral dos alunos e a formação leitora deles? 

Como pôde-se observar, muitos questionamentos permanecem em aberto e precisam 

ser discutidos e debatidos. Investir na mediação é uma aposta muito determinante, para que 

professores, dinamizadores e demais agentes de leitura (no âmbito escolar e não-escolar) 

possam seduzir as crianças e adolescentes. Políticas públicas também urgem, nesse sentido. 

Na verdade, como foi visto, muitas delas já existem no papel, apresentam ideias ótimas 

(investir na mediação leitora, oferecer acesso ao livro literário etc.), mas ainda estão distantes 

de se cumprir.  

Cursos de capacitação precisam ser criados pelos órgãos governamentais para que se 

invista mais nesse setor, assim como se faz necessário que os livros literários cheguem até os 

alunos, de preferência, que possam ser presenteados, tal como ocorreu com os livros de 

Gilberto Mattje, de grande agrado aos jovens, inclusive aos não-leitores. E que as discussões 

sobre as obras literárias cheguem nas salas de aula e se abra espaço para que os estudantes 

manifestem as suas experiências leitoras, de uma maneira leve e descontraída, por estratégias 

que sejam motivadoras e não inibidoras aos alunos, como debates, oficinas de teatro, 

produções de livros literários e leituras dramatizadas.  

As práticas de letramento precisam ser mais intensas no colégio, de tal modo que o 

estudo faça sentido ao aluno, aproximando-o mais de sua realidade cotidiana e a leitura e 

interpretação textual dos estudantes estejam adequadas e sincronizadas. A literatura pode 

contribuir muito favoravelmente, nesse sentido, por ser uma prática que desperta reflexão 

interior e gera libertação dos sujeitos e não aprisionamento e, tampouco, doutrinamento. Por 

isso, parte-se sempre em sua defesa e trabalhos devem ser desenvolvidos, seguindo essa linha 

de estudos.  

Por fim, as escolas de tempo integral precisam ser melhor estruturadas, tanto 

fisicamente como pedagogicamente, para que os alunos tenham condição de usufruir de um 

espaço mais acolhedor, que lhes seja motivador e instigante. Que os professores promovam 

projetos interdisciplinares integradores e atrativos, com recursos didáticos disponíveis e 

suficientes para a execução de seu trabalho e que a formação na área de atuação seja exigida a 

eles, bem como uma jornada de trabalho mais reduzida e salários condizentes à função que 

ocupam. Só assim o ensino se tornará, de fato, integral, como almejam vários educadores. 
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Apêndice 01: Roteiro de perguntas que norteou as entrevistas com os alunos 

 

                                                                                                                        
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 

ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – Aluno(a) 
 
Data: ___/___/___         
Nome fictício: ________Sexo: (   ) feminino (   ) masculino  Idade:_____   Série: ______ 
 
1. Desde que ano você estuda neste 

colégio? 
 
2. Motivo pelo qual os pais optaram por 

esta instituição de ensino: 
o Por ser de tempo integral e oferecer 

atividades diversificadas 
o Proximidade de casa 
o Outro(s):____________________ 

 
3. Você gosta de ler? Justifique sua 

resposta.             
 
4. Com que periodicidade lê um livro? 

o Mais de um livro por mês 
o Um livro por mês 
o Um livro a cada três meses 
o Um livro por semestre 
o Um livro por ano 

 
5. Quais títulos você já leu? 
 
6. Quais as principais dificuldades 

encontradas no momento da leitura? 
o Ler e não compreender o texto. 
o Vocabulário difícil. 
o Outro(s):____________________ 

  
7. Qual(is) o(s) principal(is) meio(s) de 

acesso aos livros? 
o Livros emprestados da biblioteca da 

escola 
o Livros emprestados de outras 

bibliotecas  

o Livros emprestados de amigos ou 
outras pessoas 

o Livros comprados pelos pais 
o Outro(s): ____________________ 

 
8. Quais são os fatores que mais o 

influenciam na escolha de um livro?  
o Tema            
o Capa 
o Autor 
o Título do livro 
o Indicação da escola 
o Indicação de amigos ou de outras 

pessoas 
o Exposição da mídia 
o Exposição de livros nas estantes e 

mesas da biblioteca da escola ou de 
livrarias 

o O livro ser uma obra literária 
clássica         

o O livro estar na lista de best-sellers  
o Outro(s):_____________________ 

 
9. Quais são os gêneros mais lidos? 

o Bíblia/livros religiosos 
o Literatura infantil e/ou juvenil 
o Obras clássicas ou adaptadas 
o Poesias 
o Contos 
o Best-sellers 
o Outro(s):_____________________ 

 
10. Quem mais o (a) influenciou na leitura? 

o Mãe  
o Pai  
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o Avó 
o Avô  
o Outros parentes ou responsáveis 
o Professor/professora 
o Dinamizador da biblioteca escolar 
o Amigos 
o Colegas de escola 
o Ninguém 
o Não sabe 
o Outro(s):_____________________ 

 
11. Qual a atuação dos seus pais ou 

responsáveis em sua vida escolar?  
o Eles vão regularmente ao colégio, 

tanto no dia da entrega de notas 
como também participam dos 
eventos culturais. 

o Verificam suas atividades escolares 
diariamente e exigem tempo 
mínimo de estudo semanalmente. 

o Comparecem na escola apenas para 
verificar boletim. 

o Comparecem na escola apenas 
quando solicitado pela coordenação 
ou direção. 

o Nunca comparecem na escola. 
o Não participam de nenhuma forma 

em sua vida escolar. 
o Outro(s):____________________ 

 
12. Qual a atuação dos seus pais ou 

responsáveis em sua formação leitora?  
o Eles procuram conhecer os livros 

lidos por você. 
o Dão sugestões de novos títulos para 

leitura. 
o Compram livros frequentemente, ou 

quando podem, sem ser por 
exigência da escola. 

o Obrigam você a ler livros e depois 
cobram essa leitura de alguma 
forma. 

o Não participam de nenhuma forma 
em sua formação leitora. 

o Outro(s):_____________________ 
 
13. Motivações dos leitores para ler um 

livro: 
o Prazer/gosto 
o Atualização cultural 
o Conhecimentos gerais 
o Exigência escolar e/ou dos pais. 
o Não sabe 
o Outro(s):_____________________ 

 

14. Você visita regularmente a biblioteca 
da escola? Em caso afirmativo 
responda: O que mais influencia você a 
visitar esse ambiente? 
o Poder fazer empréstimo de livros 
o Ter a liberdade de escolher os livros 
o Bom atendimento da dinamizadora 

da biblioteca 
o Livros interessantes/diversificados  
o Espaço dedicado à leitura 
o Outro(s):_____________________ 

 
15. Em qual(is) momento(s) você costuma 

visitar mais a biblioteca escolar? 
o Nos intervalos 
o Nas aulas do turno matutino 
o Nas aulas do turno vespertino 
o No final da aula, na saída da escola. 
o Outro(s):_____________________ 

 
16. Você gosta de ler na escola ou prefere 

ler em casa? 
o Prefere ler na escola, por ter mais 

tempo disponível nesse ambiente. 
o Prefere ler em casa, de preferência 

no quarto, por ser um ambiente 
mais confortável e privativo. 

o Prefere ler em casa, aproveitando o 
tempo livre da escola para entreter-
se com os amigos. 

o Lê tanto na escola como em casa, 
aproveitando cada momento 
disponível, não importando qual 
seja o ambiente. 

o Outro(s):_____________________ 
 
17. Qual(is) meio(s) você utiliza para 

leitura literária?  
o Livro impresso 
o Celular/tablet  
o Computador/notebook  
o Outro(s):_____________________ 

 
18. O que você pensa a respeito das leituras 

digitais?  
o É um modo mais prático e acessível 

de ler, por isso, prefere esse método 
do que o impresso. 

o É um método cansativo e 
desconfortante. Por isso, prefere a 
forma impressa. 

o É interessante, por oferecer 
variados tipos de leitura, mas ainda 
prefere a leitura impressa. 

o Outro(s):_____________________ 
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19. Você já visitou outros tipos de 

bibliotecas e/ou livrarias?  
o Visitou apenas bibliotecas. 
o Visitou apenas livrarias. 
o Visitou livrarias e bibliotecas. 
o Nunca visitou bibliotecas e nem 

livrarias  
 
20. Como os(as) professores(as) de língua 

portuguesa do turno matutino atuam na 
indicação de livros literários?  
o Indicam livros bimestralmente e 

esses são cobrados em provas 
escritas, o que desestimula a leitura. 

o Indicam livros bimestralmente e 
esses são cobrados em provas 
escritas, estimulando a leitura, uma 
vez que as escolhas realizadas pelos 
professores e a forma como 
trabalham com as obras em classe 
são interessantes. 

o Não oferecem oportunidade para 
que os alunos escolham os livros 
que querem ler, o que desestimula a 
leitura. 

o Não ouvem as sugestões dos alunos 
e recriminam suas escolhas leitoras.  

o Não abrem espaço para que os 
alunos manifestem sua opinião a 
respeito do livro lido, o que torna a 
aula mais desinteressante.  

 
21. O que você acha da forma como é 

trabalhada a língua portuguesa nas 
oficinas de apoio ao Letramento, 
oferecidas no período da tarde? 

o Um método desinteressante, pois as 
aulas são parecidas com as 
oferecidas na manhã, com cobrança 
constante de atividades e exercícios 
gramaticais. 

o Um método interessante, por 
oferecer atividades diferenciadas e 
lúdicas que estimulam o 
aprendizado do aluno. 

o Um método desinteressante, por 
não valorizar a leitura literária em 
classe, não oferecendo tempo aos 
alunos para leitura e discussão dos 
textos lidos. 

o Um método interessante, por haver 
constantemente práticas de leitura 
literária em classe e discussão dos 
textos lidos. 

 
22. A escola oferece passeios a diferentes 

espaços (públicos ou não), 
proporcionando atividades recreativas, 
educativas, culturais e esportivas? 
o sim, frequentemente. 
o sim, ocasionalmente. 
o raramente oferece passeios. 
o nunca oferece passeios. 

 
23. Em que medida a escola de tempo 

integral ajudou na sua formação leitora? 
 
24. O que a literatura acrescentou à sua 

vida?  
 
25. Qual livro literário o (a) marcou mais? 
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Apêndice 02: Roteiro de perguntas que norteou as entrevistas com os professores 

 

                              

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 
ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Professor(a) de Língua Portuguesa 
 
Data: ___/___/___   
Nome fictício: _______________Sexo: (   ) feminino (   ) masculino   Idade:_____    

 
1. Qual é a sua formação acadêmica? 
2. É professor(a) efetivo(a) ou contratado(a) temporariamente? 
3. Por que você trabalha em uma escola de tempo integral? O que acha da experiência? 
4. Você trabalha com os alunos nos dois turnos? Em caso afirmativo, em que se diferencia 

o seu trabalho no turno matutino e no turno vespertino? 
5. Como é feito o trabalho com a leitura literária em sala de aula? 

 
o indica apenas um livro por bimestre e avalia a leitura dos alunos por meio de provas, 

trabalhos e/ou lista de exercícios; 
o indica mais de um livro ou uma lista de livros por bimestre e recomenda a leitura de um 

deles, cobrando-a por meio de trabalhos ou outras atividades; 
o indica um livro, ou mais de um, e propõe um debate e discussão da(s) obra(s) lida(s) 

pelos alunos, avaliando ou não a participação dos mesmos; 
o dedica uma ou mais aulas na semana para leitura de textos literários com os alunos em 

sala;  
o dedica uma ou mais aulas na semana para levar os alunos na biblioteca da escola e/ou 

trazendo livros diversos para a sala de aula, fazendo uma roda de leitura com eles. 
o não desenvolve nenhum trabalho com a leitura literária. 
o Outro(s):_______________________________________________________________ 

 
6. De um modo geral, os alunos se sentem motivados para a prática de leitura em sala de 

aula? Quais os principais empecilhos que travam o desenvolvimento desse tipo de 
trabalho em classe? 

7. Você desenvolve ou já desenvolveu algum projeto de leitura com os alunos? Como esse 
projeto se desenvolveu? Foi em parceira com algum professor e/ou com o (a) 
dinamizador(a) da biblioteca? A iniciativa foi sua? E os resultados alcançados?  

8. Em que medida a escola de tempo integral pode favorecer a formação leitora dos 
estudantes? Você acha que os seus alunos apresentam um diferencial em sua formação 
discente em comparação aos alunos de uma escola pública regular? 

9. Você acredita que a literatura possa acrescentar algo à nossa vida? Dê exemplo de uma 
obra literária que o (a) marcou. 
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Apêndice 03: Roteiro de perguntas que norteou as entrevistas com as dinamizadoras 

 

                                

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGUÍSTICA 
ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – Dinamizador(a) da biblioteca 
 
Data: ___/___/___  
Nome fictício: ________________Sexo: (   ) feminino (   ) masculino   Idade:_____    
 

1. Qual é a sua formação acadêmica? 
 

2. É funcionário(a) efetivo(a)? Em caso afirmativo: É funcionário(a) readaptado(a)? 
 

3. Por que você trabalha na biblioteca da escola? Você se sente realizado(a) com a função que 
ocupa? 
 

4. Que tipos de livros você gosta de ler? 
 

5. Com que periodicidade lê um livro? 
 

6. Está lendo um livro no momento? Qual o nome do último livro que leu ou está lendo? 
 

7. Geralmente o atendimento aos alunos é feito de que forma? 
 

8. Por quais motivos os alunos, geralmente, frequentam a biblioteca? 
 

9. Os alunos o (a) procuram para pedir sugestões de livros? 
 

10. Como você atua na indicação de livros?  
 

11. Você desenvolve ou já desenvolveu algum projeto de leitura com os alunos na biblioteca? 
Como esse projeto se desenvolveu? Foi em parceira com algum professor? A iniciativa foi sua? 
E os resultados alcançados? 
 

12. Você acredita que a literatura possa acrescentar algo à nossa vida? Dê exemplo de uma obra 
literária que o (a) marcou. 
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Anexo A: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da UFG 
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Anexo B: Fotos do espaço escolar: interior da biblioteca 

(arquivo pessoal da pesquisadora) 

 

 

 

 



255 

 

 

 




