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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar em que medida a matriz
curricular dos Cursos de Letras influencia/favorece o desenvolvimento da/na
formação de professores leitores. Essa pesquisa tomou para análise duas
universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. O universo da pesquisa foi
composto por aplicação de questionários a professores que atuam nos cursos
de formação de professores de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua
Portuguesa – professor-formador – das duas universidades objetos dessa
pesquisa e a professores de Língua Portuguesa e Língua Portuguesa e
Literatura dos níveis fundamental e médio – professor do ensino básico. Seu
percurso metodológico teve início por meio de estudo exploratório dos
documentos norteadores dos Cursos, suas Matrizes Curriculares e as Ementas
das disciplinas que apresentavam relação com o estudo de texto. Numa
abordagem qualitativa, os resultados obtidos decorreram da análise
documental, da análise das respostas dadas pelos professores formadores e
pelos professores do ensino básico aos questionários semiestruturados
aplicados, que visavam evidenciar de que forma se efetiva a percepção da
formação de leitores nos cursos pesquisados e nas salas de aula da educação
básica em que são regentes professores formados por essas instituições.
Como resultados esperados estão a compreensão da realidade posta em
relação à formação de sujeitos-leitores nesses cursos de Letras, assim como o
apontamento das dificuldades encontradas pelos docentes em formar sujeitosleitores – seja em relação à carga horária das disciplinas que tratam do ensino
de leitura ou devido às características dos grupos analisados – e a constatação
das implicações da formação docente em relação à competência leitora.
PALAVRAS-CHAVE: Curso de Letras; Formação docente; Leitura; Formação
de sujeitos-leitores.

ABSTRACT

This study aimed to analyze how the curriculum in Language Degree influences
/ favors the development of/in the formation of teachers as readers. Two public
universities in Rio de Janeiro State were reviewed. At first questionnaires were
applied to professors who work in Language - Portuguese and Portuguese
Literature Courses of the two public universities as well as to elementary and
high school Portuguese and Literature teachers. The results were obtained after
analyzing the answers given by professors and teachers in the questionnaires,
which aimed to show how they realize the formation of readers in Language
Degree and in elementary and high school classrooms whose teachers are
graduated in such Institutions. As expected results are the awareness of the
professors related to the difficulties they find in turning the Language Degree
students into readers either due to Reading Classes course load or the
characteristics of the groups analyzed.
KEYWORDS: Language Degree; Teacher Education; Reading ; Readers
formation.
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INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, muitas pesquisas sobre a formação de
leitores proficientes e críticos de textos de tipologia variada, de gêneros
diversos, elaborados em múltiplas linguagens vêm sendo realizadas. Entre os
pesquisadores que desenvolveram trabalhos sobre a relevância da formação
de leitores para um eficaz domínio do conhecimento estão: Antunes (2010),
Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2010), Braga e Silvestre (2002) Britto
(2012), Foucambert (1994 e 1998), Kleiman (1989), Kleiman e Moraes (1999),
Orlandi (1988) e Zilberman (1986). Levando-se em conta a diferença entre ser
alfabetizado e ser letrado, é necessário que haja um empenho na formação de
leitores de textos que somos em nossas interações sociais com os que são
produzidos por aqueles com os quais interagimos ao longo de nossa vida em
sociedade, tais como: diálogos informais, textos religiosos, jornalísticos,
publicitários entre outros. Entendemos ser importante, portanto, que o processo
de ensino-aprendizagem no campo da leitura não se limite a textos literários.
À escola, é atribuída a função de proporcionar aos alunos meios para a
aquisição e/ou aprimoramento da capacidade leitora e, com isso, fazer do
aluno um cidadão letrado, que possa usufruir o direito que lhe é dado pela
Constituição Brasileira: o exercício de sua cidadania. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000) orientam para que a escola
prepare o aluno para exercer esse direito em plenitude.
O contato com textos de diferentes tipos e gêneros possibilita ao leitor
aumentar sua bagagem cultural, permite-lhe uma ampliação de sua visão de
mundo, o que facilita, melhora a sua inserção social e também contribui para a
assimilação de estruturas linguísticas. O estudo por meio de textos seria um
facilitador do processo de consolidação e ampliação do conhecimento de
questões teóricas da língua materna, pois sabemos que os ensinos de leitura,
língua e escrita precisam manter uma relação bastante estreita.
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Entender a formação de aluno-leitor como um caminho para a efetivação
do letramento, ver o ensino de leitura como a possibilidade de promover um
diálogo entre a escola e a realidade vivida pelo educando comprovam
a importância de se incluir a promoção da capacidade leitora dos estudantes no
trabalho desenvolvido em sala de aula e o futuro professor de língua precisa
estar preparado para desenvolver essa habilidade no aluno.
O homem, nas suas interações sociais, utiliza a linguagem para
estabelecer comunicação com o seu interlocutor. Tanto na oralidade quanto na
escrita, esse contato é feito por meio de textos. Para codificar ou decodificar
um texto, o leitor precisa conhecer e aplicar conceitos postulados por diferentes
áreas das ciências linguísticas. Para uma leitura eficiente, faz-se necessário
deter habilidades com a língua/linguagem e também haver interlocução entre
as diversas áreas de estudo da linguagem, tais como: linguística aplicada,
linguística textual, sociolinguística, análise do discurso e ensino de língua e
também de conhecimentos de outras áreas como, por exemplo, das ciências
humanas, exatas; da psicologia, marcando a interdisciplinaridade de um texto.
A observação de que, de uma maneira geral, o aluno – seja oriundo de
escola pública ou particular – chega ao Ensino Médio com dificuldades em
outras disciplinas, porque não tem habilidade de leitura, observação essa
construída a partir de comentários de docentes de outras áreas, em especial
das disciplinas de exatas, e também pela fala dos discentes ao relatar suas
dificuldades em outras áreas e com a própria língua, instigou-nos a essa
pesquisa.
Nossa inquietude sobre essas questões concernentes à leitura levou-nos
a uma indagação quanto ao processo de formação de leitores que passou a ser
a questão-problema dessa pesquisa: as disciplinas presentes nas matrizes
curriculares do curso de Letras favorecem a formação do professor-leitor, do
professor formador de leitores?
A hipótese de que partiu o presente estudo foi a de que os cursos de
formação de professores, na modalidade de licenciatura em Letras, não
priorizam a formação do professor-leitor, de modo a habilitá-lo para que, em
sua práxis docente, saiba enfrentar as dificuldades advindas das diversidades
15
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que caracterizam os discentes das nossas escolas atualmente e orientar seus
alunos na leitura de textos produzidos em diferentes linguagens, pertencentes
a diversos gêneros e tipos textuais. E, por não se sentir seguro para
desenvolver atividades com texto diferentes das propostas nos livros didáticos,
o docente prioriza o ensino de gramática, o qual, por ser mais concreto,
proporciona-lhe maior segurança para o desempenho de suas atividades,
mantendo-se assim seguro em sua zona de conforto.
Esta pesquisa tem como justificativa não só os baixos resultados obtidos
pelos estudantes brasileiros nos instrumentos de avaliação da educação
brasileira: PISA, INAF, IDEB, Retratos da Leitura no Brasil, como também o
fato de considerarmos o trabalho com textos via para o aprendizado não só da
língua materna como também de outras disciplinas. Partindo dessa premissa,
julgamos imprescindível que, nos cursos de formação de professores, haja
preocupação em desenvolver, no futuro professor, habilidades de leitura, isso,
é claro, deve ser feito de modo mais intenso na graduação em Letras.
Assim, por ser a linguagem o instrumento promotor da interação no
convívio social, é preciso conhecê-la e dominá-la em todas as suas
modalidades – padrão ou não padrão. O domínio dos diferentes níveis de
linguagem

possibilita a

construção de textos adequados à

situação

comunicativa vivida pelos interlocutores. Esse conhecimento é mais facilmente
adquirido quando vem da observação das construções linguísticas presentes
nos textos com os quais estabelecemos contato em nossa rotina diária. Para o
aluno-aprendiz, perceber as diferentes possibilidades de uso da língua é
imprescindível para o reconhecimento e o exercício de seu papel social,
possibilitando-lhe circular profissional e socialmente por diferentes ambientes.
A mediação do professor, no processo de aquisição da capacidade
leitora, levará o aluno a refletir sobre o próprio aprendizado e a questionar o
porquê dele, e também possibilitará que o educando não só receba, mas
também, e principalmente, construa o seu saber. Assim, adquirirá um
conhecimento mais global, menos fragmentado como ocorre na maioria das
salas de aula das nossas escolas.
Desse modo, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se
investigar como os graduandos em Letras, os futuros professores, estão sendo
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orientados para desenvolver o trabalho com textos. Essa é a questão a ser
pesquisada, uma vez que a construção da capacidade leitora nos alunos dos
Ensinos Fundamental e Médio está diretamente relacionada à atuação do
professor como mediador entre o conhecimento enciclopédico do aluno e o que
é dito pelo locutor, em um processo de leitura que envolve tanto aspectos
perceptivos quanto cognitivos.
Este trabalho teve com objetivo geral analisar o processo de formação
de professores leitores nos cursos de graduação em Letras em duas
instituições públicas do estado do Rio de Janeiro.

E como objetivos

específicos: i) Examinar o fluxograma dos cursos de licenciatura em PortuguêsLiteraturas das universidades objetos desse estudo;

ii)

Analisar as ementas das

disciplinas voltadas para a formação de leitores nas matrizes curriculares
desses cursos de graduação em Letras;

iii)

Evidenciar de que forma esses

cursos de Letras têm preparado seus graduandos no que tange à formação de
professores-leitores;

iv)

Averiguar como se efetiva a práxis docente dos

professores formados nas duas universidades investigadas nos níveis
Fundamental II e Médio.
A metodologia de que nos apropriamos para a realização desta pesquisa
consiste na análise descritiva e qualitativa dos projetos institucionais das
universidades, da matriz curricular dos cursos de Letras ofertados por essas
instituições e dos dados fornecidos pelo Pisa, programa utilizado na avaliação
da educação brasileira. A partir da apreciação dos dados levantados,
pretendemos promover uma reflexão sobre a necessidade de se formar, nos
cursos de Letras, professores-leitores. Assim, fizemos um levantamento
bibliográfico em que se evidenciou a importância da leitura na aquisição do
conhecimento e na formação da cidadania; a caracterização da amostra, como
os perfis dos docentes; também aplicamos questionários a professores que
atuam em licenciaturas em Letras e a professores do ensino básico sobre a
presença da leitura no seu processo formativo e pedagógico. Além disso,
analisamos as matrizes curriculares dos cursos de licenciatura em Letras de
duas instituições públicas do Rio de Janeiro, levando em consideração as
ementas das disciplinas, que trabalhavam com textos numa perspectiva de
formação de leitores.
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Esta pesquisa, então, buscou mostrar como se efetiva a formação do
professor-leitor, evidenciando como tem sido o processo de ensinoaprendizagem, no que concerne à formação de leitores, dos futuros
professores de língua portuguesa, em cursos de graduação em Letras de duas
universidades: a Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e
a Universidade Federal Fluminense (UFF).
Apresentamos, no 1º capítulo, alguns conceitos que envolvem o campo
da leitura e, com base em pesquisas sobre esse tema, apresentamos também
os caminhos da leitura no Brasil, associando-os a dados sobre o analfabetismo,
sobre o analfabetismo funcional e sobre competência leitora que foram
levantados por órgãos de pesquisa nacionais e internacionais: PISA e INAF,
IBGE, entre outros.

No 2º capítulo, abordamos questões concernentes ao

ensino de Língua Portuguesa (LP) e à formação de professores de LP,
enfocamos também o estudo do currículo do curso de formação de professores
de LP; no 3º capítulo, apresentamos as políticas de formação de leitores dentro
e fora do ambiente escolar. Tomamos para análise, no 4º capítulo, a grade
curricular e as ementas das disciplinas do curso de Letras das duas instituições
públicas que atuam no estado do Rio de Janeiro escolhidas como loccus,
sendo uma federal - Universidade Federal Fluminense – (UFF) e a outra,
estadual – Universidade Estadual do Rio de Janeiro – (UERJ). Por fim,
apresentamos as conclusões a que nos levou a análise dos dados levantados
por esta pesquisa.

19

1. LEITURA E LEITOR

Sabemos que a comunicação é imprescindível para a vida do homem
em sociedade e que, por mais que ele desenvolva a competência da fala,
mesmo independente de se aprender a ler e escrever, ainda que tenhamos
conhecimento da existência de comunidades ágrafas e sejamos conscientes de
toda a evolução presente na sociedade, estamos convictos de que a aquisição
da leitura e da escrita representam competências fundamentais para a inserção
do homem na sociedade, para o desenvolvimento humano.
Frequentes são, entre profissionais da educação, comentários sobre o
papel relevante da leitura no processo de ensino-aprendizagem dos
educandos, não só na aquisição de conhecimento da língua materna, mas
também para um aprendizado efetivo de qualquer disciplina. Essas falas,
comuns entre os professores, levam a questionamentos tais como: O que é
leitura? O que é ler? O que é ser leitor? Como ler para ser um leitor
competente? É possível ensinar a se fazer uma leitura de qualidade? O
professor de Língua Portuguesa está preparado para formar leitores? O
professor de Língua Portuguesa é leitor? A graduação em Letras prepara o
futuro professor para um bom trabalho com textos de diversos tipos e gêneros?
Nesse sentido, primeiramente, partimos da concepção de leitura
apresentada no dicionário Aurélio na sua versão online, pois seria o conceito
mais difundido devido à preferência atual de se fazer consulta pela internet.
Assim, temos nessa fonte as seguintes acepções: a palavra leitura como o
“conjunto de conhecimentos adquiridos com a leitura” e “maneira de interpretar
um conjunto de informações”. Na primeira, a definição de leitura tem seu foco
no próprio texto, que é codificado pelo locutor e decodificado pelo leitor, a este
cabendo apenas o papel de recolhedor de informações. Por outro lado, a
segunda acepção aponta para uma maior participação do leitor dando-lhe o
papel de interpretante das informações veiculadas no texto. Tomando essas
definições como base, perde-se o caráter mais importante do texto que é o
interacional, quando o texto promove um diálogo entre os saberes dos
interlocutores, é nessa interação que o sentido do texto é construído. Por ser a
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leitura uma atividade cognitiva de coparticipação do leitor com os dizeres do
autor, em que, no processo de decodificação do texto, o alocutário constrói
expectativas que poderão se confirmar, ou não, durante a leitura, desfaz-se a
ideia de um leitor como uma folha de papel em branco a ser preenchida pelas
informações presentes no texto, ressalvando-se que, na compreensão do texto,
os conhecimentos dos interactantes podem não ser congruentes, mas devem
dialogar de forma dinâmica.
Essa ideia de leitor receptáculo trazida pela primeira acepção do
dicionário coaduna com o trabalho de alfabetização desenvolvido no período
militar pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), no qual o
trabalho com leitura/escrita encaminhava apenas para, entre outras coisas, a
decodificação das palavras, capacitava a assinar documentos, a se deslocar
para o local de trabalho identificando o ônibus, adestrava o aprendiz para estar,
minimamente, preparado para atender às exigências do projeto econômico do
governo militar, que trouxe uma rápida diversificação e modernização da
indústria e serviços exigindo uma mão de obra com domínio mínimo de leitura.
Desse modo, ainda que timidamente, o número de analfabetos diminuiu, mas
surgiu uma nova categoria: a dos analfabetos funcionais, aqueles que são
capazes de ler, mas não apreendem o sentido do texto.
Uma concepção mais ampla é apresentada por Orlandi (2012, p. 7) que
conceitua leitura como “atribuição de sentido” que envolve a escrita e a
oralidade e vai desde a leitura de um texto filosófico a de um texto produzido
por um indivíduo com pouco ou nenhum grau de escolaridade. A autora aponta
ainda que o substantivo leitura pode significar “concepção” associando-o à
“leitura de mundo”, estabelecendo, pois “relação com a noção de ideologia, de
forma mais ou menos geral e indiferenciada”. Ela apresenta outros sentidos
para o termo “leitura”, mais acadêmico, restrito, significando “construção de um
aparato teórico metodológico de aproximação de um texto”; ou com sentido
mais restrito ainda ligado à escolaridade, vinculado à alfabetização, com um
caráter formal de aprendizado, decodificar apenas o código, ler apenas a
superfície do texto. Para a reflexão sobre leitura numa perspectiva discursiva,
na apresentação de sua obra, essa mesma autora destaca alguns pontos, tais
como:
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o de se pensar a produção da leitura e, logo, a
possibilidade de encará-la como possível de ser trabalhada (se
não ensinada);

o de que a leitura, tanto quanto a escrita, faz parte do
processo de instauração do(s) sentido(s);

o de que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua
história;

o de que tanto o sujeito quanto os sentidos são
determinados histórica e ideologicamente;

o fato de que há múltiplos e variados modos de leitura;

finalmente, e de forma particular, a noção de que a
nossa vida intelectual está intimamente relacionada aos modos
e efeitos de leitura de cada época e segmento social
(ORLANDI, 2012, p. 8).

Os pontos de reflexão apresentados anteriormente encaminham para
um entendimento de leitura como meio de exercício da cidadania e apontam
ainda para a possibilidade de a escola contribuir para a formação de leitores
não só proficientes, mas também críticos, capazes de reconhecer e
desempenhar o seu papel na sociedade.
A relevância do papel da leitura na formação cidadã reconhecida por
Foucambert (2008, p. 23), ao afirmar que “não existe campo de atividade
(trabalho, lazer, vida social, familiar, saúde, etc.) em que não seria necessário
ler melhor”, evidencia a necessidade de a educação proporcionar a seus
alunos alcançar patamares mais altos na qualidade de leitura. O autor aponta
ainda que não se devem associar os déficits de leitura, apresentados pelos
órgãos responsáveis por avaliar a sua qualidade, ao simples fato de se ter ou
não lido um livro, uma vez que leitura de qualidade demanda muito mais do
que quantidade de leitura. A busca para se detectar as falhas no processo de
desenvolvimento das habilidades de leitura estão, segundo Foucambert (2008,
p. 22), na observação de “como a escola se ocupa da leitura”. Esse autor diz,
citando o que ocorreu na França, mas que não difere do que ocorreu no Brasil
na década de 1970 por ocasião dos programas de alfabetização, que:
A atual pedagogia da leitura é o resultado de uma história.
Quando do início do rápido desenvolvimento industrial, a
Terceira República implantou na França a escola obrigatória,
os métodos de leitura foram retomados a partir do que se fazia
anteriormente; melhorados, entretanto, já que os longos anos
necessários para decifrar (grifo meu) o primeiro texto foram
progressivamente reduzidos. O dispositivo se revelou eficaz
como meio de alfabetização: permitiu ao conjunto do corpo
social decifrar avisos, ordens de mobilização, proibições que os
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poderes públicos colocavam, da mesma forma que instruções
essenciais; permitiu a uma minoria ter acesso a uma leitura
eficaz, delicada, culta; e esta possibilidade, muito dependente
das práticas familiares, é que garantia e garante ainda a
seleção escolar (FOUCAMBERT, 2008, p. 22).

Essa mesma pedagogia citada por Foucambert alimentou os programas
de alfabetização no Brasil na época da ditadura, em que o domínio da leitura
pretendia apenas levar a uma inserção mínima no mercado de trabalho e na
vida social, mantendo o conhecimento como privilégio de poucos, característica
de um governo que visava à supremacia de uma elite sobre o povo.
A consciência do poder da leitura e da escrita, tida por líderes mais
tiranos, e o receio de que o esclarecimento advindo do aprendizado dessas
práticas fizesse com que o povo lutasse por seus direitos mantiveram o acesso
à leitura de qualidade, realmente, restrito a poucos, conforme Manguel (1997,
p. 161).
Recorrendo à história, é possível observar como alguns desses líderes
tiranos

tentaram

impedir

a

aquisição

da

capacidade

leitora

e,

consequentemente, a chegada do conhecimento, advindo do universo da
leitura, ao povo.
No século XVII, na Inglaterra, segundo Manguel (1997, p. 161), o
monarca Carlos II determinou que fossem levados aos escravos os preceitos
do cristianismo. Os senhores de escravos não concordaram com a
determinação do soberano

alegando que

não havia

garantia

de o

conhecimento ficar restrito aos dogmas cristãos e, além disso, poderia suscitar
ideias abolicionistas na população escrava.
Nas colônias inglesas, caso algum escravo buscasse conhecer o
universo das letras, era duramente castigado, conforme é retratado por
Manguel (1997, p. 162). Para a primeira tentativa de aprender a ler ou
escrever, o escravo “era açoitado com um relho de couro cru”; numa segunda
vez, “com um chicote de nove tiras” e, na terceira ocasião “cortavam a ponta de
seu dedo indicador”. A punição era ainda maior para o escravo que tentasse
ensinar os companheiros a soletrar: era enforcado. Porém, por se tratar de
punição por tentativa de aprender a ler, perder a ponta do dedo indicador
parece ser a mais significativa, pela participação do dedo nas ações de leitura
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e de escrita, pois serve de apoio para o lápis ou caneta no ato da escrita e
também, no caso da leitura, para que o leitor iniciante acompanhe com o dedo
a leitura que realiza e vire a folha do livro.
Os senhores de escravos acreditavam ser o efeito dessa lembrança
suficiente para manter os negros longe das letras. Em alguns casos, a tentativa
dos senhores de escravos de impedir o acesso ao conhecimento surtiu efeito,
mas, em outros, provocou efeito contrário, como no caso do escritor americano
Frederick Douglas, escravo de nascimento, que se tornou um abolicionista
pertinaz. O temor provocado pelo conhecimento adquirido por meio da leitura
marca que, desde esse período do passado, a leitura não é vista apenas como
decodificação de palavras, frases, textos. Sobre isso, Manguel (1997, p. 163)
diz que “Quem é capaz de ler uma frase é capaz de ler todas. Mais importante:
esse leitor tem agora a possibilidade de refletir sobre a frase, de agir sobre ela,
de lhe dar um significado”.
Em diferentes épocas e lugares (Inglaterra, em 1536 e 1550; França, em
1789; Berlim, em 1993; China, em 1966 e 1969; Afeganistão, em 1999),
ocorreu queima de livros. Esse fato teve diferentes fundamentações, que
dependiam das circunstâncias, da localização e dos atores diretamente
envolvidos com ele, mas apresentavam uma congruência: o poder que emana
da leitura.
Como pode ser observado pelas questões levantadas, há uma estreita
relação entre leitura, conhecimento de mundo, papel social e ideologia. Cabe
ressaltar a multiplicidade de sentidos atribuídos à palavra ideologia, um deles –
conceito marxista –, o de mascarar a realidade, entende ideologia como
ferramenta de controle social que perpetuaria a dominação de uma minoria
privilegiada econômica e culturalmente sobre uma maioria com poucos
recursos financeiros e iletrada ou semiletrada. Essa concepção, que relaciona
ideologia/cultural e dominação, reforça a necessidade de a escola contribuir
para a formação de leitores proficientes e críticos, trabalhando para ampliar a
visão de mundo de seus alunos por meio da percepção dos sentidos de um
texto, uma vez que a construção de um texto envolve sua codificação, que é
realizada por um sujeito-autor que revela suas ideias, seus pensamentos os
quais apresentam marcas de sua história em sociedade, de sua ideologia, e a
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sua decodificação, a qual se efetiva por meio de um sujeito-leitor, o qual
também é influenciado por sua trajetória na sociedade e por sua ideologia.
Como dito anteriormente por Orlandi (2012, p. 8), “tanto o sujeito quanto os
sentidos são determinados histórica e ideologicamente” o que aponta para as
várias maneiras de se ler um texto e da influência da história social e ideológica
sobre os sentidos atribuídos a um texto.
No processo de interação social, que se efetiva por meio de textos em
linguagem verbal ou não verbal, o domínio das letras, a capacidade de leitura
competente e crítica, como no passado, caracteriza a dominação, o poder. O
conhecimento da língua/linguagem e de suas infinitas possibilidades de uso
abrem as portas para uma sociedade mais justa, ressaltando aqui a opção de
emprego da palavra justa e não igualitária, por não se ter a utopia da
possibilidade de uma sociedade em que todos são iguais, mas sim de que têm
direitos iguais, conforme apregoado na Constituição Brasileira.
Ao falar de leitura em algumas passagens, já se apresentou um pouco
do perfil de leitor. Dois tipos de leitores serão tratados neste trabalho, aquele
que atribui ao texto um valor maior do que a si mesmo (texto > leitor) atuando
como recebedor de informações, e o que interage com o texto numa relação de
complementação – autor-texto-leitor – assumindo um papel atuante na
construção de sentidos do texto. Cabe, aqui, a ressalva de que o conceito de
texto proposto é o de uma estrutura inacabada, que requer atividades
cognitivas dos interactantes com vias a buscar uma completude. Ainda vale
destacar que, embora haja na sociedade letrada o predomínio e soberania de
textos na modalidade escrita, para esta pesquisa, toda expressão de
pensamento com fins comunicativos, independente da linguagem utilizada em
sua produção, foi entendida como texto.
Uma concepção de leitor atuante encontra-se em Kleiman (2013) que
aponta como elemento mais relevante do ato de ler a dimensão interacional.
Refletir sobre o conhecimento e controlar os nossos processos
cognitivos são passos certos no caminho que leva à formação
de um leitor que percebe relações, e que forma relações com
um contexto maior, que descobre e infere informações e
significados mediante estratégias cada vez mais flexíveis e
originais. Isto não quer dizer que compreender um texto escrito
seja mais considerá-lo um ato cognitivo, pois a leitura é um ato
social, entre dois sujeitos – leitor e autor – que interagem entre
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si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente
determinados (KLEIMAN, 2013, p. 11).

Ainda que o aprendizado da leitura de mundo anteceda o da palavra,
sua ampliação depende da continuidade e aprofundamento do conhecimento
da leitura do texto verbal. Portanto é fundamental aprimorar a capacidade
leitora dos alunos. A consciência dessa necessidade sustentou esta pesquisa e
encaminhou-a para a reconstrução da trajetória do ensino de leitura no Brasil e
para a avaliação da qualidade desse processo.

1.1 Os caminhos da leitura no Brasil

No Brasil Imperial e também no início da República, conforme mostra a
história de nosso país, a educação no Brasil era destinada à elite. Apenas as
camadas mais altas da sociedade brasileira tinham acesso ao ensino superior,
e o nível secundário existente tinha como função preparar os estudantes da
elite para essa etapa de formação acadêmica. Para as camadas menos
favorecidas, era ofertado o ensino profissional ministrado em escolas agrícolas
e nas escolas de aprendizes-artífices com o intuito de formar a força de
trabalho do país.
Uma mudança nesse quadro surgiu com a entrada no país de imigrantes
europeus que demandavam educação para seus filhos. Outro fator que
promoveu modificação do sistema educacional elitista até então em vigência no
Brasil foi a industrialização. Na década de 1930, iniciou-se a oferta de
educação para a massa e o índice de analfabetismo da população com mais de
15 anos começou a cair. Porém essa queda foi muito lenta, pois “somente na
década de 90, o Brasil conseguiu completar o processo de universalização da
escola fundamental”, segundo informa o relatório do Programme for
International Student Assessment (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes) PISA (2000, p. 14). A luta contra o analfabetismo contou com a
colaboração de diferentes grupos sociais, não ficou restrita ao governo.
No início da década de 1960, diversos grupos tais como: a
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a União Nacional dos
Estudantes (UNE), o Movimento de Cultura Popular (MCP) implementaram
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ações objetivando o fim do analfabetismo no Brasil. A CNBB tem sua atuação
por meio do Movimento de Educação de Base (MEB) com início em 1961 e que
dura até os dias de hoje. A UNE, em 1961, fundou o Centro de Cultura Popular
(CCP) com o propósito de levar cultura às camadas menos favorecidas da
sociedade e, em 1963, criou, nesse centro, o departamento de alfabetização de
adultos. Esse projeto durou até 1964. Na cidade de Recife, em 1960, surgiu o
Movimento de Cultura Popular (MCP), que contou com o apoio de Paulo Freire,
que, na época, atuava como Diretor da Divisão de Pesquisa e como
Coordenador do Projeto de Educação de Adultos do MCP, a linha de
alfabetização seguida pelo grupo objetivava uma formação integral tendo
sempre como ponto de partida do aprendizado a realidade do educando. Esse
movimento também foi extinto em 1964.
No período da ditadura militar no Brasil, foi criado pela Lei 5.379 de 15
de dezembro de 1967 o MOBRAL, mas sua implementação deu-se de fato em
1970 quando começou a receber verbas do governo para fomento de suas
ações. Com esse projeto, o governo prometia promover o chamado milagre
brasileiro, varrendo o analfabetismo do país em apenas dez anos. Em 1970, o
Brasil tinha mais de 18 milhões de adultos analfabetos. Nos quinze anos de
existência do programa, pelas salas do MOBRAL passaram 40 milhões de
brasileiros dos quais apenas 15 milhões alcançaram a terminalidade do curso,
o que corresponde a 37,5% dos alunos matriculados no programa. Não só o
milagre brasileiro não aconteceu, como foi pequena a redução da taxa de
analfabetismo promovida pelo Mobral: 2,7%. Além de ter sido mínimo o
percentual de brasileiros alfabetizados pelo Mobral, o domínio de leitura e
escrita atingido por ocasião da conclusão do curso era bastante rudimentar.
Na Tabela 1, podem ser observados o crescimento da população urbana
e a redução do índice de analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais
entre os períodos de 1900 e 1999. O aumento da população urbana está
diretamente relacionado à industrialização e a queda da taxa de analfabetismo
deve-se ao aumento na oferta de vagas nos anos iniciais da educação básica,
ao processo de universalização do ensino fundamental.
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Tabela 1 – Brasil: indicadores demográficos e econômicos
e taxa de alfabetização 1900-1999
Indicador

1900

1920

1940

População

17.438.434

30.635.605

41.236.315

51.944.397

Densidade
Demográfica

2,05

3,6

4,84

6,1

18,1

41,5

99

Índice do
nível real de
atividade
econômica
(base:
139=100)
PIB anual
(preços em
R$ de 2000)
PIB anual
per capita
(valores em
R$ de 2000)
Índice do
nível real de
atividade
econômica
per capita
(base:
139=100)
% de
população
urbana
% de
analfabetos
(pop. 15 anos
ou mais)

1947

65,3

55,8

69,9

1960

1970

1980

1990

1999

72.757.000

96.021.000

121.670.000

147.940.000

167.970.000

172.135.485

313.521.87

716.584.421

837.744.590

1.040.854.03

139,2

66.913.967

42,8

1950

84.432.638

1625

2366

3262

5890

5663

6197

36,2

45

56

66

75

81

50

39,5

32

25

19

15

99

56,2

Fonte: IBGE, Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970 e 1986. Banco Mundial.
Indicadores do Banco Mundial, 2001. IPEA 2001. (Séries Históricas e Indicadores).
Nota Técnica: O sistema de contabilidade social utilizado pelo IBGE foi alterado durante a década de 40.
Por esta razão, o PIB per capita apurado a partir de 1947 não é diretamente comparável com o índice do
nível real de atividade econômica per capita apurado para o período anterior.

Na Tabela 1, é possível observar que não houve significativa alteração
na taxa de analfabetos com mais de 15 anos no início do século XX, até o final
da década de 1920. Essa redução tornou-se um pouco mais significativa a
partir da década de 1960.
O Relatório PISA (2000, p. 15) comenta o declínio do número de
analfabetos ocorrido entre os anos de 1960 (39,5%) e de 1990 (19%),
apontando a queda como lenta, uma vez que corresponde a apenas 0,63% ao
ano, destaca ainda que esse percentual “indica que programas de
alfabetização como o antigo MOBRAL não tiveram eficácia.” (2000, p. 15)
Ressalta também que, na década de 90, “o analfabetismo começou a recuar a
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uma velocidade bem maior, registrando-se uma redução média anual de
1,08%” (2000, p. 15).
Esse maior desenvolvimento na educação brasileira teve início em 1990,
ano em que aconteceu em Jomtien, na Tailândia, a primeira Conferência
Mundial sobre Educação para Todos. Esse encontro tinha como objetivo
oportunizar

o

acesso

à

educação

básica

a

todos

os

indivíduos,

independentemente de condição social, gênero, etnia, faixa etária; propósito
que foi confirmado ao longo dessa década nas reuniões de cúpula e também
no Fórum Mundial sobre Educação sediado em Dacar, Senegal, em abril de
2000. Reconheceu-se neste Fórum que o caminho para o combate à pobreza e
para o desenvolvimento era a educação.
O encontro em Dacar resultou na elaboração de seis metas com as
quais os integrantes do evento se comprometeram coletivamente. São elas:

expandir e melhorar cuidado e educação na primeira
infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e
desprivilegiadas;

garantir que até 2015 todas as crianças – especialmente
as meninas, as crianças em circunstâncias difíceis e as
pertencentes a minorias étnicas – tenham acesso à educação
primária gratuita, compulsória e de boa qualidade, e que
possam concluí-la;

garantir que as necessidades de aprendizagem de todos
os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso equitativo a
programas adequados de aprendizagem e de habilidades para
a vida;

obter um aumento de 50% nos níveis de alfabetização de
adultos até 2015, especialmente entre mulheres, e oferecer
acesso equitativo à educação básica e continuada para todos
os adultos;

eliminar disparidades de gênero na educação primária e
secundária até 2005, e atingir igualdade entre os gêneros na
educação até 2015, focalizando especialmente a garantia de
que as meninas tenham acesso igual e completo à educação
básica de boa qualidade e iguais possibilidades de
desempenho;

aprimorar todas as ações que visem à qualidade da
educação e assegurar sua excelência, de forma que todos
possam alcançar resultados de aprendizagem que sejam
reconhecidos e mensuráveis, especialmente em alfabetização,
contas e habilidades essenciais para a vida. (UNESCO, 2002,
p. 13).
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Essas metas marcam o propósito claro a que convergem os esforços
dos países envolvidos: o da universalização da educação.
Enquanto o mundo busca reestruturar a educação posterior à primária, o
Brasil tem o desafio de ampliar a possibilidade de acesso ao ensino médio –
considerado parte da educação básica – que atendia a apenas 25% dos jovens
com idade entre 15 e 17 anos, isto é, na idade certa, conforme dados do PISA
(2000, p. 7).
Ampliar a oferta de vagas para o ensino médio era um dos desafios que
o Brasil tinha a enfrentar, pois o número de analfabetos ainda era muito
grande, uma vez que não houve o milagre brasileiro. Na busca para a
erradicação do analfabetismo no país, vários programas surgiram a partir do
fim do MOBRAL. Dentre eles, está o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), uma
realização do Ministério da Educação e Cultura (MEC) desde 2003 em todo
território nacional mostrando a influência da Conferência e do Fórum Mundial
sobre Educação reconhecendo a educação como direito de todos. Caracterizase como um programa voltado para a educação de jovens, adultos e idosos,
coloca-se como uma forma de acesso à cidadania e apresenta como objetivo
promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15
anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a
universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua
concepção reconhece a educação como direito humano e a
oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a
educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a
vida1.

Os dados apresentados permitem observar que a redução mais
significativa das taxas de analfabetismo no Brasil ocorreu ao mesmo tempo em
que o mundo revelava sua preocupação com a educação e percebia a
relevância da leitura para o desenvolvimento, uma vez que o indivíduo
precisava ler para estar apto a cumprir as novas exigências do mercado de
trabalho.

1

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ Acesso em: 01 ago 2015.
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1.2 A leitura como prática social

Ao falar em leitura, deve-se ter consciência de que ler é uma prática
social, a qual requer do leitor a interlocução entre as informações recebidas e a
atribuição de sentidos dados a elas a partir do contexto em que estão inseridas.
O processo de desenvolvimento da capacidade leitora envolve conceitos em
diferentes áreas: social, educacional e política, alguns deles serão tratados a
seguir.
O ato de ler envolve muitas competências, a linguística é uma delas. O
conhecimento da língua/linguagem deve habilitar o indivíduo para uma atuação
bem sucedida em todas as suas interações sociais que se efetivem por meio
da linguagem. Esse conhecimento deve, portanto, capacitá-lo para o exercício
da cidadania plena o que requer uma aproximação estreita entre escola e
sociedade. Para isso, é fundamental que tenhamos um amplo conceito de
texto. Nas interações sociais cotidianas, nas várias situações comunicativas
que vivenciamos ao longo do nosso dia, seja em disposições formais ou
informais, sociais ou profissionais, estamos em constante contato com textos e
também os produzimos o tempo todo, tanto em linguagem verbal, quanto em
linguagem não verbal ou mista. Portanto, o domínio da leitura faz-se necessário
a todos, para uma efetiva vida em sociedade uma vez que nossas ações
diárias são permeadas por práticas de leitura. A respeito dessa marcada
presença da leitura em nossa vida, Silva (2009) fala que
Pensemos
tão
somente
nas
exigências
da
vida
contemporânea, que impõem letramentos específicos: da
leitura de itinerários de ônibus ou da sinalética urbana até as
receitas médicas e bulas de remédios. Os jornais diários, para
acompanhamento das notícias de perto e de longe. A caixa
postal do e-mail, trazendo e levando textos ao grupo de
amigos. O Google, buscando informações de interesse
imediato. A lista de supermercado e os folhetos com as
promoções do dia. As revistas semanais especializadas,
trazendo as novidades sobre saúde, beleza, viagens, fofocas e
coisas assim. Ou, ainda, da convivência contínua e
despretensiosa com textos literários e com as artes em geral,
para alimento da fantasia e construção de outras visões da
realidade (SILVA, 2009, p. 25).

As práticas de leitura estão presentes no cotidiano de qualquer cidadão,
tenha ele um maior ou menor conhecimento de questões linguísticas.
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Os estudos linguísticos, segundo Antunes (2009, p. 49), conduziram à
concepção de língua como uma “forma de atuação social e prática de interação
dialógica”. Essa visão de língua, para a autora (idem), leva “a dois consensos:
o de que usar a linguagem é uma forma de agir socialmente, de interagir com
os outros, e o de que essas coisas somente acontecem em texto”. Ainda sobre
a interatividade decorrente do uso da linguagem, dizem os PCN:
O caráter dialógico das linguagens impõe uma visão muito
além do ato comunicativo superficial e imediato. Os
significados embutidos em cada particularidade devem ser
recuperados pelo estudo histórico, social e cultural dos
símbolos que permeiam o cotidiano.
No mundo contemporâneo, marcado pelo apelo informativo
imediato, a reflexão sobre as linguagens e seus sistemas, que
se mostram articulados por múltiplos códigos, e sobre os
processos e procedimentos comunicativos é mais do que uma
necessidade, é uma garantia de participação ativa na vida
social, a cidadania desejada (BRASIL, 2000, p. 6).

Entender que o domínio das linguagens possibilita ao seu usuário uma
maior visibilidade de si mesmo e do outro e lhe dá voz na sociedade, associar
essa compreensão à concepção de que somos textos em contato permanente
com outros textos confirmam a necessidade de a escola ensinar seus alunos a
lerem os textos que nos cercam, os quais são produzidos em diferentes
linguagens e circulam em variados suportes.
Dessa forma, evidencia-se que o conceito de texto é muito amplo, que
vai além da visão de ser um conjunto de orações com fins informativos. A
decodificação e a compreensão de um texto requerem dos interlocutores o
acionamento de diversas habilidades, entre elas a de inter-relacionar
conhecimentos de áreas distintas, mas que estejam dialogando no interior do
texto. Segundo Koch (2008),
Um texto se constitui como tal no momento em que os
parceiros de uma atividade comunicativa global, diante de uma
manifestação linguística, pela atuação conjunta de uma
complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva,
sociocultural e interacional, são capazes de construir, para ela,
determinado sentido.
Portanto, à concepção de texto aqui apresentada, subjaz o
postulado básico de que o sentido não está no texto, mas se
constrói a partir dele, no curso de uma interação. (...) Para se
chegar às profundezas do implícito e dele extrair um sentido,
faz-se necessário o recurso aos vários sistemas de
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conhecimento e a ativação de processos cognitivos e
interacionais (KOCH, 2008, p. 30).

Logo, evidencia-se que, nas salas de aula, independentemente da forma
com que os textos se apresentem: escrita, oral, formal, informal, virtual, todos
devem servir ao propósito de preparar o aluno para ser um leitor competente e
crítico capaz de reconhecer e ocupar o seu papel na sociedade. Relacionando
papel social a exercício de cidadania, toma-se cidadania como reconhecimento
de direitos e deveres, sejam eles civis, políticos ou sociais. O trabalho com
texto deve habilitar o aluno para assumir seu lugar na formação da sociedade,
percebendo seus direitos e deveres enquanto cidadão, entendendo que
Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de
um território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres
estabelecidos em lei. Ou seja, exercer a cidadania é ter
consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e
o correto sejam colocados em prática.
Os direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, só
quando cumprimos com nossas obrigações permitimos que os
outros exercitem seus direitos2.

Percebe-se, então, que a formação da cidadania está atrelada à
educação, à cultura e, consequentemente, ao aprimoramento da capacidade
leitora. Para Kleiman (2013, p. 30), ler é um ato complexo o qual requer do
leitor muito mais que a decodificação do signo, que ativa “o conhecimento
linguístico, o conhecimento textual, o conhecimento de mundo” para, ao obter a
congruência desses saberes, chegar ao sentido do texto. Portanto, um leitor
competente é aquele que consegue em sua leitura integrar conhecimentos de
diferentes níveis e áreas, estabelecendo relação entre as diferentes
informações que possui sobre determinado assunto tecendo uma teia sobre os
textos que compõem o seu repertório sobre o tema e formando, assim, um
novo texto.
Vale ressaltar que a formação do leitor acontece ao longo do
desenvolvimento do indivíduo, isto é, tem início antes do ingresso da criança na
escola, no âmbito familiar. Por exemplo, quando um adulto lê ou conta uma
história para a criança está introduzindo-a no universo da leitura. Cabe à escola
2

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 06 fev 2016.
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consolidar e aprimorar essa formação, desenvolvendo nos alunos a capacidade
leitora, assumindo o professor o papel de mediador entre os estudantes e os
textos. O professor deve estar consciente de que o seu trabalho deve trilhar,
segundo Freire (2011, p. 29), “do mundo à palavra e da palavra ao mundo”,
pois “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta
implica a continuidade da leitura daquele” (Idem). As palavras de Paulo Freire
confirmam a relação entre leitura e cidadania e corroboram a certeza da
relevância de uma práxis docente que vise à formação de leitores.
A relevância da leitura na vida em sociedade já foi evidenciada nesta
pesquisa, mas, para ressaltar o papel dela, especificamente, na vida dos
professores, recorreremos a Silva (2009) que aponta a leitura como o centro da
vida dos docentes.
O cerne do desenvolvimento da identidade de um professor é,
sem dúvida, a leitura. Para ele, a leitura constitui, além de
instrumento e/ou prática, uma "forma de ser e de existir". Isto
porque o seu compromisso fundamental, conforme a
expectativa da sociedade, se volta para a (re)produção do
conhecimento e para preparação educacional das novas
gerações. Professor, sujeito que lê, e leitura, conduta
profissional, são termos indicotomizáveis - um nó que não se
pode e nem se deve desatar.
No Brasil, a formação aligeirada - ou de meia tigela - dos
professores, o aviltamento das suas condições de trabalho, o
minguado salário e as políticas educacionais caolhas fazem
com que os sujeitos do ensino exerçam a profissão sem serem
leitores. Ou então, sejam tão somente leitores pela metade,
pseudo-leitores, leitores nas horas vagas, leitores mancos,
leitores de cabresto e outras coisas assim. Os resultados desse
quadro lamentável e vergonhoso todos sabem: dependência de
livros didáticos e outras receitas prontas, desatualização,
redundância dos programas de ensino, homogeneização das
condutas didáticas, repertório restrito, ausência de habilidades
e competências de leitura, estagnação intelectual, etc. (SILVA,
2009, p. 23).

Para esse autor, uma prática docente de qualidade está diretamente
arrolada ao fato de ser o professor um leitor. Concluímos então que para
desenvolver seu trabalho com criticidade e autonomia e, assim, contribuir para
a formação de cidadãos críticos e autônomos é fundamental ter o professor,
independentemente de sua área de atuação, recebido, em sua formação tanto
pessoal quanto acadêmica, contribuições para a inserção no universo da
leitura.
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Sendo assim, devemos entender professor-leitor como todo docente
capaz de efetivar o entrelaçamento de seus saberes de diferentes áreas de
conhecimentos de modo a viabilizar um aprendizado integral, isto é, não
fragmentado para seus alunos.

1.3 Instrumentos de avaliação da educação

Desde as últimas décadas do século XX que se buscam meios para
realizar uma avaliação da educação que é oferecida por vários países da
América Latina.
Na década de 1970, desenvolveu-se um projeto, com vias a avaliar
diversos aspectos educacionais de alguns países da América Latina,
coordenado pelo Programa Estudos Conjuntos para a integração LatinoAmericana (Eciel). Na década de 1990, destacou-se o projeto conduzido pelo
Escritório Regional para a América Latina e o Caribe (Unesco/Orealc).
O projeto do Programa Eciel contou com a participação de onze
instituições de pesquisa de dez países da América Latina que produziram
informações sobre os determinantes dos níveis de escolaridade e rendimento
escolar e sobre os custos e financiamentos da educação. Os resultados dessas
pesquisas realizadas no Brasil foram citados no relatório Pisa (2000, p. 12) e
apontam que “são raros os casos em que as médias de rendimento em
Compreensão de Leitura e em Ciências são iguais ou superiores aos 20
pontos”, evidenciando a distância entre as médias alcançadas pelos alunos
brasileiros e o padrão médio esperado de 50% de acertos. Vale ressaltar que
as questões usadas nas avaliações foram selecionadas de um banco de
questões de provas aplicadas em países da Europa pelo International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), mas que,
além de atender ao conteúdo curricular dos países participantes, deveriam
apresentar baixo grau de complexidade.
Coordenado pela Unesco/Orealc, o projeto Laboratório Latino-Americano
de Avaliação da Qualidade da Educação, em 1990, teve como foco os
domínios de Matemática e Língua (Espanhol e Português) de alunos das séries
finais do primeiro segmento do Ensino Fundamental e os resultados foram
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considerados satisfatórios “situação favorável do Brasil (...) nos testes de
Língua” e “situação favorável do Brasil (...) em Matemática” (Pisa, 2000, p. 13).
O mesmo relatório aponta não ser possível uma comparação entre essas duas
pesquisas e a do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa),
embora voltadas para a avaliação educacional, os objetivos, as amostras, os
instrumentos, as práticas e as definições estatísticas variaram muito entre os
levantamentos.
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
é uma organização global que disponibiliza ajuda aos governos dos países
membros para o desenvolvimento de políticas que levem a uma melhora no
campo econômico e social. Os países da OCDE visam ao enriquecimento do
capital humano via aprimoramento contínuo de seus sistemas educacionais.
Essa organização objetiva melhorar os indicadores internacionais de
desempenho educacional. Por meio de seu programa de educação, organiza
pesquisas

internacionais

com

enfoque

especial

nas

habilidades

e

competências necessárias à vida moderna. O Brasil é membro da OCDE e
participa do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Os
governos-membros pretendem com essa avaliação identificar se, ao término do
ensino básico, os conhecimentos e as habilidades oferecidas pelas unidades
escolares foram adquiridos pelos educandos de maneira a inseri-los
efetivamente na sociedade, se os alunos estão preparados para enfrentar os
desafios do futuro, podendo, dessa forma, dimensionar a qualidade do ensino
que oferecem. O modelo de ensino ideal aponta para um processo de
aprendizagem dinâmico, reflexivo que habilite o educando para uma
participação ativa na sociedade, no mundo em constante transformação.
A OCDE, por meio dessa avaliação, almeja mensurar o desempenho
dos alunos extracurricularmente com foco na Leitura, Matemática e Ciências. A
primeira avaliação foi em 2000 e focou especialmente os domínios em leitura.
Sua ocorrência é trienal e, em 2003, os domínios avaliados mais atentamente
foram os princípios matemáticos e, em 2006, o campo principal foi a área de
ciências; em 2009, a área avaliada voltou a ser a leitura; em 2012, o campo da
matemática e em 2015, as ciências.
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Participaram da primeira pesquisa alunos de 32 países num total
aproximado de 200.000 estudantes. Coube ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa Educacionais (INEP), instituição vinculada ao Ministério da
Educação, a responsabilidade de implementar o Pisa no Brasil, coordenando
desde a aplicação, passando pela avaliação e concluindo com a análise dos
resultados, todo processo é orientado pelo Consórcio Internacional responsável
pelo programa.
A participação do Brasil no PISA teve os seguintes propósitos:
1. Obter informações para situar o desempenho dos alunos
brasileiros no contexto da realidade educacional, nacional e
internacional.
2. Fomentar a discussão sobre indicadores de resultados
educacionais adequados à realidade brasileira.
3. Participar das discussões sobre as áreas de conhecimento
avaliadas pelo Pisa em fóruns internacionais de
especialistas.
4. Promover a apropriação de conhecimentos e metodologias
na área de avaliação educacional.
5. Disseminar as informações geradas pelo Pisa, tanto em
termos de resultados quanto em termos de conceitos e
metodologias, entre diversos atores do sistema
educacional, governamentais e não governamentais (PISA,
2000, p. 22).

A observação desses objetivos faz-nos crer que o Brasil busca, por meio
da análise dos resultados do Pisa, promover discussões sobre as deficiências
detectadas pela avaliação realizada pelo Pisa e, por meio desses debates,
redefinir estratégias de ações que impulsionem a qualidade da educação
brasileira.
Da primeira edição da avaliação realizada pelo Pisa no Brasil,
participaram alunos com idade entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses
independentemente da série que estivessem cursando, embora esses
estudantes estivessem prioritariamente nas duas últimas séries do ensino
fundamental II e nas duas primeiras do ensino médio conforme descrito no
relatório Pisa (2000, p. 23). A amostra brasileira para essa primeira etapa de
avaliação contou com a participação de 4.893 estudantes.
A análise dos dados coletados evidenciou que as expressivas diferenças
econômicas interferem significativamente nos resultados apresentados pelo
relatório, da mesma forma que a desigualdade de acesso à educação básica
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reforça as disparidades econômicas. Contudo, é perceptível o aumento do
número de alunos ingressantes nos diferentes níveis de ensino, com o Brasil
conseguindo, na última década do século XX, aproximar-se da totalidade de
alunos matriculados no ensino fundamental. Em relação ao ensino médio,
observa-se um aumento mais significativo no número de alunos matriculados,
porém o contingente de estudantes na etapa final do ciclo básico ainda é muito
pequeno. No que tange ao ensino superior, percebe-se que o número de
matrículas é ínfimo na comparação com a totalidade da população brasileira.
Esses dados podem ser conferidos na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Taxa de escolarização líquida – Brasil – 1994/1999
Nível de ensino
Ano

Ensino
Ensino
Fundamental
Médio (15
(7 a 14
a 17 anos)
anos)

Ensino
Superior
(20 a 24)

1994

89,1

22,7

5,5

1995

90

23,5

5,8

1996

90,8

24,4

6,2

1998

95,5

30,8

6,7

1999
Variação
1994/1999

95,4

32,6

-

6,4

9,9

1,21*

Fonte: MEC/Inep. *Variação de 1994/1998
(Relatório Pisa, 2000, p.17.)

Observa-se, na Tabela 2, um aumento do número de matrículas na
educação básica, sendo esse crescimento no número de ingressantes nas
séries iniciais da educação básica, isto é, no ensino fundamental visto como
um caminho para a universalização do ensino. Os dados da Tabela 1, que
apresentaram uma queda no índice de analfabetismo do país, e os da Tabela
2, que evidenciaram um aumento no acesso à educação básica, quando
relacionados aos números apresentados para o Brasil na Tabela 3 e
comparados aos índices de outros países, evidenciam o quanto ainda existe
por fazer para reduzir o número de analfabetismo entre os brasileiros. Essa
comparação ressalta a discrepância entre as taxas dos outros países e a do
Brasil.
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Tabela 3 – Evolução das taxas de analfabetismo – pessoas de 15 anos e mais
Países

1970

1980

1990

1999

7

5,6

4,3

3,3

Brasil

31,8

24,5

19,1

15,1

Chile

11,8

8,4

5,9

4,4

Coréia do Sul

13,2

7,1

4,1

2,4

8,5

5,7

3,7

2,4

25,1

17,8

12,2

8,9

Argentina

Espanha
México

Fonte: Indicadores do Banco Mundial 2001. (In: Relatório Pisa 2000, p. 27.).

Esses dados apontam para a pouca eficácia do projeto de levar a leitura
aos brasileiros. A aquisição da leitura e o desenvolvimento da capacidade
leitora ainda não atingiram níveis ideais, conforme comprovam as diferentes
pesquisas já citadas.
Os estudantes, nessa primeira edição do Pisa, como já mencionado,
foram avaliados especialmente em habilidades concernentes aos domínios da
leitura, que exigiram deles a identificação de dados explícitos, a compreensão,
a interpretação de elementos do texto e a reflexão. Conforme aponta o
fragmento a seguir.
Para responder às provas de Leitura, os alunos devem ser
capazes de executar uma gama de tarefas utilizando diferentes
tipos de texto, que não se restringem a trechos de livros
conhecidos e trechos contínuos, mas abrangem listas,
formulários, gráficos e diagramas. As tarefas propostas
englobam desde a identificação de informações específicas até
a capacidade de compreender e interpretar corretamente os
textos apresentados, o que inclui a reflexão sobre o seu
conteúdo e sobre suas características (PISA, 2000, p. 29).

As questões das provas de Leitura aplicadas pelo Pisa são
representativas da interlocução cotidiana dos estudantes tanto com ocorrência
no espaço escolar quanto fora dele, são retiradas de um banco de questões de
provas utilizadas em outros países, mas destacam que sempre buscam
adequá-las à realidade dos brasileiros. Cabe aqui uma reflexão sobre essa
adequação em virtude da extensão territorial do Brasil que provoca acentuadas
diferenças econômicas, sociais e culturais em seu povo, ainda que a avaliação
leve em conta esses itens. Outro ponto a ressaltar, este levantado pelo próprio
relatório, trata do fato de as questões propostas serem traduzidas muitas vezes
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de forma literal, o que prejudicaria a compreensão dos alunos de seus
enunciados.
Os resultados são organizados segundo os domínios de leitura exigidos
(subescalas

de

leitura:

identificação

e

recuperação

de

informação,

interpretação, reflexão) e divididos em níveis de proficiência. A relação entre
esses dois aspectos da avaliação da capacidade de os estudantes fazerem
uma leitura proficiente e crítica de um texto é apresentada no quadro a seguir.
Quadro 1 – Níveis de proficiência e subescalas de leitura
Abaixo do
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Nível 1
(entre 335 e
(entre 408 e 480) (entre 481 e 552)
(entre 553 e
(maior que 626)
(menor que
407)
625)
335)
Identificação e Identificação e Identificação e
Não atingiu Identificação e Identificação e
recuperação
recuperação de recuperação de
recuperação
recuperação
as
de
informação:
informação:
de
de
habilidades
informação:
informação:
informação:
básicas que
localizar
localizar e
o Pisa
localizar
informações que
reconhecer as
localizar e
localizar e
objetivava
informações
podem ser
relações entre
organizar
organizar
mensurar.
explícitas em
inferidas em um
várias
informações
várias
um texto.
texto.
informações
relacionadas
informações
presentes no
em um texto.
contidas no
Interpretação:
Interpretação:
texto.
texto, inferindo
Interpretação:
reconhecer o
reconhecer a
a informação.
Interpretação:
tema principal
ideia principal,
interpretar os
ou a proposta
em um texto,
integrar várias
vários sentidos Interpretação:
do autor.
compreendendo
partes de um
da linguagem
demonstrar
as relações ou
texto em uma
em uma parte
uma
Reflexão:
construindo um
ordem para
do texto,
compreensão
construir uma
sentido.
identificar a ideia
levando em
global e
conexão
principal,
conta o texto
detalhada de
Reflexão:
simples entre
compreendendo como um todo.
um texto com
uma
construir uma
uma relação ou
conteúdo ou a
Reflexão:
informação
comparação ou
construindo o
forma não
expressa em
várias conexões
sentido de uma
empregar o
familiar.
um texto de
entre o texto e
palavra ou frase. conhecimento
Reflexão:
uso cotidiano e
outros
formal ou
Reflexão:
outras já
conhecimentos
público para
avaliar
conhecidas.
extraídos de
construir
formular
criticamente ou
experiência
conexões,
hipóteses sobre
por hipótese
pessoal.
comparações ou
um texto ou
um texto,
explicações ou
para avaliá-lo
extraindo dele
avaliar uma
criticamente.
determinado
característica do
conhecimento.
texto.

Fonte – Quadro elaborado pela autora a partir de dados
do relatório Pisa 2000, pp. 31 e 59.

O relatório Pisa (2000, p. 61) apresenta a distribuição dos alunos
brasileiros dividindo-os em três grupos. Para essa divisão, foi levado em conta
o tempo de escolaridade, conforme mostra o quadro 2.
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Quadro 2 – Proficiência de leitura e tempo de escolaridade
País/tempo de
escolaridade
Brasil (9)
Brasil (8)
Brasil (7)

Abaixo de 1
%
10
32
57

Nível 1 %
30
40
32

Nível 2
%
35
21
10

Nível 3
%
19
6
1

Nível 4
%
5
1
0

Nível 5
%
1
0
0

Fonte – Quadro elaborado a partir de dados do relatório Pisa 2000, p. 61.

Como se pode observar, mais da metade dos alunos com sete anos de
escolaridade ficaram abaixo do nível 1 de proficiência em leitura. Esses
estudantes correspondem ao grupo com desvio idade/série, isto é, têm mais de
15 anos e ainda cursam as séries finais do Ensino Fundamental II. Outra
observação a ser feita, marca a relação entre maior escolaridade e maior
proficiência em leitura. Mas os dados fornecidos pelo relatório também
sinalizam para um número muito baixo de alunos capazes de realizar a leitura
de um texto de forma mais eficiente e crítica.
Em 2009, as provas do Pisa voltaram a sua atenção maior para a área
da leitura, reiniciando assim o ciclo de avaliação proposto em 2000. Nessa
edição, encontra-se a definição de letramento e a relevância dele para a
avaliação realizada pelo Pisa.
O conceito de letramento é central no Marco Referencial do
PISA, que se refere à capacidade de o estudante ir além dos
conhecimentos escolares, analisar, raciocinar e refletir
ativamente sobre seus conhecimentos e experiências, e enfoca
competências que serão relevantes para a vida (PISA, 2009, p.
19).

Consta ainda que a avaliação dos estudantes nos níveis mais básicos de
leitura não atende ao enfoque preconizado no Pisa de que o ideal é “ler para
aprender” e não apenas “aprender a ler” e que por isso os estudantes
classificados nesses níveis deveriam ser alvo de uma atenção especial no
processo de aprimoramento da capacidade leitora.
O relatório apresenta, em 2009, mais níveis de proficiência: sete. O nível
2 é o considerado aceitável para os estudantes da faixa etária de 15 anos.
Outro dado que o relatório nesta edição traz é que a distorção idade/série
começa a declinar.
Com a edição de 2012, a última publicada, tem-se a visão do
desempenho em leitura dos alunos brasileiros avaliados no intervalo de 2000 a
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2012, não por níveis, mas pela média geral. Esse resultado está reproduzido
no quadro a seguir.
Quadro 3 – Média em proficiência de leitura e número de participantes
Leitura
Participantes

Pisa 2000
396
4.893

Pisa 2003
403
4.452

Pisa 2006
393
9.295

Pisa 2009
412
20.127

Pisa 2012
410
18.589

Fonte – Elaborado a partir de dados do relatório PISA, 2012, p.14.

A observação dos dados mostrados no quadro acima permite perceber
uma evolução muito pequena na proficiência em leitura dos estudantes
brasileiros. Evidencia ainda que, ao longo desses doze anos de participação na
avaliação do Pisa, houve uma oscilação da média obtida pelos alunos
avaliados, fato que pode ser atribuído a uma maior ou menor participação de
alunos das regiões mais desenvolvidas econômica e culturalmente no país. O
quadro revela que a média dos estudantes brasileiros entre a primeira
participação do Brasil no Pisa e a última com dados já divulgados é apenas de
14 pontos.
Ainda que os resultados apresentados pelo relatório Pisa possam ser
questionados por trabalharem com uma faixa de idade fixa independentemente
da série cursada pelos estudantes avaliados, fato que não leva em conta o
desvio idade/série – ainda que esse desvio venha diminuindo –, a visão da
educação brasileira proporcionada por eles serve para evidenciar a
necessidade de um trabalho mais efetivo de formação de leitores em todos os
níveis de escolaridade. Esses resultados evidenciam que a escola não está
cumprindo o seu papel de preparar os alunos para a atuação na sociedade,
para o exercício da cidadania, conforme orientações dos PCN.
Para atualizar a visão sobre a educação brasileira, seguem dados mais
recentes das taxas de analfabetismo de pessoas com idade igual ou superior a
15 anos. A fonte utilizada foi a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio
(PNAD), que compreendeu o período de 2007 a 2014, divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o qual, desde 1967, coleta dados
sobre diversos aspectos da sociedade brasileira, dentre eles estão os
econômicos, sociais e demográficos das famílias brasileiras. O gráfico 1
apresenta os números mais recentes sobre a taxa de analfabetismo dos
brasileiros.
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Gráfico 1 – Taxas de analfabetismo entre pessoas de 15 anos e mais – 2007/2014

Fonte: dados coletados em PNAD 2007/2014 do IBGE3

*20104
Os dados do gráfico evidenciam que ocorreu, entre os anos de 2007 e
2014, uma variação de apenas 1,8% para menos na taxa de analfabetismo no
Brasil.
Ainda que os campos de investigação sejam diferentes, pois o Pisa
trabalha com o universo escolar e uma faixa etária mais restrita; e o PNAD,
com um universo bem mais amplo, pois investiga para além dos bancos
escolares e abrange uma faixa etária muito maior, ambos evidenciam que os
avanços têm sido muito inexpressivos e que será necessário muito empenho,
tanto do governo quanto da sociedade civil, para que a educação brasileira
atinja patamares ideais no que tange ao domínio de habilidades de leitura, à
formação de leitores proficientes e críticos.

3

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educação/taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anosou-mais.html
4

No ano de 2010, não houve a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio.
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2. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA

O ensino de Língua Portuguesa (LP) como se efetiva, nos dias de hoje,
nas escolas brasileiras – por meio de uma abordagem com a aplicação de uma
metodologia tradicional, a qual pratica o estudo da língua ainda com uma
vertente mais identificatória e classificatória bastante distanciada da realidade
de uso, desvinculada das situações comunicativas protagonizadas pelos alunos
em sua vida cotidiana – não atende às expectativas nem dos órgãos do
governo, nem da sociedade de um modo geral, como também não proporciona
aos alunos o domínio da língua necessário a sua interação na sociedade. Por
isso, muitos são os concluintes do Ensino Médio que ingressam nas
universidades e revelam a deficiência dos segmentos de ensino anteriores
(Fundamental e Médio) ao apresentarem suas dificuldades nos domínios de
leitura e de escrita.
Docentes

de

diferentes

áreas

queixam-se

do

baixo

nível

de

conhecimentos linguísticos revelado pelos estudantes ao desenvolverem
atividades que requeiram um mínimo de habilidade e competência no campo
da leitura e da produção de texto.
Também é comum o posicionamento dos alunos quanto à própria
inabilidade e até mesmo desprazer diante de situações nas quais são
obrigados a utilizar leitura e escrita, mesmo estando em contato constante com
atividades nas quais necessitam ler, principalmente, mas também escrever.
Destacamos ainda que a sensação de incompetência sentida pelos alunos
frente a essas atividades é crescente ao longo de sua vida escolar, quanto
mais tempo de estudo, maior a alegação de que não sabem ler, nem escrever,
fato que não só é incoerente, mas, acima de tudo, intrigante e preocupante.
Esse discurso dos alunos sugere estar a escola desqualificando-os com
relação ao domínio da própria língua, ao invés de promover o crescimento de
sua habilidade de leitura e escrita e, consequentemente, levá-lo a um maior
domínio linguístico.
Como entender essa dificuldade apresentada por alunos nativos que já
frequentaram durante doze anos os bancos escolares? À procura de uma
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resposta, buscamos traçar um histórico da LP desde a colonização do nosso
país.

2.1 Breve histórico do ensino da LP

Ainda que sagrada como língua oficial do Brasil-Colônia, o Português
não era a língua dominante nas interações sociais cotidianas estabelecidas
entre colonizadores e colonizados, ou entre os jesuítas e os índios. Havia
outras duas línguas: uma que englobava as línguas indígenas faladas no
Brasil, denominada língua geral com a qual os jesuítas catequizavam os índios
e com que também o colonizador interagia com o colonizado; e a outra, o latim,
usada pelos jesuítas em suas atividades de ensino secundário e superior.
Nessa época o estudo era destinado exclusivamente à elite e, por isso, seguiase o modelo educacional vigente com base no latim, ou seja, ensinava-se latim
a partir do próprio latim. A coexistência dessas três línguas, no início da
colonização do Brasil, parece ter colaborado para justificar a diversidade na
formação do Português Brasileiro.
A prevalência do Português sobre as outras línguas só ocorreu quando,
na década de 1750, o Marquês de Pombal tornou obrigatório o uso da Língua
Portuguesa tanto na metrópole, em Portugal, quanto nas suas colônias, entre
elas o Brasil. O Marquês também proibiu o uso das outras duas línguas em
terras brasileiras. Com essa proibição, a língua portuguesa passou a ser usada
nas interações sociais e a fazer parte do currículo nacional. Nessa época, as
escolas ainda eram destinadas à classe privilegiada e a língua portuguesa – o
Português – ensinada de maneira tradicional: normativa e descritiva. Até o fim
do Império, o estudo da língua portuguesa dividia-se em gramática, retórica e
poética. Paralelo ao ensino do Português, por muitas décadas, ensinou-se
ainda, a gramática latina. Apenas no século XX, o latim foi excluído do sistema
de ensino brasileiro nos níveis fundamental e médio. O Português foi ensinado
nessa visão tradicional até 1940, apenas uma modalidade – a formal – da
língua portuguesa era apresentada nos bancos escolares. Vale ressaltar que,
nos meados do século XIX, já se falava em uma língua brasileira, mas as
escolas não consideravam a sua existência.
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Na década de 1950, houve a expansão do ensino público no Brasil,
aumentaram assim as possibilidades de acesso à escola, os filhos dos
trabalhadores passaram a buscar a escolarização. A escola, então, começou a
ter, convivendo em suas salas de aula, dois públicos distintos: os filhos da
burguesia e os dos trabalhadores, ambos apresentando características bem
diversas, mas a metodologia tradicional do ensino da língua, que vigorava nas
escolas nessa época, permaneceu, o que significa dizer que a escola
continuava mantendo o mesmo padrão de ensino, ignorando a nova realidade
de seu público e com isso, conservando a mesma linha convencional
desenvolvida até então e direcionada aos mais privilegiados social e
economicamente.
Nessa época, embora a disciplina fosse o Português, gramática e texto
eram apresentados aos alunos como se fossem disciplinas distintas, em dois
manuais: a primeira em uma gramática propriamente dita, e a segunda em uma
seleta de textos. Nas décadas de 1950 e 1960, gramática e texto passam a
constituir um só livro, inicialmente, em duas partes distintas, uma para o estudo
gramatical e a outra para o texto, no final dessa última década, esses
conteúdos aparecem dispostos em unidades constituídas de texto, para
interpretação, e de tópico gramatical. Soares (2004, p. 166) diz que “é a partir
dos anos 1950 que começa a ocorrer uma real modificação no conteúdo da
língua portuguesa” em função da democratização da escola. Segundo essa
autora,
gramática e texto, estudo sobre a língua e estudo da língua
começam a constituir realmente uma disciplina com o conteúdo
articulado: ora é na gramática que se vão buscar elementos
para a compreensão e interpretação do texto, ora é no texto
que se vão buscar estruturas linguísticas para a aprendizagem
da gramática. Assim, nos anos 1950 e 1960, ou se estuda a
gramática a partir do texto ou se estuda o texto com os
instrumentos que a gramática oferece (SOARES, 2004, p. 167).

Ainda analisando o ensino do Português ministrado nas escolas
brasileiras no final da década de 1960, em que houve uma aproximação entre
gramática e texto, Soares (2004) aponta que
na verdade, a gramática teve primazia sobre o texto nos anos
1950 e 1960 (primazia ainda hoje é dada em grande parte das
aulas de português, nas escolas brasileiras). Esta persistente
primazia da gramática talvez se explique pela força da tradição
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que, como se disse, vem dos tempos do sistema jesuítico, e
persistiu do século XVI até as primeiras décadas do século XX;
talvez se explique também pelo vazio que o abandono da
retórica e da poética deixou, vazio que só recentemente
começa a ser preenchido pelas modernas teorias de leitura e
de produção textual (SOARES, 2004, p. 168).

Segundo essa autora, o ensino tradicional da língua portuguesa poderia
ter sua fundamentação na inexistência de estudos anteriormente propostos que
desenvolviam habilidades orais, escritas e textuais nos estudantes – a retórica
e a poética.
No ano de 1964, instaura-se no Brasil a ditadura militar que intervém
diretamente nos rumos da educação brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 5692/71) trouxe mudança, desta vez histórica, para as
disciplinas dos currículos da época. Abordando essa mudança, Soares (2004)
relata:
A nova lei que, sob a égide desse governo, reformulou o ensino
primário e médio, punha a educação, segundo os objetivos e
ideologia do regime militar, a serviço do desenvolvimento; a
língua, no contexto desses objetivos e dessa ideologia, passou
a ser considerada instrumento para esse desenvolvimento. A
própria denominação da disciplina foi alterada: não mais
português, mas comunicação e expressão, nas séries iniciais
do então criado 1° grau, e comunicação em língua portuguesa,
nas séries finais desse grau; só no 2° grau o foco em
“comunicação” desaparece da denominação que, nesse grau,
passa a ser Língua portuguesa e literatura brasileira.
(...)
Os objetivos passam a ser pragmáticos e utilitários: trata-se de
desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno como
emissor e recebedor de mensagens, através da utilização e
compreensão de códigos diversos – verbais e não verbais
(SOARES, 2004, p. 169).

O ensino da língua portuguesa no período da ditadura militar, por ter
como objetivo preparar o cidadão para o modelo político e econômico desse
regime, volta-se para o uso da língua visando atender às necessidades de
comunicação cotidiana, com isso a linguagem oral reconquista espaço. Os
textos usados nas aulas de Português deixam a área restrita da literatura e
abarcam também tipos e gêneros textuais mais frequentes nas interações
sociais e profissionais, tais como textos jornalísticos, quadrinhos, publicidades,
manuais, entre outros.
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Na segunda metade da década de 1980, com o fim da ditadura militar,
deu-se a redemocratização do Brasil, fato que apontou para uma nova
perspectiva da educação brasileira, pois não mais seria encaminhada para
atender ao modelo político e econômico do regime militar. Nesse período, as
ciências linguísticas, que integravam os currículos dos cursos de formação de
professores desde a década de 1960, começaram a interferir no ensino da
língua portuguesa tanto no primeiro quanto no segundo graus, exigindo do
professor uma nova postura e também mudança metodológica. Houve também
influência de áreas como a Sociologia e a Antropologia que sugeriram novos
caminhos para o ensino da língua materna no que tange à leitura e à escrita; a
primeira, analisando as práticas sociais em que se davam o processo de leitura
e escrita; e a segunda, voltando-se para os usos e funções da leitura e da
escrita em diferentes comunidades culturais.
A partir da década de 1990, as orientações para o ensino de língua
materna no Brasil, sob a influência das ciências linguísticas, da Sociologia da
leitura e da escrita e da Antropologia da leitura e da escrita, apontaram para
uma reavaliação dos cursos de formação de professores e do material didático
usado pelos docentes em suas aulas de LP nos ensinos fundamental e médio,
conforme indica Soares:
cabe à área de ensino da língua materna realizar a articulação
e síntese das contribuições dessas diferentes áreas. Três
questões atualmente em discussão na área educacional
brasileira só poderão ser esclarecidas e decididas, no que se
refere à disciplina português, se se buscar realizar essa
articulação e síntese: a definição de parâmetros curriculares
para a disciplina português, a reformulação dos cursos de
formação de professores dessa disciplina, a avaliação dos
livros didáticos para essa disciplina (SOARES, 2004, p. 174).

A autora propõe uma reavaliação e consequente adequação do estudo
da língua materna realizado nas nossas escolas, aponta para isso a
necessidade de se repensar e de se promover uma reformulação no curso de
formação de professores de LP.
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2.2 Diretrizes curriculares para o ensino de LP

No final da década de 1990, mais precisamente em 1998, o governo
brasileiro, por meio do Ministério da Educação, divulga os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), documento que visa construir uma base de
referência nacional para o ensino em todo o território brasileiro, sempre
respeitando as diversidades das regiões brasileiras. Esse primeiro documento
focava apenas o ensino no segundo segmento do ensino fundamental (terceiro
e quarto ciclos). Em 2000, foram divulgados os PCN para o Ensino Médio. Com
esses dois documentos, o governo federal objetiva nortear a educação no país
e conseguir melhorar a sua qualidade. Ao tratar do ensino da língua materna,
os PCN apontam para a relação entre conhecimento e domínio da língua(gem)
e o exercício da cidadania.
O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva,
e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por
uma comunidade linguística, são condições de possibilidade de
plena participação social. Pela linguagem os homens e as
mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam
e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de
mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo
comprometido com a democratização social e cultural atribui à
escola a função e a responsabilidade de contribuir para garantir
a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos
necessários para o exercício de cidadania (BRASIL, 1998, p.
19).

O ensino de LP, conforme se efetivava nas escolas – exclusivamente
normativo e prescritivo –, pareceu adequado enquanto tinha como público
alunos de classe social mais privilegiada, uma vez que a linguagem usada por
eles era muito próxima da apresentada nas aulas de português. Com a
democratização da escola e consequente inserção de filhos de trabalhadores
no universo escolar, essa situação de equilíbrio se rompeu e a insistência da
escola em manter o ensino tradicional da língua representava a tentativa de
desvincular da língua o caráter de identidade de um povo. Com isso, os
estudantes oriundos de classes sociais menos favorecidas não conseguiam,
em muitas escolas ainda hoje não conseguem, estabelecer uma relação de
pertencimento com o universo escolar, visto que falam “línguas” muito
diferentes. O resultado da inexistência de diálogo entre a escola e a realidade
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do aluno acarretou, e até hoje acarreta, um alto índice de repetência e de
evasão escolar o que contribui para manter as desigualdades sociais uma vez
que são os menos favorecidos social e economicamente que não conseguem
acompanhar o ensino formal conforme ministrado ainda em muitas escolas
brasileiras.
A tradicionalidade do ensino de LP foi alvo de críticas, em especial, a
partir do desenvolvimento das ciências linguísticas. Os PCN (1998) destacam
os principais pontos criticados:
 a desconsideração da realidade e dos interesses dos
alunos;
 a excessiva escolarização das atividades de leitura e de
produção de textos;
 o uso do texto como expediente para ensinar valores morais
e como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais;
 a excessiva valorização da gramática normativa e a
insistência nas regras de exceção, com o consequente
preconceito contra as formas de oralidade e as variedades
não padrão;
 o
ensino
descontextualizado
da
metalinguagem,
normalmente associado a exercícios mecânicos de
identificação de fragmentos linguísticos em frases soltas;
 a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente –
uma espécie de gramática tradicional mitigada e facilitada
(BRASIL, 1998, p. 18).

Esses pontos citados pelos PCN (BRASIL, 1998) integram o conjunto de
fatores responsável pela evasão escolar e pela repetência em LP, pois, como
sabemos, acentuam a distância entre a escola e a realidade da maioria dos
estudantes brasileiros. Objetivando modificar essa situação negativa instalada,
esse mesmo documento considera que o ensino de LP tenha como ponto de
partida e de chegada o estudo da linguagem em uso. Para que essa proposta
se efetive, considera que
 a razão de ser das propostas de leitura e escrita é a
compreensão ativa e não a decodificação e o silêncio;
 a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a
interlocução efetiva, e não a produção de textos para serem
objetos de correção;
 as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a
pensar sobre a linguagem para poder compreendê-la e
utilizá-la apropriadamente às situações e aos propósitos
definidos (BRASIL, 1998, p. 19).
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Como se pode ver, as propostas apresentadas pelos PCN (BRASIL,
1998) encaminham para um ensino de LP mais produtivo, mais eficaz, mais
significativo, no qual o aluno entende a funcionalidade da língua e dela se
apropria de acordo com suas necessidades comunicativas. Sendo o estudo da
língua feito dessa forma, o estudante terá visibilidade de si e do outro na
sociedade, podendo ter vez e voz nela, exercendo assim sua cidadania. Para
que o aluno reconheça o seu papel social e possa ter participação ativa na
sociedade, é preciso que ele encontre espaço para suas colocações em sala
de aula, mas, em geral, as aulas de LP são “aulas de expressão em que o
aluno não pode se expressar” (Brasil, 2000, p. 16).
Sobre o silêncio no interior das escolas, Ferrarezi Jr. (2014, p. 28) diz
ser “a principal regra escolar” e justifica essa visão ao lembrar que a maioria
dos envolvidos na educação (pais dos alunos, diretores, professores,
supervisores) são frutos de uma “educação silenciosa” (Idem). Esse mesmo
autor vai além quando coloca que no espaço da sala de aula “Ao professor,
exclusivamente, cabe falar; ao aluno, exclusivamente, ouvir” (2014, p. 29).
Ferrarezi Jr. questiona o papel atribuído ao aluno, “Mas, ouvir o quê? A
correção.” (Idem) remetendo a ideia de tradicionalidade do ensino de LP.
Segundo ele, “A educação para a vida precisa pressupor a mesma atividade
que a vida pressupõe; a educação para a vida precisa pressupor o mesmo
movimento, a mesma prática, a mesma dinâmica que a vida pressupõe.” (Idem)
É certo que uma educação, que se dispõe a educar para a cidadania, para a
vida, precisa ter uma escola viva, onde haja espaço para expressão do
pensamento tanto de professores quanto de alunos e não apenas para a
apresentação e memorização de conteúdos de nomenclaturas como tem sido,
em muitas escolas, as aulas de LP. Segundo Paulo Freire (2011, p. 26), “A
memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em
conhecimento do objeto.”. Essa mecanização do ensino de que trata Freire tem
como consequência o avanço de alunos para a terminalidade dos segmentos
de ensino com domínio parco sobre questões linguísticas, competência leitora
e produção textual.
Ainda que a democratização da escola tenha ocorrido com a abertura de
suas portas para as camadas mais baixas da sociedade, sabe-se que, na
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prática, a escola, por não se aproximar da realidade social de sua clientela, não
pode ser vista como escola para todos. Soares (1988, p. 5) fala que “a escola
que temos é antes contra o povo que para o povo” apontando como justificativa
para o seu pensamento o fracasso escolar dos alunos das camadas populares,
diz ela que “vem ocorrendo uma progressiva democratização do acesso à
escola, não tem igualmente ocorrido a democratização da escola.”. (Idem, p. 6)
Alega a autora que “essa incompetência deve ser atribuída a problemas de
linguagem” (Idem) referindo-se à imposição da linguagem socialmente
prestigiada e a desconsideração da linguagem dos alunos oriundos das classes
populares.
O distanciamento entre a língua/linguagem da escola e a dos estudantes
faz com que o ensino da língua materna fique extremamente abstrato para os
alunos incutindo-lhes uma sensação de incompetência linguística levando-os
ao mutismo e a apatia diante dos conteúdos ministrados nas aulas de LP, por
serem

estas

ainda

muito

marcadas

pela

preocupação

em

ensinar

nomenclaturas e classificações gramaticais vazias de significado nas
interações sociais cotidianas. Sobre essa inconsistência do estudo da língua,
Antunes (2003) fala que
Apesar de muitas “análises sintáticas”, apesar de muitas vezes
nos darmos ao insano (e inglório!) trabalho de tentar diferenciar
um “adjunto adnominal” de um “complemento nominal”, e
outros pormenores classificatórios, apesar de tanto quebrar a
cabeça com essas irrelevâncias metalinguísticas, faltou tempo
– e talvez capacidade – para se descobrir as regularidades do
funcionamento interativo da língua, que somente acontece por
meio de textos orais e escritos, em práticas discursivas as mais
diversas, conforme as situações sociais em que se inserem
(ANTUNES, 2003, p. 16).

Essa mesma autora diz que manter o ensino de LP nos padrões formais
de outrora é impedir que se desenvolva “a criticidade das pessoas para
perceberem o que, de fato, se pode fazer e se pode sofrer pelo domínio da
palavra.” (Antunes, 2003, p.17). Ela ainda destaca que
Enquanto o professor de português fica apenas analisando se
o sujeito é “determinado” ou “indeterminado”, por exemplo, os
alunos ficam privados de tomar consciência de que ou eles se
determinam a assumir o destino de suas vidas ou acabam
todos, na verdade, “sujeitos inexistentes” (como, em outras
palavras, sugere Almeida, 1997: 16) (ANTUNES, 2003, p. 17).
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Há sinais de mudança dessa prática engessada na norma nas aulas de
LP. Como já citado, os órgãos governamentais responsáveis pela educação do
país produziram documentos (PCN) orientando para essa nova abordagem da
LP, mas, na maioria das escolas, a renovação da metodologia muitas vezes
ocorre por iniciativas isoladas de alguns professores, ficando, portanto, distante
de um trabalho construído coletivamente, que seria o ideal, pois apresentaria
uma sequência na vida escolar dos alunos. No que tange ao conteúdo, a
situação é mais complexa, visto que ele é fruto de determinação externa à
escola e a obrigatoriedade de cumpri-lo dificulta muito a iniciativa dos
professores. Ferrarezi Jr. (2014), ao questionar a adequação do currículo de LP
determinado para cada uma das séries da vida escolar, apresenta o seguinte
depoimento de uma professora entrevistada por ele:
Os currículos são absurdamente grandes! Não dá tempo para
nada mais do que aulas expositivas, se pretendemos cumprir o
currículo. Não dá tempo para conversar com os alunos, para
aprofundar os assuntos como eles deveriam ser aprofundados.
Não dá tempo para produção de texto, desenvolvimento de
habilidades de comunicação, enfim, tudo aquilo que a gente
aprende que é importante quando faz os cursos de
aperfeiçoamento que a Secretaria nos obriga a fazer. Não dá
tempo para nada além de exposição de conteúdo e avaliações
baseadas na repetição do que foi exposto. Ao final, eu mesmo
me sinto envergonhada do trabalho que tenho que fazer,
porque sei que ele está errado. Mas a direção e a supervisão
insistem e cobram que o currículo tem que ser cumprido.
Então, não há muito que eu possa mudar sozinha
(FERRAREZI Jr., 2014, p. 33).

O depoimento dessa professora evidencia mais um dos motivos de a
escola ter como regra o silêncio: o tempo disponível para apresentar aos
alunos um conteúdo não só vazio de significado para eles – como já
mencionado anteriormente –, mas também muito extenso é demasiadamente
curto.
Esse estudo tradicional que predomina nas aulas de LP, além das
questões anteriormente apresentadas, encontra eco na voz de pais de alunos
das escolas públicas – às vezes também da rede particular – quando falam que
nas aulas de português os alunos precisam aprender gramática para falar bem,
para falar bonito e serem motivo de orgulho para eles, que, na sua maioria, não
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tiveram oportunidade de estudar. Sobre essa excessiva valorização dos
estudos gramaticais, Antunes diz que
saber gramática não é suficiente para uma atuação verbal
eficaz. De fato, um dos maiores equívocos consiste em
acreditar que o conhecimento da gramática é suficiente para se
conseguir ler e escrever com sucesso os mais diferentes
gêneros de texto, conforme as exigências da escrita formal e
socialmente privilegiada. Somente com base nesse equívoco é
que se pode justificar o apego dos professores (e de toda a
comunidade escolar, os pais, inclusivamente):
a) à detalhada explanação de cada uma das classes
gramaticais, com suas respectivas subdivisões;
b) e às intrincadas veredas da análise sintática (ANTUNES,
2007, p. 53).

Também são muitos os alunos que entendem as aulas de português
como aulas de gramática, fato que colabora para dificultar a eficácia do
processo de ensino-aprendizagem quando são esboçadas tentativas de um
trabalho com base nas orientações das ciências linguísticas, isto é, na
exploração da língua em uso.
O trabalho com textos desenvolvido nas aulas de LP, embora já envolva
diferentes tipos e gêneros textuais, empregados tanto em atividades orais
quanto escritas, ainda é incipiente quando se trata de formar leitores
proficientes e críticos e aumentar o domínio linguístico dos alunos. Os
resultados das pesquisas realizadas no país sobre competência leitora de
alunos dos diferentes níveis do ensino básico comprovam essa incipiência
quando revelam o baixo índice de domínio de leitura dos estudantes brasileiros.
Tomar a língua como fato social e, portanto vinculada à realidade,
percebendo que esta língua está em constante mudança e a serviço das
muitas necessidades comunicativas de seus usuários deve ser compromisso
primordial para uma escola que busque ser mais formadora e eficiente.
Adotando a concepção proposta por Antunes (2007, p. 55) de que “a linguagem
tem como objeto de significação as coisas que compõem a realidade”, a escola
poderá contribuir para a formação de cidadãos reflexivos e críticos capazes de
participar de modo mais efetivo na construção de uma sociedade melhor, mais
humana.
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2.3 A formação de professores de LP

A figura do professor de português surgiu em 1871 por um decreto
imperial que criou o cargo de “professor de português”, sendo esse
considerado o marco inicial do ensino de LP. Nessa época, esse professor
“era, quase sempre um estudioso da língua e da literatura que se dedicava
também ao ensino”, Soares (2004, p. 166).
Como já mencionamos, o estudo de LP dividia-se em gramática, retórica
e poética. Gradativamente o espaço da oralidade foi sendo substituído pelo da
escrita, tirando de cena a retórica e a poética. No início do século XX, os
estudos de LP eram realizados a partir de uma gramática e de uma coletânea
de textos. O professor tinha autonomia para explorar os textos, pois estes não
vinham acompanhados de atividades.
Com a democratização do ensino na segunda metade do século XX, a
busca por professores cresceu ocorrendo, conforme Soares,
um recrutamento mais amplo e, portanto, menos seletivo de
professores, embora estes fossem já, em grande parte,
oriundos das recém-criadas faculdades de filosofia, formados
não só em conteúdos de língua e de literatura, mas também de
pedagogia e didática (SOARES, 2004, p. 167).

A partir desse período, gramática e texto são trabalhadas de modo um
pouco mais articulado, estuda-se um tendo como base o outro. Surgem, no
material didático, exercícios de vocabulário, de interpretação, de redação e de
gramática. Com isso, se por um lado, o professor tem a sua vida facilitada
pelos manuais; por outro, perde a sua autonomia, passando a receber suas
aulas já preparadas, disponibilizadas no livro didático. Essa prática transforma
o professor em transmissor de informação, perdendo o status anterior de
promotor de conhecimento. Ao falar sobre a formação docente, Andrade (2007)
coloca que
um bom professor de língua deveria ser um bom leitor, de
modo que a experiência da leitura, o conhecimento e o prazer
da leitura, o conhecimento e o prazer da literatura
constituíssem a experiência do docente, assim, lhe permitissem
a realização da sua autonomia
(...)
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Não podemos considerar a formação docente como um
estoque de informações necessárias e suficientes para que o
professor realize a sua tarefa de ensino.
(...)
O professor bem formado é aquele que se sente
suficientemente seguro para buscar as fontes de conhecimento
em razão dos problemas encontrados em sua prática, ou seja,
em decorrência das necessidades diagnosticadas com seus
alunos (ANDRADE, 2007, p.11).

Conforme aponta essa autora e também Silva (2009), já citado
anteriormente, ser leitor é condição fundamental para o bom exercício da
atividade docente, para a autonomia dos professores. Andrade (2007), ainda
falando a respeito da formação de professores, destaca que
A formação em que se respalda o professor deveria permitir-lhe
ensinar a seus alunos (além do conteúdo): que deveria ser
possível, a cada vez, buscar o saber; que há fontes de saber e
que há lugares de saber que devem ser buscados. Trata-se de
um saber prático sobre o próprio conhecimento. Não se trata
de possuir ou não os conhecimentos, mas de se ter uma
dimensão mais distanciada da posição que se pode ocupar, ao
se perceber inserido no mundo das informações. Será a partir
de tal percepção que o profissional poderá movimentar-se, num
mundo, que é balizado por locais de saber. A sua experiência
particular de leitor será fundamental para que ele possa
transmitir essa aprendizagem aos seus alunos (ANDRADE,
2007, p.12).

Na citação acima, a autora aponta como ideal a formação de
professores para além do conteúdo – gramatical ou linguístico – indicando ser
necessário que as universidades preparem os futuros professores para serem
leitores e, ao fazer uso da competência leitora adquirida, capazes de ampliar
seus saberes e de passar essa prática para os seus alunos, uma vez que
conhecimento não pode ser transferido – pensamento contrário é comum entre
profissionais da educação que acaba gerando críticas aos alunos, acusados de
desinteresse,

quando

impregnados

pela

frustração

diante

do

baixo

desempenho obtido pelos estudantes – mas sim construído.
Para essa construção de saberes, torna-se necessário conceber o ato
de ensinar como o de facilitar o aprendizado dos estudantes, concebendo-os
como seres ativos no processo de ensino-aprendizagem, seja em questões
linguísticas ou na capacidade leitora, cabendo ao professor o papel de
mediador, de ‘andaime’. O termo ‘andaime’, introduzido por Bruner (1983), faz
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referência ao auxílio que um indivíduo de determinada comunidade, detentor
de mais experiência e cultura, presta a outro membro ainda em processo de
formação em qualquer ambiente social.
Os baixos níveis obtidos pelos estudantes brasileiros nos exames que
avaliam a educação brasileira parecem estar diretamente relacionados à
ineficácia do processo de desenvolvimento da competência leitora promovida
nas salas de aula do ensino básico e também do nível superior. A formação
obtida pelo professor nos bancos das universidades, ao que tudo indica, não o
está habilitando para ajudar seus alunos a adquirirem habilidades de leitura
que sirvam de ferramenta para a construção do seu conhecimento. Segundo
Bortoni-Ricardo et all (2015),
O estudante não consegue atingir a compreensão satisfatória
do material lido porque lhe faltam conhecimentos, não
propriamente da estrutura de sua língua materna, da qual ele é
falante competente, mas sim de todos os componentes
curriculares cujo domínio lhe ficou precário, principalmente,
porque não desenvolveu habilidades de leitura para aquisição
de informações (BORTONI-RICARDO et all, 2015, p. 16).

Essas autoras relatam ainda que a supervalorização das teorias
realizada pelas universidades acarreta dificuldades aos futuros professores
para o desenvolvimento da prática em sala de aula. Para elas (2015, p. 17),
“Falta ao Brasil entender o básico. Os professores devem ser bem treinados
para ensinar – e não para difundir teorias pedagógicas genéricas. As
faculdades precisam estar atentas a isso”. Sendo assim, fica claro que o papel
das teorias pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem é ser meio e
não fim no propósito de ensinar. Mas, tanto na educação básica, quanto no
ensino superior faz-se presente a marca da quantidade proposta pelas “Leis nº
5.540 e nº 5.692, que reformaram, respectivamente, o ensino superior e o
ensino secundário em 1968 e 1971” (HILSDORF, 2015, p. 125) em oposição à
Lei 4.024/61 que regulamentava o ensino ao qual orientava fosse imputada a
marca da qualidade. Com o ensino tecnicista, surgem os especialistas, os
quais passam a focar o seu aprendizado em uma área específica. Essa
especialização não se restringe à área técnica, sua extensão chega às
universidades com o surgimento das inúmeras ciências.
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Pode estar nessa fragmentação, uma explicação para a manutenção do
estudo dicotômico de gramática e texto, praticado no início do ensino de LP e
que, ainda hoje, prevalece nas aulas de LP de muitas escolas brasileiras.
A busca por uma educação de qualidade não é só nossa, essa
preocupação é mundial e, por isso, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) organizou em 1990, em Jomtien,
na Tailândia, uma conferência mundial da educação. Nesse evento, após
debates e análises, chegou-se ao consenso de que quatro pontos deveriam
permear uma educação de qualidade: ensinar a conhecer (ensino como fonte
para outros aprendizados), ensinar a fazer (aplicar o que aprendeu), ensinar a
compartilhar (valorizar a construção coletiva), ensinar a ser (descoberta da
individualidade). Para alcançar essa educação de qualidade, esses pontos
deveriam integrar o processo de formação de professores de LP oferecido
pelas universidades de modo a levar o futuro professor a assimilar o papel de
mediador do processo de ensino-aprendizagem.
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3. AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE LEITORES

A formação de leitores proficientes e críticos tem sido o objetivo de
vários segmentos da sociedade civil e também do governo. Entre os
mecanismos de avaliação da qualidade da educação brasileira estão a Prova
Brasil, o SAEB, o ENEM e o Pisa, os quais visam evidenciar as deficiências no
processo educacional do Brasil de modo a impulsionar a qualidade da
educação brasileira para que atinja melhores índices nessas pesquisas. Vários
espaços são vistos como propensos à formação de leitores, entre os quais está
a escola.

3.1 As diversas iniciativas para formar leitores

A importância da leitura, nas últimas décadas do século passado,
passou a ser amplamente discutida por pesquisadores e professores da área
de Letras e de Educação. Mas, a busca pela formação de leitores em nosso
país é bem anterior a esse período.
O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) caracteriza-se como um dos
projetos que se transformou em política pública de Estado com vias a
assegurar a democratização do acesso ao livro de modo a garantir a leitura
como um direito social básico. Em seu texto de apresentação da obra PNLL:
textos e histórias (2010), Affonso Romano de Sant’Anna refaz o caminho das
iniciativas em prol do desenvolvimento da leitura no Brasil. A trajetória, reporta
Sant’Anna, começou em 1925 com a criação de uma editora brasileira de
alcance nacional a qual teve como fundador o escritor Monteiro Lobato. Uma
década depois, em 1935, Mario de Andrade ampliando o pensamento sobre as
bibliotecas, criou unidades móveis, que facilitaram o acesso ao livro. Em 1937,
foi criado o Instituto Nacional do Livro, tendo Mario de Andrade como um dos
mentores do projeto. Por ocasião do governo Collor, em 1990, o Instituto foi
extinto e surgiu, integrando a Fundação Biblioteca Nacional, o Departamento
Nacional do Livro, fato que representou uma estagnação no projeto em prol da
leitura desenvolvido até então. Em 1962, Paulo Freire cria um método de
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alfabetização revolucionário – método Paulo Freire. Estabelecendo relação
entre essas ações, Sant’Anna assim as entende:
se Monteiro Lobato criou uma editora nacional e descobriu um
novo público leitor, se Mário de Andrade redescobriu a
biblioteca e pensava no papel do Estado como editor de uma
Enciclopédia Brasileira, Paulo Freire dava à leitura uma
conotação de transformação social (SANT’ANNA, 2010, p. 10).

A criação de cursos de pós-graduação em 1968 e a expansão dessa
modalidade de cursos a partir de 1970 contribuíram para o surgimento de
novos leitores e de profissionais das universidades preocupados com questões
concernentes ao livro e à leitura.

Em 1978, na Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP), ocorreu o primeiro Congresso de Leitura do Brasil
(COLE).

Na década de 1980, surgiu a Associação de Leitura do Brasil (ALB)

por ocasião da realização do terceiro COLE. Tanto o congresso, quanto a
associação nasceram do interesse de professores e pesquisadores da
UNICAMP e representavam iniciativas da sociedade civil brasileira de modificar
a relação do povo com a leitura, por entender ser esta o caminho para uma
maior participação da população na construção de uma sociedade com mais
justiça social.
A ALB continua promovendo diálogos entre diversos grupos de
profissionais que mantém estreita relação com a área da leitura, tais como
jornalistas, pedagogos, professores de todas as áreas, bibliotecários com o
objetivo de trocar experiências no campo da leitura que conduzam a um
avanço na formação de leitores no país. Um desses momentos de interação
ocorre por ocasião do COLE, evento bianual organizado em parceria com a
Faculdade de Educação da UNICAMP. Nessa época, ler não era mais um ato
que se esgotava na alfabetização como na era do governo militar, surgiram
novos conceitos como: analfabetismo funcional e letramento.
Somando iniciativas às já realizadas, em 1991, surge o Programa
Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), cujos documentos originais já
apontavam para uma política de leitura de âmbito nacional transformando as
questões de leitura e formação de leitores em competência do Estado. A partir
do PROLER, que tinha como propósito contribuir para ampliar o direito à leitura
e buscava facilitar o acesso às práticas de leitura e de escrita, surge a primeira
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Casa da Leitura com sede na cidade do Rio de Janeiro. Esse programa fez
com que a leitura ultrapassasse o universo da escola, trazendo como
consequência a socialização, a democratização do ato de ler, o qual passa a
ser realizado da zona rural aos centros urbanos inclusive em suas periferias. O
governo Fernando Henrique Cardoso, ao não incentivar as ações do programa,
reduz significativamente as atividades do PROLER, as quais foram reativadas
e ampliadas no governo de Luís Inácio Lula da Silva, com a criação do Plano
Nacional do Livro e Leitura (PNLL) em 2006.
No ano de 2003, no Brasil, teve início uma ação governamental com vias
a criação de uma política nacional de leitura e livro, essa iniciativa foi efetivada
com a promulgação da Lei n° 10753 de 30 de outubro de 2003, sancionada
pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. Essa lei institui a política
nacional do livro e ficou conhecida como a Lei do Livro, sendo o primeiro marco
legal do Estado Brasileiro no que tange a dar diretrizes a esse setor da cultura.
A sanção dessa lei alimentou, revitalizou as discussões sobre leitura
estimulando a elaboração de planos, programas, projetos e ações que
incentivassem a ampliação da capacidade leitora dos brasileiros.
Em sequência a promulgação da Lei do Livro (2003) surgiu a Política
Nacional do Livro, que apresentava algumas diretrizes, das quais foram
destacadas:
I – assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso
e uso do livro;
II – o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da
cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa
social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da
transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da
qualidade de vida;
(...)
IV – estimular a produção intelectual dos escritores e autores
brasileiros, tanto de obras científicas como culturais;
V – promover e incentivar o hábito da leitura;
(...)
VIII – apoiar a livre circulação do livro no País;
IX – capacitar a população para o uso do livro como fator
fundamental para seu progresso econômico, político, social e
promover a justa distribuição do saber e da renda;
X – instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de
venda de livro;
(...)
XII – assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à
leitura. (LEI nº 10753, de 30 de outubro de 2003, Art. 1º).
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Essas diretrizes evidenciam o objetivo de ampliação do número de
leitores no país. A lei também revela preocupação com a inclusão quando
atribui ao Poder Executivo a responsabilidade de “implementar programas
anuais para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas,
universitárias e escolares, incluídas obras em Sistema Braille” (Lei n° 10.753,
Art. 7°, Parágrafo único.). Também fica evidente no texto dessa Lei o apoio dos
governos ao mercado editorial por meio de incentivos financeiros. Cabe ainda
ressaltar que o Artigo 13 dessa referida Lei atribui ao Poder Executivo ações a
serem realizadas em âmbito nacional, tais como:
I – criar parcerias, públicas ou privadas, para o
desenvolvimento de programas de incentivo à leitura, com a
participação de entidades públicas e privadas;
II – estimular a criação e execução de projetos voltados para o
estímulo e a consolidação do hábito de leitura, mediante:
a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura
de textos de literatura nas escolas;
b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;
c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de
autorização de escolas, de acervo mínimo de livros para as
bibliotecas escolares; (LEI nº 10753, de 30 de outubro de 2003,
Art. 13).

As ações acima citadas revelaram a preocupação do governo em fazer
da leitura um hábito quando conclama para isso a ação integrada da
sociedade. Vale destacar a orientação dada para a “leitura de textos de
literatura”, marcando uma tendência de maior valorização do texto literário em
detrimento a outros tipos de texto. Ressaltamos ainda a criação da hora da
leitura e da exigência de um acervo mínimo para as instituições escolares
colocarem à disposição de seus alunos. Essa Lei determina ainda que é da
competência dos governos, em suas diferentes instâncias, prover as
instituições de ensino pelas quais são responsáveis com verbas destinadas à
manutenção e ampliação do acervo das bibliotecas. A Lei nº 10.753 também
criou o Fundo Nacional de Cultura ao qual caberia o “financiamento da
modernização e expansão do sistema bibliotecário e de programas de incentivo
à leitura”. A criação do Prêmio Vivaleitura, iniciativa do MinC, MEC e da
Organização dos Estados Ibero-americanos, foi mais um incentivo à
propagação da prática de leitura.
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No cenário internacional, ocorreram, nesse período, movimentos do
Centro Regional para o fomento do Livro e da Leitura na América Latina,
Caribe, Portugal e Espanha (Cerlalc – Unesco) e da OEI (Organização dos
Estados Ibero – americanos) no sentido de pressionar os Chefes de Estado da
região a que retomassem o incentivo à leitura e o fomento ao livro. Como
resultados dessas iniciativas, o ano de 2005 foi decretado o Ano IberoAmericano da Leitura e, na sequência dessa ação, os Planos Nacionais do
Livro e Leitura foram implementados em vários países da região, cabendo
destaque para o Brasil que, segundo Neto (2009, p. 62) apresentou “o plano
mais abrangente e o único instituído conjuntamente pelos ministérios de cultura
e de educação.”. Esse mesmo autor, ao abordar a participação do governo e
da sociedade no desenvolvimento da leitura fala que
a maioria das ações pró-leitura e mesmo de desenvolvimento
da indústria editorial estavam acontecendo até então à revelia
do Estado, fomentadas em sua grande maioria pela sociedade
civil e suas organizações comunitárias e sociais (NETO, 2009,
p. 62).

Neto (2009) ainda destaca que o governo brasileiro “já consolidado
como grande comprador de livros didáticos e escolares” (p. 62-63) não possuía
uma política efetiva “quanto à formação de leitores e à democratização do
acesso público à leitura” (Idem, p. 63) ponderando sobre a pouca eficácia de
uma política apenas de provimento da sociedade com material para leitura,
apontando para a relevância de aliar o material adquirido a mediadores que
atuassem junto ao leitor, no processo de desenvolvimento da habilidade de
leitura. A partir da Lei do Livro e do PNLL, governo e sociedade uniram-se com
o propósito de construir um país de leitores.
Após a promulgação da Lei do Livro e a implantação do PNLL (2006) foi
possível vislumbrar, segundo Neto (Idem, p. 63) “uma Política de Estado para a
leitura e, portanto, para a necessária formação de mediadores”, a qual deveria
ter como parâmetro as experiências dos pesquisadores e militantes que já
atuavam em atividades para a formação de leitores.
Com o PNLL, o Brasil reuniu condições para consolidar uma Política de
Estado para o setor do Livro e da Leitura, em que governo e sociedade
atuassem juntos na construção de um país de leitores. O PNLL desenvolvido
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no Brasil serve como paradigma para países do continente americano e
também no mundo ibérico por apresentar os binômios governo / sociedade e
cultura / educação em suas ações para a formação de leitores. Como
desdobramento do PNLL, surgem, em 2009, os Planos Estaduais e Planos
Municipais de Livro e Leitura.
O PNLL fundamentou sua organização tendo como base principal quatro
eixos e dezenove linhas de ação. O Art. 10 do Decreto Nº 7.559 de 1º de
setembro de 2011, assinado pela presidente Dilma Rousseff, dispõe esses
eixos e suas respectivas linhas de ação. Conforme disposto a seguir no
Parágrafo Único do referido artigo.
I – eixo estratégico I – democratização do acesso:
a) linha de ação 1 – implantação de novas bibliotecas
contemplando os requisitos de acessibilidade;
b) linha de ação 2 – fortalecimento da rede atual de
bibliotecas de acesso público integradas à comunidade,
contemplando os requisitos de acessibilidade;
c) linha de ação 3 – criação de novos espaços de leitura;
d) linha de ação 4 – distribuição de livros gratuitos que
contemplem as especificidades dos neoleitores jovens e
adultos, em diversos formatos acessíveis;
e) linha de ação 5 – melhoria de acesso ao livro e a outras
formas de expressão da leitura; e
f) linha de ação 6 – disponibilização e uso de tecnologias de
informação e comunicação, contemplando os requisitos de
acessibilidade;
II – eixo estratégico II - fomento à leitura e à formação de
mediadores:
a) linha de ação 7 – promoção de atividades de
reconhecimento de ações de incentivo e fomento à leitura;
b) linha de ação 8 – formação de mediadores de leitura e de
educadores leitores;
c) linha de ação 9 – projetos sociais de leitura;
d) linha de ação 10 – estudos e fomento à pesquisa nas áreas
do livro e da leitura;
e) linha de ação 11 – sistemas de informação nas áreas de
biblioteca, bibliografia e mercado editorial; e
f) linha de ação 12 – prêmios e reconhecimento às ações de
incentivo e fomento às práticas sociais de leitura;
III – eixo estratégico III – valorização institucional da leitura e
de seu valor simbólico:
a) linha de ação 13 – ações para converter o fomento às
práticas sociais de leitura em Política de Estado; e
b) linha de ação 14 – ações para criar consciência sobre o
valor social do livro e da leitura; e
IV – eixo estratégico IV – fomento à cadeia criativa e à cadeia
produtiva do livro:
a) linha de ação 15 – desenvolvimento da cadeia produtiva do
livro;
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b) linha de ação 16 – fomento à distribuição, circulação e
consumo de bens de leitura;
c) linha de ação 17 – apoio à cadeia criativa do livro e
incentivo à leitura literária;
d) linha de ação 18 – fomento às ações de produção,
distribuição e circulação de livros e outros materiais de
leitura, contemplando as especificidades dos neoleitores
jovens e adultos e os diversos formatos acessíveis; e
e) linha de ação 19 – maior presença da produção nacional
literária, científica e cultural no exterior (Decreto Nº 7.559
de 1º de setembro de 2011, Art. 10).

Com a adoção desses eixos e dessas linhas de ação em que são
contempladas não só ações que objetivem ampliar as possibilidades da prática
de leitura no universo escolar, mas também nas comunidades, o governo visa,
com o apoio da sociedade, à construção de um país leitor. Outro ponto a
ressaltar é a preocupação em atender às necessidades específicas dos novos
leitores, cumprindo o disposto na Lei Nº 10.753 sobre o acesso ao livro aos
deficientes visuais. Ainda cabe destaque o objetivo de divulgar a literatura –
seja no campo da arte ou da ciência – e a cultura brasileira no exterior.
Há ainda algumas ações relevantes para o incremento da política do
livro e da leitura que ficaram a cargo do Ministério da Educação a serem
implementadas por órgãos vinculados ao referido ministério. A Secretaria de
Ensino Superior atua por meio de três frentes: Comissão para definição da
política de ensino-aprendizagem, pesquisa e promoção da Língua Portuguesa
– COLIP, Portal Mundo Acadêmico e Censo Bibliográfico da Graduação; essas
frentes têm como objetivo orientar o governo na aquisição de material para
leitura nos diferentes segmentos da escolarização – do ensino fundamental ao
superior – e também a divulgação de textos para as comunidades em geral.
A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação tem grande
compromisso com o desenvolvimento, com a ampliação do acesso ao livro.
Sob sua responsabilidade estão os seguintes programas e ações: i. Programa
Nacional do Livro Didático (Pnld), ii. Programa Nacional do Livro Didático para o
Ensino Médio (Pnlem), iii. Programa Nacional Biblioteca na Escola (Pnbe), iv.
Política de Formação de Professores e Alunos Leitores, v. Programa de
Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos, vi. Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM).
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A cargo da Secretaria de Educação a Distância estão programas
relevantes para a melhoria da qualidade da educação e ampliação do acesso a
livros, tais como: TV Escola – O Canal da Educação, que visa ao
aperfeiçoamento dos professores, ao enriquecimento do processo de ensinoaprendizagem e a melhoria da qualidade da educação; Portal Domínio Público,
o qual disponibiliza ao público em geral uma biblioteca virtual, que possibilita o
acesso a obras literárias, artísticas e científicas, com o intuito de uma ampla
socialização do conhecimento, da cultura.
Essas são algumas das iniciativas desenvolvidas com o propósito de
ampliar o acesso à leitura e, consequentemente, à cultura em nosso país, pois
apenas detectar a existência de dificuldades de os alunos realizarem uma
leitura proficiente e crítica não é suficiente. É importante também preparar
todos os envolvidos em atividades de leitura – professores, bibliotecários,
educadores em geral – para que possam crescer como leitores e assim
contribuir efetivamente para que os estudantes sejam capazes de realizar uma
leitura competente e se tornem leitores críticos.
Observamos então que a Política de Estado apresentada no PNLL
entende que é por meio do domínio de habilidades de leitura e de escrita que o
indivíduo pode ver a si mesmo e ao outro no contexto social em que está
inserido e atuar na sociedade da informação e do conhecimento, seja de modo
individual ou coletivo, com plena consciência de seus direitos e deveres.
Reiterando a ideia de leitura como uma atividade que exige do leitor a busca
por saberes já interiorizados que sejam relevantes para a compreensão de um
texto.

3.2 A formação de leitores na escola

A efetiva relevância da leitura e da escrita para o desenvolvimento da
cidadania e a comprovada inabilidade dos estudantes nesses dois domínios
estimularam pesquisadores e professores a buscarem caminhos que
conduzissem à ampliação da proficiência de leitura de seus alunos e da
capacidade de realizar uma leitura reflexiva e crítica.
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Inicialmente tentou-se entender o fracasso evidente no processo de
ensino-aprendizagem da leitura, o que levou ao questionamento sobre a
eficácia das práticas desenvolvidas nas escolas para esse fim. Verificou-se “o
despreparo da escola em lidar com desenvolvimento escolar de crianças
oriundas das camadas sociais desfavorecidas” (Abu-El-Haj, 2013, p. 17). A
leitura concebida, na escola tradicional, como atividade “mecânica e linear”
(Idem) apenas ensinavam a soletração do escrito, mantendo-se muito distante
da compreensão do escrito. Foi essa concepção de leitura que perpassou os
estudos iniciais da LP voltados para a gramática, para o ensino de redação e
para o ensino de literatura que era “dirigido sobretudo ao aluno do Ensino
Médio, quando mostra possuir habilidades suficientes (a leitura corrente) para o
enfrentamento da leitura de obras literárias” (Idem, p. 18). Entendendo “leitura
corrente” como destreza para decodificação do código, constatamos a
passividade imposta ao leitor por esse formato de trabalho com texto.
A partir das ciências linguísticas, emergiram críticas à concepção e à
exploração de textos nas aulas de LP, pesquisadores como Soares (1986) e
Kleiman (1986, 1989) defendiam que
a leitura precisava e poderia ser ensinada dentro de outros
fundamentos teóricos e procedimentos didáticos. Afirmavam,
entretanto, que para tornar isso possível seria necessária ao
professor da Educação Básica uma formação nos
pressupostos teórico-metodológicos que fundamentavam a
nova concepção de leitura, pois só assim poderiam mudar o
modo como conduziam o ensino da leitura no espaço da sala
de aula (ABU-EL-HAJ, 2013, p. 19).

A orientação passa a ser para um ensino de leitura como atividade
interacional, diferente da forma aprendida por muitos professores em exercício
na educação básica, cabendo, portanto, uma observação e, se necessária,
uma reavaliação e reestruturação das propostas de atividades de leitura.
Convém aqui salientar a gama de novos gêneros textuais a que se tem acesso
cotidianamente em função dos avanços tecnológicos, da modernidade, fato que
por si só já imputariam a imprescindibilidade de haver uma modificação
metodológica na exploração de textos nas aulas de LP.
Para Kleiman (2013), ao desenvolver uma atividade de leitura, o leitor
tem como princípio a busca da coerência, do sentido do texto. Segundo ela, há
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caminhos a serem trilhados para que se alcance a compreensão de um texto.
Um desses caminhos seria “a ativação de nosso conhecimento prévio relevante
para o assunto do texto” (p. 31), outro seria “o estabelecimento de objetivos e
propósitos claros para a leitura” (Idem). A autora orienta para que antes da
leitura de um texto fiquem evidentes os objetivos a serem alcançados, pois não
saber o que buscar no texto contribui para uma leitura que se atenha apenas a
superficialidade dele.
Mas a observação das práticas docentes no que concerne à formação
de leitores na Educação Básica, persiste nos moldes de uma educação em
dissonância com a realidade do aluno e a transformação da sociedade,
conforme apontam pesquisas realizadas por equipes do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em escolas públicas. A descrição
apresentada pelos grupos de pesquisa sobre as práticas de leitura é pautada,
inicialmente, em exercícios de decifração de palavras – que concorrem para o
fracasso escolar nas séries iniciais do ensino fundamental – e em atividades
que tomam o texto para o estudo de regras gramaticais e identificação de
informações pontuais do texto que em nada contribuem para a apreensão do
sentido de um texto.
Os integrantes das equipes do PIBID ressaltaram ainda a prevalência de
“um comportamento autoritário em relação ao saber do aluno, à medida em
que se pensa o conhecimento sempre partindo do professor ou do livro
didático” (Abu-El-Haj, 2013, p. 39). A experiência vivida pelo grupo evidenciou
que, para uma mudança da práxis desenvolvida nas escolas, é imprescindível
pensar a escola para além de seus muros, promovendo a interação entre esses
dois universos – interior e exterior à escola – de modo a dar sentido, dar
aplicabilidade ao conhecimento difundido nas salas de aula.
Provavelmente, por estarem muitos países empenhados em avaliar a
qualidade da educação que oferecem, o Brasil, na década de 1990, começa
também a instituir essa prática, e o governo federal atrela a ajuda orçamentária
que dá aos estados e municípios à adesão ao sistema de avaliação. Nos dias
de hoje, vários estados adotaram os seus próprios sistemas de avaliação da
educação oferecida pela rede pública estadual. O relato feito por esses
pesquisadores do PIBID foi de que essas avaliações preocupam gestores e
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professores, mas que pouco fazem para adequar sua prática ao sistema de
avaliação externo a que os alunos são submetidos.
Em uma das escolas assistidas pela equipe, houve uma solicitação da
gestão, uma semana antes da realização de uma avaliação externa, para que
“desenvolvêssemos atividades de leitura e de compreensão textual baseadas
no modelo de questões da Prova Brasil” (Ramos et al, 2013, p. 46), as
pesquisadoras destacaram ainda que optaram por dividir as atividades de
leitura por três disciplinas: língua portuguesa, história e geografia e que o
tempo disponibilizado para o desenvolvimento das atividades era de duas a
três aulas por disciplina.
A análise dessa situação relatada pela equipe de pesquisadoras ratifica
a visão tradicional de educadores sobre a prática de leitura, uma vez que,
conforme sugerido pelo relato, revela o pensamento de que é possível ensinar
a ler em apenas seis ou nove aulas. Nesse espaço de tempo, não é possível
formar leitores, apenas adestrá-los para uma leitura rasa de um texto.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Apresentamos aqui todo o percurso metodológico utilizado nesta
investigação, assim como as análises dos resultados obtidos. Dessa forma,
evidenciamos que há diversos estudos sobre a formação docente que apontam
a importância da natureza desse tipo de pesquisa. Sobre essa formação,
Garcia assinala que
falar de carreira docente não é mais do que reconhecer que os
professores, do ponto de vista do “aprender a ensinar” passam
por diferentes etapas, as quais representam exigências
pessoais, profissionais e organizacionais, contextuais,
psicológicas, etc., específicas e diferenciadas (GARCIA, 1999,
p. 112).

A partir da citação feita, mais uma vez, constatamos a relevância de se
estudar de que forma os futuros professores de Língua Portuguesa têm sido
preparados para sua prática pedagógica, no que tange ao ensino de leitura,
mas levando em consideração a sua formação docente enquanto professorleitor. Para isso, a fim de construirmos nossa amostra de dados, elegemos
duas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, sendo uma da rede
estadual (UERJ) e a outra da rede federal (UFF) de ensino, pois ambas
oferecem o curso de Letras, há mais de 20 anos, fato que nos permite crer que
esses cursos já passaram por diversos ajustes em suas matrizes curriculares,
pensando e repensando suas políticas de formação de professores, assim
como suas dimensões de implantação e consolidação das suas licenciaturas,
mas aqui nos restringiremos aos cursos de Licenciatura em Letras, com
habilitação em Português-Literaturas.
Dessa forma, o caminho metodológico para desenvolver esse estudo foi
de caráter documental, descritivo, valendo-se da análise qualitativa dos dados,
pois tínhamos como um dos objetivos analisar as grades curriculares dessas
licenciaturas e as ementas das disciplinas voltadas para a formação de leitores
e de futuros formadores de leitores, caso existissem.
Esse trabalho caracteriza-se por se tratar de uma pesquisa de caráter
descritivo, em relação aos procedimentos técnicos, que optamos por percorrer
nos aspectos da pesquisa bibliográfica e exploratória.
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Esta pesquisa organizou-se em quatro etapas que mostramos a seguir.
A 1ª etapa corresponde à seleção das instituições de ensino, como já foi
explicitado, são duas instituições de tradição na formação de língua materna no
estado do Rio de Janeiro.
Já na 2ª etapa, juntamente com a fase anterior, visou-se coletar os
dados necessários para investigação por meio da análise dos projetos
institucionais das universidades, como: a missão do curso, seus objetivos com
o processo formativo, perfil dos professores-formadores, carga horária do curso
e das disciplinas, composição curricular do curso, assim como a caracterização
dessas instituições quanto à infraestrutura e ao funcionamento. Almejamos
evidenciar dessa forma, a relevância dada, pelos cursos de Letras, no que
tange à formação de professores de Língua Portuguesa, à ampliação da
capacidade leitora de seus alunos e à formação deles como formadores de
leitores. Relacionamos essa relevância aos dados apresentados pelo Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e pelo Indicador Nacional de
Alfabetismo Funcional (INAF) que fazem diagnóstico da proficiência de leitura
dos estudantes brasileiros.
Na 3ª etapa, aplicamos questionários os quais foram direcionados aos
docentes das instituições selecionadas com atuação nas disciplinas: Língua
Portuguesa, Linguística, Análise do Discurso, Leitura e Produção Textual,
Língua Portuguesa na Educação, Português Instrumental. O nosso objetivo era
evidenciar o aporte que as disciplinas ministradas nos cursos em que atuam
efetivamente oferecem para a formação do futuro professor como leitor e como
formador de leitores. O questionário aplicado a esses professores foi
denominado de professor-formador e continha questões abertas e fechadas.
A distribuição dos questionários ocorreu tanto por via eletrônica como
por documento impresso para atender à individualidade dos professores que
contribuíram com a pesquisa.
Ainda nessa etapa, aplicamos questionários a professores com exercício
docente na educação básica que concluíram suas licenciaturas nas duas
universidades escolhidas para esse estudo. Tínhamos a intenção de investigar
o perfil desses docentes e como avaliavam a licenciatura em Letras que
cursaram quanto à contribuição que deram para sua formação como leitores e
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também para sua capacitação como formadores de leitores. Denominamos de
questionário professor da educação básica ao que foi distribuído a esse grupo.
Esse questionário apresentava em sua estrutura tanto questões abertas quanto
fechadas.
Todos os professores desse grupo receberam o questionário por via
eletrônica.
Já na 4ª e última etapa, procedemos à análise dos dados obtidos, com a
apreciação e discussão de todas as informações levantadas.

4.1 Delimitação do universo da pesquisa

Aqui, fazemos uma breve caracterização do loccus da pesquisa que são
as universidades UERJ e UFF, apresentando a história do surgimento de cada
uma das instituições e a constituição de seus cursos de Letras, bem como o
perfil de profissionais que visam formar.

4.1.1 Caracterização da UERJ

A fundação da UERJ ocorreu em 4 de dezembro de 1950 pela Lei
Municipal nº 547. Nessa data, recebeu o nome de Universidade do Distrito
Federal (UDF). Com a Lei nº 909, de 16 de junho de 1958, passou a ser
denominada Universidade do Rio de Janeiro (URJ). No início da década de
1960, com a transferência da capital da república para Brasília, a instituição
passou a ser nomeada como Universidade da Guanabara (UEG). Por meio da
Lei Estadual nº 153, de 1 de agosto de 1977, passou à denominação de
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Na região do centro do Rio de Janeiro, no bairro do Maracanã, em uma
área construída de 175.200 metros quadrados, encontra-se o campus principal
da UERJ.
Compõem a estrutura acadêmica da UERJ quatro centros setoriais, a
saber: Centro Biomédico, Centro de Tecnologia e Ciências, Centro de Ciências
Sociais e Centro de Educação e Humanidades. Esses centros agrupam 31
unidades universitárias com cerca de 30.000 alunos, 2.256 professores e 4.323
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funcionários. Além disso, dispõe de um Hospital Universitário com 525 leitos e
que oferece aproximadamente 1,8 milhões de consulta/ano.
Segundo o Ranking Universitário Folha, a UERJ encontra-se no 17º
lugar dentre 192 universidades brasileiras no que concerne à avaliação de
parâmetros tais como: qualidade de pesquisa e ensino, avaliação do mercado e
índices de inovação e internacionalização.
A instituição oferece 23 programas de doutorado, 42 cursos de mestrado
acadêmico, 2 de mestrado profissional, 51 programas de pós-graduação
(stricto sensu), aproximadamente 100 cursos de especialização (lato sensu) e
44 cursos de graduação. Além disso, a UERJ ainda oferece cursos de
extensão rural.
O Instituto de Letras da UERJ é uma das dez unidades que integram o
Centro de Educação e Humanidades. Com origem em 11 de agosto de 1939,
chamado, inicialmente, de Instituto Básico de Letras, depois de Instituto de
Filosofia e Letras e, por fim, em 30 de janeiro de 1987, de Instituto de Letras.

4.1.2 O curso de Letras da UERJ

O Instituto de Letras (ILE) possui seis departamentos: Letras Clássicas e
Orientais, Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia, Letras
Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas, Literatura Brasileira e Teoria da
Literatura, Estudos da Linguagem. O ILE oferece 9 habilitações, que podem ser
de dupla habilitação ou de habilitação única. As graduações em PortuguêsAlemão,

Português-Espanhol,

Português-Italiano,

Português-Francês,

Português-Japonês,

Português-Latim

Português-Grego,
são

de

dupla

habilitação e as de Português-Literaturas, Inglês-Literaturas são de habilitação
única. Todas as habilitações têm a duração mínima de 8 semestres letivos para
o Bacharelado, que se complementa com a Licenciatura.
O perfil apresentado pela universidade para o profissional de Letras que
pretende formar, em mensagem dirigida aos alunos, independentemente de
cursarem licenciatura ou bacharelado, é o de “um profissional que conhece as
práticas discursivas mediadoras de nossa ação em vários contextos”, Catálogo
Letras (2013 p. 7). Diz ainda, sobre o profissional que pretende formar, que,
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independente da área de atuação, ele “é um especialista em linguagem”
(idem).

4.1.3 A licenciatura em Letras: Português-Literaturas da UERJ

A graduação em Letras na modalidade licenciatura com habilitação em
Português – Literaturas oferecida pela UERJ é um curso noturno que tem uma
carga horária total de 3620h, distribuídas ao longo de 8 semestres, devendo o
aluno, para concluí-la, perfazer um total de 200 créditos a serem cumpridos
entre disciplinas obrigatórias (59), eletivas (8), instrumentais (2) e estágios
supervisionados (2). O curso exige ainda 420 horas de estágio supervisionado
e 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais.

4.1.4 A organização das disciplinas ao longo do curso na UERJ

A grade curricular do curso, nos dois primeiros semestres, oferece oito
disciplinas obrigatórias por período e uma de Língua Instrumental, a qual deve
ser escolhida entre as oferecidas pelo ILE. Das disciplinas obrigatórias do 1º
período, encontramos, com possibilidade de atender ao objeto dessa pesquisa,
as disciplinas: Prática de Produção Textual I e Prática de Interpretação de
Texto I. E o 2º período apresentou-nos: Prática de Produção Textual II e
Linguística Aplicada à Língua Materna.
O 3º período do referido curso compõe-se de nove disciplinas
obrigatórias e uma eletiva. Das obrigatórias, despertou-nos o interesse a
disciplina Prática de Leitura nos Ensinos Fundamental e Médio, sendo as
disciplinas Prática de Produção Textual I e Prática de Produção Textual II
consideradas como pré-requisitos para cursá-la.
No período seguinte, o 4º, encontramos oito disciplinas obrigatórias e
duas eletivas. Ao analisarmos as ementas das disciplinas obrigatórias,
verificamos não haver nelas a presença de conteúdos voltados para a
formação do professor-leitor e formador de leitores.
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O 5º período é composto de uma disciplina eletiva e oito obrigatórias,
das quais destacamos Prática de Interpretação de Texto II, que sugere ser a
continuação da disciplina de mesmo nome presente no 1º período.
Na composição do 6º período, encontramos duas eletivas, um estágio
supervisionado e sete obrigatórias das quais uma chamou nossa atenção:
Metodologia do Ensino de Leitura e Literatura.
Dos dois últimos períodos, o 7º – composto por cinco obrigatórias e uma
eletiva – e o 8º – por seis obrigatórias, uma eletiva e um estágio supervisionado
– analisamos as ementas específicas das disciplinas obrigatórias de cada um
deles e não identificamos, nos conteúdos propostos, correlação com a área de
interesse da pesquisa que estávamos desenvolvendo.

4.1.5 Análise das ementas das disciplinas obrigatórias do curso de Letras
(Português-Literaturas) da UERJ de interesse da pesquisa

As disciplinas do 1º período que despertaram o nosso interesse para a
pesquisa foram Prática de Produção Textual I com uma carga horária semanal
de 2h/a e de 30h/a semestral e Prática de Interpretação de Texto I com a
mesma carga horária semanal e semestral.
Os objetivos apresentados para a disciplina Prática de Produção Textual
I propõem a leitura como ponto de partida e de chegada para a produção
textual “ler, pensar, falar, escrever e reler”, embora o foco principal da disciplina
seja levar o aluno a produzir textos com competência, sabemos que leitura e
escrita são atividades indissociáveis, sendo assim essa disciplina, por ter como
um de seus objetivos “privilegiar a análise crítica, as relações textuais,
contextuais

(pragmáticas)

e

intertextuais”,

está

contribuindo

para

o

desenvolvimento da capacidade leitora dos estudantes, orientando-os para
uma leitura reflexiva e abrangente, a qual contribuiria para ampliar a visão
crítica do aluno levando-o a perceber as relações intra, extra e intertextuais. A
leitura da ementa ratifica esse pensamento quando trata da “polissemia da
noção de texto” e de estudos de gêneros textuais com abordagem de seus
aspectos textuais e linguísticos, destacando também a “relação didáticopedagógica entre leitura e produção textual”. Contudo, a observação da
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bibliografia proposta para a disciplina, composta por cinco títulos, aponta para o
propósito específico de preparar o graduando para a produção dos trabalhos
acadêmicos que lhe serão exigidos ao longo do próprio curso. Acreditamos que
tal fato seja motivado pela baixa qualidade de leitura e escrita com que os
estudantes, oriundos do ensino médio, estejam chegando aos bancos das
universidades, fazendo com que os professores-formadores visem qualificar os
graduandos no que serão as necessidades específicas do curso.
Ainda do 1º período, analisamos a disciplina Prática de Interpretação de
Texto I, a qual apresenta como objetivo capacitar os alunos para o
desenvolvimento de suas atividades nos ensinos fundamental e médio, sendo
que pauta os seus trabalhos “a partir dos fundamentos teóricos fornecidos pela
Teoria da Literatura”, fato que é ratificado na ementa com “Exercícios práticos
sobre textos literários alternativamente das literaturas vernáculas ou textos
traduzidos das literaturas clássicas e estrangeiras”. Também é possível
observar essa tendência na literatura que compõe a bibliografia da disciplina
que apresenta, predominantemente, títulos voltados para estudos de
fenômenos no campo literário. Em nossa observação, entendemos aqui estar a
marca do privilégio que é conferido à leitura de textos literários em detrimento
dos diversos textos, sejam em linguagem verbal ou não verbal, que nos
circundam em nossas relações sociais e profissionais ao longo de nossa vida.
É possível que essa atenção maior dispensada aos textos literários no curso de
formação de professores tenha reflexos no trabalho com textos e na formação
de leitores na educação básica e, consequentemente, nos resultados das
avaliações da educação brasileira como um todo e na qualidade da leitura dos
alunos desse segmento de ensino, uma vez que esses instrumentos de
avaliação exigem um nível de leitura mais amplo, não só literária.
No 2º período, a disciplina Prática de Produção Textual II é uma
continuação da disciplina de mesmo nome, ministrada no 1º período, dispondo
da mesma carga horária, apresentando os mesmos objetivos, tendo apenas na
ementa o acréscimo das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o ensino de produção textual. A bibliografia mantém os títulos indicados
no período anterior tendo apenas a inclusão dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para os ensinos fundamental e médio. Ressaltamos que a data de
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publicação apontada na bibliografia é a dos PCN do ensino fundamental, os
PCN do ensino médio datam de 2000. Pareceu-nos que o referido documento
foi considerado, na ementa, como único e abrangendo os dois segmentos do
ensino básico, quando, de fato, são dois: um para o ensino fundamental
terceiro e quarto ciclos (1999), que corresponde ao Ensino Fundamental II, e
outro (2000) para a última etapa do ciclo básico, o Ensino Médio.
Ainda no 2º período, chamou-nos a atenção a disciplina Linguística
Aplicada ao Ensino de Língua Materna, pois aponta o ensino de língua materna
como construtor de identidades e incrementador dos multiletramentos. Sua
ementa traz como proposta discussão e reflexão sobre “questões críticas no
ensino/aprendizagem da leitura e da escrita em língua materna”. Com essas
propostas, bastante pertinentes à disciplina, vemos a possibilidade de
ampliação/construção da capacidade leitora dos alunos além de prepará-los
melhor para entender e lidar com as diversidades culturais e sociais tão
comumente presentes em classes da educação básica, principalmente das
escolas públicas. Essa visão do ensino de língua materna proposta pela
disciplina – construtora de identidades – dialoga com a orientação dos PCN de
que em suas interações cotidianas o falante deve fazer uso da língua de modo
a definir-se como pessoa entre pessoas, de que precisamos nos apropriar da
língua “como linguagem que constrói e ‘desconstrói’ significados sociais”
(BRASIL, 2000, p. 17). A carga horária semanal dessa disciplina é de 2h/a,
totalizando no semestre 30h/a. A bibliografia sugerida traz títulos que levam à
reflexão sobre letramento, discurso/identidade/subjetividade, ensino de língua
materna, interacionalidade, o que poderia significar um novo rumo para as
aulas de LP.
A disciplina cuja ementa chamou-nos a atenção no 3º período foi Prática
de Leitura no Ensino Fundamental e Médio, que tem como pré-requisito as
disciplinas Prática de Produção Textual I e II. Apresenta em seus objetivos
levar o graduando a “considerar o texto e sua leitura como parte fundamental
da experiência escolar” evidenciando a relevância da leitura na formação
acadêmica do aluno. Os dois outros objetivos da disciplina são voltados para a
orientação para a prática de produção textual no ciclo básico. Na ementa
proposta, percebemos estar a disciplina direcionada para a leitura numa
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concepção interacional propondo discuti-la por meio da exploração da
diversidade textual em circulação na sociedade e incluindo a leitura de textos
literários. Em sua proposta, a disciplina visa discutir os níveis de leitura e a
leitura ingênua e a leitura crítica. Ainda observamos a intenção de aproximar a
práxis docente no campo da leitura das orientações para o trabalho com textos
apresentadas nos PCN. A proposta de exploração dos textos que a análise da
ementa nos evidencia vai desde a noção de leitura/texto, dos níveis de leitura –
abrindo diálogo com a forma de avaliação de leitura promovida pelo Pisa –, de
estratégias de leitura, do conhecimento da diversidade textual, da ambiguidade
presente no texto até a leitura literária. Dessa forma, reconhece a leitura para
além do texto literário e faz oposição à preponderância da exploração do texto
literário preconizada pela disciplina Prática de Interpretação de Texto I, do 1º
período. A bibliografia proposta ratifica a disposição de orientar o graduando
para desenvolver um trabalho diferenciado com textos em sua atuação como
professor de LP. Sendo assim, essa disciplina contribui para a formação do
futuro professor como leitor e parece poder também contribuir para capacitá-lo
como professor formador de leitores. Para essa disciplina são disponibilizadas
2h/a semanais, totalizando 30h/a no semestre.
No 5º período, encontramos a disciplina Prática de Interpretação de
Textos II com a mesma carga horária semanal (2h/a) e semestral (30h/a)
quando ministrada no 1º período. Por apresentar os objetivos, a ementa e a
bibliografia do 1º período, sugere ser a continuação da Prática de Interpretação
de Textos I. Entretanto, achamos pertinente salientar que há uma distância
temporal bastante significativa entre as duas disciplinas, três períodos, o que
corresponde a um ano e meio. Em nossa avaliação, a existência dessa
distância grande entre a disciplina I e a II é um aspecto negativo para a
continuidade de um trabalho.
A disciplina Metodologia do Ensino de Leitura e Literatura, no 6º período,
tem carga horária semanal de 2h/a e semestral de 30h/a. Os objetivos
propostos para a disciplina retomam as proposições anteriormente feitas em
disciplinas analisadas neste estudo, tais como: Prática de Produção Textual I e
II e de Prática de Interpretação de Textos I e II complementando-as. A análise
da ementa também evidencia essa proposição de retomada e complementação
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das ementas das disciplinas já citadas, evidentemente, como sugere o próprio
nome da disciplina, com uma proposta mais voltada para a prática. A
bibliografia indicada pela disciplina é bastante extensa, logo o mais provável é
que não haja tempo para discuti-la mais detalhadamente com os graduandos
ficando como sugestão para futuros estudos, o que é bastante significativo para
o professor ao iniciar sua vida profissional: uma boa bibliografia.
Os dois últimos períodos do curso não apresentam disciplinas voltadas
para um trabalho mais específico com textos que possam contribuir de modo
mais específico para a formação de leitores.
Ainda que o Estágio Supervisionado conste do 8º período, o graduando
pode iniciá-lo a partir da obtenção de 86 créditos o que acontecerá no 4º
período.
Julgamos relevante destacar a quantidade de créditos atribuídos a cada
uma das disciplinas do fluxograma do curso de Letras da Uerj que despertaram
nosso interesse para o desenvolvimento dessa pesquisa. Para cada uma delas,
é atribuído apenas 1 crédito, totalizando 7 créditos ao longo do curso todo.
Fazendo uma leitura desse dado, entendemos que, de fato, como veremos ser
anunciado pelos professores-formadores, não há, na construção do currículo
do curso, uma real preocupação com a capacitação do graduando para o
desenvolvimento de suas habilidades de leitura e nem com capacitá-los como
formadores de leitores proficientes e críticos, conforme orientação dos PCN. O
baixo número de créditos atribuídos a essas disciplinas pode, até mesmo, de
forma inconsciente, levar o graduando a não conferir a essas disciplinas o valor
que devem ter em sua formação acadêmica e, de certa forma, concorrer para a
instalação/manutenção da primazia do ensino da gramática numa vertente
mais tradicional nas aulas de LP das nossas escolas.
A fim de promover uma síntese do que foi exposto acima, reunimos os
dados analisados em um quadro. Nele, constam as disciplinas dessa
universidade selecionadas para a pesquisa, suas respectivas cargas horárias,
a localização delas nos períodos e também o número de crédito atribuído a
cada uma.
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Quadro 4 – Síntese das disciplinas do curso de Letras da UERJ
analisadas nesta pesquisa
Disciplina
Prática de Produção Textual I
Prática de Interpretação de Texto I
Prática de Produção Textual II
Linguística Aplicada ao Ensino de
Língua Materna
Prática de Leitura no Ensino Fundamental
e Médio
Prática de Interpretação de Texto II
Metodologia no Ensino de Leitura e
Literatura

Carga
Horária
30h/a
30h/a
30h/a
30h/a

Período

Crédito

1º
1º
2º
2º

1
1
1
1

30h/a

3º

1

30h/a
30h/a

5º
6º

1
1

Fonte: Dados da pesquisa

4.2 Caracterização da UFF
Em 1946, a Associação Fluminense de Professores Católicos propõe a
criação de uma universidade para o estado do Rio de Janeiro, mas, apenas em
1960, pela Lei nº 3.848, de 18 de dezembro desse mesmo ano, foi criada a
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFERJ – agrupando cinco
faculdades federais já existentes em Niterói: Faculdade de Direito de Niterói,
Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de Farmácia e Odontologia,
Escola de Odontologia e Escola Fluminense de Medicina Veterinária,
agregaram-se ainda à nova universidade estabelecimentos de ensino
estaduais: Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, Escola
Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social do Estado do Rio de
Janeiro, recebendo também instituições particulares: Faculdade Fluminense de
Filosofia e Faculdade de Ciências Econômicas de Niterói.
Em 13 de dezembro de 1961, pela Lei nº 3.958, os estabelecimentos a
ela agregados foram-lhe incorporados e, assim, federalizados. Em 1964, o
Hospital Municipal Antônio Pedro, hoje Hospital Universitário Antônio Pedro, foi
incorporado à Universidade visando ao ensino e à pesquisa nas áreas de
saúde e assistencial. Com a Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, a
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro passou a denominar-se
Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Hoje, a universidade tem 21.682 alunos matriculados, 2.642 professores
e 4.718 funcionários – no Hospital Universitário Antônio Pedro, estão lotados
1.940 servidores. Com um total de 79 departamentos de ensino, são oferecidos
51 cursos de graduação. Na pós-graduação, a UFF tem 131 cursos.
Segundo o Ranking Universitário Folha, a UFF encontra-se no 16º lugar
dentre 192 universidades brasileiras no que concerne à avaliação de
parâmetros tais como: qualidade de pesquisa e ensino, avaliação do mercado e
índices de inovação e internacionalização.
Localizada em Niterói, a Universidade está estruturada em três
grandes campi: o do Gragoatá, o da Praia Vermelha e o do Valonguinho. Ao
lado da Estação das Barcas e próximos à Zona Sul da cidade, eles ocupam
uma área privilegiada, às margens da Baía de Guanabara. Algumas faculdades
funcionam fora dos campi em unidades isoladas. A UFF marca presença na
vida dos habitantes da cidade com diversas atividades culturais, de pesquisa,
ensino e extensão. A universidade também está presente em várias cidades do
estado do Rio de Janeiro ofertando cursos de graduação de interesse das
regiões próximas à cidade sede dessas unidades.

4.2.1 O curso de Letras da UFF

A Faculdade Fluminense de Filosofia, que surgiu em dezembro de 1946,
foi agregada à UFERJ, em 1960, com o nome de Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras e, ao longo do processo de consolidação e ampliação da
universidade, foi desmembrada em diversas unidades, sendo o Instituto de
Letras uma dessas unidades.
Foram criadas, em 1971, as habilitações em Português-Literaturas,
Português-Inglês, Português-Francês, Português-Espanhol, Português-Alemão,
Português-Latim, Português-Grego e Português-Italiano. No ano de 1976,
criaram-se os cursos de bacharelado em Crítica Literária, Tradução e
Interpretação e Revisão Crítica.
O primeiro curso de Pós-Graduação foi o Mestrado em Língua
Portuguesa implantado em 1971. Foi criado, no ano seguinte, o Mestrado em
Língua Inglesa e, em 1975, passaram a ser oferecidos cursos de Mestrado nas
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áreas de Literatura Brasileira e Portuguesa. Foram criados, em 1980, cursos de
especialização em Língua Francesa e Literaturas Francófonas, Língua
Portuguesa, Língua Inglesa, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e
Literaturas da Língua Inglesa. Ainda na década de 1980, foi criado o Mestrado
em Literaturas de Língua Francesa, que, em 1988, passou a ser denominado
de Mestrado em Línguas Francófonas.
Em 18 de abril de 1990, o instituto de Letras foi transferido para o
Campus de Gragoatá onde se localiza até hoje.

4.2.2 A licenciatura em Letras: Português-Literaturas da UFF
A graduação em Letras na modalidade licenciatura em Português –
Literaturas oferecida pela UFF é um curso que apresenta suas disciplinas
distribuídas prioritariamente no turno matutino, nos períodos ímpares, e turno
noturno, nos períodos pares, mas eventualmente ocorrem aulas no turno
vespertino,

conforme horário disponibilizado, desse modo caracterizando o

curso como integral. Possui uma carga horária total de 2.800h, distribuídas ao
longo de 8 semestres, devendo o aluno, para concluí-la, perfazer um total de
200 créditos a serem cumpridos entre disciplinas obrigatórias (37), eletivas (1),
optativas (3) e atividades complementares (200h/a). O curso tem como objetivo
formar profissionais para atuar na área de Letras, aí compreendidos
professores de línguas e respectivas literaturas, pesquisadores de questões
culturais, linguísticas e literárias, preparadores de textos para publicação,
tradutores e intérpretes conforme consta no site da universidade.
Ao buscarmos no site a matriz curricular do curso para análise,
observamos a existência de duas matrizes curriculares para o curso de
licenciatura em Letras na habilitação Português-Literaturas diferenciadas como
Versão 1 e Versão 3. Analisando-as, notamos que a Versão 1 apresentava
carga horária superior (3.285h/a) à da Versão 3 (2.800h/a), mas apresentava
várias disciplinas desativadas sugerindo estar ocorrendo uma atualização do
curso com a Versão 3. Ainda que fôssemos descartar essa versão,
consideramos

significativo

destacar

que

a

universidade

ainda

forma

professores para a educação básica com quase nenhuma experiência das
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atividades docentes, visto que, em sete períodos do curso só havia disciplinas
obrigatórias e teóricas, apenas no 8º período, constava da grade as disciplinas
Prática de Ensino I (90h/a) e Prática de Ensino II (135h/a). Apresentando uma
organização muito próxima a de um curso de bacharelado, que se caracteriza
pela ausência de prática docente.
Após essas observações, voltamos nossa atenção para a análise da
matriz curricular e das ementas das disciplinas da Versão 3 cujas
características e objetivos apresentamos no início desse tópico.

4.2.3 A organização das disciplinas ao longo do curso na UFF
A grade curricular do curso na Versão 3 oferece, nos seis primeiros
períodos, cinco disciplinas obrigatórias em cada um. Apenas nos dois últimos
períodos são disponibilizadas para os alunos as disciplinas eletivas e optativas.
No 7º período, são três obrigatórias, duas optativas e uma eletiva e o 8º
período se constitui de quatro obrigatórias, de uma optativa e das atividades
complementares.
As que compõem o 1º período têm carga horária semestral de 60h/a
divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas. Não há referência à carga horária
semanal, mas a observação do quadro de horários sugeriu-nos uma carga
horária de 3h/a semanal e um semestre letivo de 20 semanas. Das cinco
disciplinas propostas para essa 1ª etapa do curso, destacamos a de Língua
Portuguesa I.
No 2º período, as cinco disciplinas apresentavam carga horária
semestral de 60h/a, sendo quatro delas com 50h/a teóricas e 10h/a práticas e a
outra dividia igualmente essas 60h/a entre teoria e prática.
O 3º período dessa licenciatura traz, das cinco disciplinas que o
compõem, quatro específicas de Letras com carga horária semestral de 60h/a
divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas e uma de Educação com as 60h/a
voltadas para fundamentos teóricos. Das disciplinas desse período, duas
chamaram-nos a atenção: Literatura Brasileira III e Linguística III por razões
que explicaremos mais adiante.
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A composição da grade curricular do 4º período traz três disciplinas com
carga horária semestral de 60h/a divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas e
uma de Educação com as 60h/a voltadas para fundamentos teóricos, a quinta
disciplina tem também 60h/a semestral, que estão divididas em 40h/a teóricas
e 20h/a práticas.
No 5º período, das cinco disciplinas obrigatórias, três apresentavam
carga horária semestral de 60h/a divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas,
uma com carga horária semestral de 70h/a divididas em 40h/a teóricas e 30h/a
práticas e uma disciplina com carga horária de 100h/a contadas como horas de
estágio. Julgamos pertinente analisar a ementa de Literatura Brasileira V.
O 6º período traz três disciplinas obrigatórias específicas de Letras na
habilitação proposta, dentre elas duas com carga horária semestral de 70h/a
divididas em 40h/a teóricas e 30h/a práticas, uma da área de Educação com as
60h/a voltadas para fundamentos teóricos, e uma com 100h/a denominadas de
carga horária de estágio.
O 7º período, composto de disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas,
apresentou uma diferença entre o fluxograma proposto e a matriz curricular
disponibilizada para o curso pela universidade. A matriz traz, além das três
obrigatórias constantes do fluxograma, a disciplina de Libras I com carga
horária de 30h/a, sendo apenas teórica. Duas das demais disciplinas são
específicas, uma apresenta carga horária semestral de 70h/a divididas em
40h/a teóricas e 30h/a práticas e a outra carga horária semestral de 60h/a
divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas e uma com 100h/a denominadas
de carga horária de estágio.
Em sua etapa final, o 8º período, há quatro disciplinas obrigatórias, das
quais duas apresentam carga horária semestral de 30h/a divididas em 20h/a
teóricas e 10h/a práticas, uma com carga horária semestral de 60h/a divididas
em 50h/a teóricas e 10h/a práticas e uma com 100h/a denominadas de carga
horária de estágio. Nessa etapa, ainda encontramos 200h/a de atividades
complementares que compreendem participação em projetos de extensão,
palestras, oficinas, minicursos, simpósios, congressos.
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Concluiremos nossa análise, tecendo comentários sobre as ementas das
disciplinas Pesquisa e Prática de Ensino I, II, III e IV, as quais se estendem do
5º ao 8º período.
Organizamos as informações das disciplinas dessa universidade
selecionadas para a pesquisa sintetizando-as no quadro a seguir. Destacamos
que o número de crédito não estava disponível nem nas ementas das
disciplinas nem no fluxograma.
Quadro 5 - Síntese das disciplinas do curso de Letras da UFF
analisadas nesta pesquisa
Disciplina

Carga
Horária
60h/a

Período

Crédito

1º

Literatura Brasileira III

60h/a

3º

Linguística III

60h/a

3º

Literatura V

70h/a

5º

Pesquisa e Prática de Ensino I

100h/a

5º

Pesquisa e Prática de Ensino II

100h/a

6º

Pesquisa e Prática de Ensino III

100h/a

7º

Pesquisa e Prática de Ensino IV

100h/a

8º

não
informado
não
informado
não
informado
não
informado
não
informado
não
informado
não
informado
não
informado

Língua Portuguesa I

Fonte: Dados da pesquisa

4.2.4 Análise das ementas das disciplinas obrigatórias do curso de Letras
(Português-Literaturas) da UFF de interesse da pesquisa
Das disciplinas do 1º período, chamou-nos a atenção a ementa de
Língua Portuguesa I por pautar seus objetivos em reconhecimento de conceitos
relativos a texto, como:

i)

“produzir e compreender textos de gêneros e tipos

variados”, ii) “refletir sobre o ensino da produção e da leitura de textos no ensino
fundamental e médio”. Entendemos os dois objetivos destacados acima da
seguinte forma: o primeiro contribuiria para a formação do professor-leitor de
uma diversidade/variedade ampla de textos, o segundo objetivo estaria voltado
para capacitar o professor para formar leitores entre os alunos do ciclo básico.
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Os conteúdos propostos na ementa versam sobre oralidade e escrita,
processos e práticas de leitura e de escrita com perspectiva de encaminhar
para um trabalho de compreensão e produção de textos em classes de
educação básica. Observamos que, embora a denominação usada para a
disciplina seja mais comumente empregada para as que abordam questões de
fonética, morfologia, semântica e sintaxe, a ementa proposta está próxima das
apresentadas nas disciplinas denominadas de Prática de Produção Textual e
Prática

de

Interpretação

de

Texto

oferecidas

pela

UERJ.

Para

o

desenvolvimento de suas atividades, é disponibilizada uma carga horária
semestral de 60h/a divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas. Não
encontramos discriminadas as atividades práticas a serem realizadas, mas os
instrumentos avaliativos enunciados na ementa sugeriram-nos que fossem
atividades no próprio espaço da sala de aula em que o graduando atuaria de
forma mais participativa, como em um seminário, microclasses.
Além da proximidade do conteúdo proposto na disciplina Língua
Portuguesa I com as duas disciplinas da UERJ já mencionadas, chamou-nos à
atenção que a carga horária proposta para a da UFF corresponde à soma das
duas da UERJ.
Quanto às ementas propostas para as disciplinas do 3º período,
selecionamos as de Literatura Brasileira III e de Linguística III, ambas com
carga horária semestral de 60h/a divididas em 50h/a teóricas e 10h/a práticas.
Na ementa de Literatura Brasileira III, destacamos o objetivo de “desenvolver
no aluno a prática de leitura e interpretação de textos teóricos e literários, com
vistas à formação do futuro professor”. Esse objetivo revela o direcionamento
para a formação cultural e teórico-literária dos graduandos, contribuindo para o
desempenho de sua atividade docente no que tange à formação de leitores
literários. Em Linguística III, ressaltamos dois objetivos: i) Analisar situações de
interação, identificando os principais fatores que caracterizam a linguagem
como prática social

ii)

Analisar textos, observando aspectos discursivos e

mecanismos de coesão e coerência textuais. O primeiro por levar à reflexão
sobre o uso da linguagem nos textos que construímos em nossas interações
sociais cotidianas, possibilitando, assim, uma leitura dos textos que nos
cercam; e o segundo por contribuir para uma maior eficácia linguística na
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elaboração de textos pela observação de questões intra e extratextuais. Na
descrição da ementa, encontramos a proposta de estudos de aspectos que,
quando dominados por produtores e receptores de texto, são facilitadores do
processo de apreensão de sentido do texto e de intencionalidade do locutor,
elementos que consideramos necessários para o processo de leitura proficiente
e crítica de um texto e para a ampliação da visão de mundo. Os aspectos aos
quais nos referimos são: os atos de fala, análise de conversação, discurso e
texto.
O destaque que demos à cadeira de Literatura Brasileira V, 5º período,
deveu-se ao fato de apresentar entre os seus objetivos a proposta de reflexão
sobre a literatura da pós-modernidade e sobre a ação do mercado na literatura,
levando o graduando a uma avaliação crítica dos fatos e consequentemente a
um amadurecimento como leitor.
Nos três períodos finais do curso, a análise das ementas das disciplinas
ofertadas evidenciou não haver interação direta com uma formação de leitores
mais ampla ficando mais fechada em questões mais especificamente do campo
literário. Não estamos negando a contribuição da literatura na formação de
leitores, mas apontando para o fato de que é comum o enfoque mais
técnico/teórico das discussões em aulas de Literatura, o que se distancia da
abrangência a que se propõe essa pesquisa no que tange à formação de
leitores na diversidade textual que nos cerca.
Ainda do 5º período, destacamos para comentários a disciplina Pesquisa
e Prática de Ensino I, justificamos essa seleção em virtude de a ementa
proposta possibilitar uma discussão sobre o fazer docente, levando o aluno a
refletir questões como: currículo, conteúdo, livro didático, novas tecnologias na
educação e o processo avaliativo escolar. Entendemos serem essas reflexões
capazes de levar a uma nova leitura da escola que temos e a pensarmos a
escola que queremos. A discussão proposta no 5º período persiste até a
conclusão do curso com as disciplinas Pesquisa e Prática de Ensino II, III e IV.
Ressaltamos ainda que não constam nas ementas nem os créditos das
disciplinas, nem as bibliografias sugeridas.
A análise das matrizes curriculares dos cursos de Letras das duas
universidades investigadas na pesquisa evidenciou, inicialmente, duas
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situações bastante distintas. A primeira marcada pela ausência, e a segunda,
pela presença de disciplinas especificamente voltadas para capacitar o futuro
professor como leitor e, principalmente, como formador de leitores. A partir
dessa

observação,

constatamos

não

haver

uma

base

comum

no

direcionamento dado aos cursos de Letras no que tange à construção de seus
currículos, deixando entrever que formar o graduando como leitor crítico e
como formador de leitores não é consenso entre os organizadores das matrizes
curriculares dos cursos de Letras. Sobre essa falta de um critério único das
universidades para tratar a formação de leitores, destacamos que contribui
para a manutenção do status quo da leitura no Brasil.
Ao investigarmos a construção da matriz curricular de cada um dos
cursos, percebemos que a simples presença de disciplinas específicas para
desenvolvimento da capacidade leitora do aluno não implica o alcance dos
níveis de resultados ideais para formar professores capazes de desenvolver
em seus alunos habilidades de leitura, que acarretem significativa melhora no
desempenho dos estudantes brasileiros quando lhes são exigidas em
atividades cotidianas de leitura e nas avaliações diagnósticas da educação
brasileira.
O exame da matriz curricular do curso de Letras com habilitação em
Português-Literaturas da UERJ mostrou-nos a existência de disciplinas cujas
ementas contemplam a leitura e a produção textual. Mas nossa análise dessas
evidenciou pontos que, em nossa visão, interferem de modo negativo no
processo de formação de leitores, ou seja, não contribuem como deveriam para
ampliar a capacidade leitora dos futuros professores de LP. Destacamos, por
exemplo, que, em virtude da deficiência em leitura e escrita que os alunos
trazem da educação básica, a baixa carga horária dessas disciplinas é um dos
obstáculos. O professor, dispondo de uma carga horária tão reduzida, pouco
pode fazer para ampliar os horizontes de seus alunos no universo da leitura e
também da escrita. Outro ponto a ressaltar é que, mesmo sendo essas
disciplinas classificadas como obrigatórias, o número de créditos a elas
atribuído é o mínimo, funcionando como mais um ponto contrário, uma vez que
permite ao graduando receber essa informação com a conotação de serem
disciplinas de menor relevância em sua formação, como já destacamos
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anteriormente. Outro dado, para nós, significativo nessa análise de pontos
negativos foi a distância entre duas disciplinas que se complementavam –
Prática de Interpretação de Texto I (1º período) e Prática de Interpretação de
Texto II (5º período) – a existência de um ano e meio entre elas pareceu-nos
tempo suficiente para fazerem adormecer muitas discussões propostas na
primeira etapa da disciplina. A inexistência de disciplinas de cunho mais
específico para o desenvolvimento da competência leitora nos dois últimos
períodos do curso também tem peso negativo em nossa avaliação, uma vez
que essa distância entre os trabalhos com textos, propostos nas disciplinas nos
períodos iniciais do curso – que, a nós, parece não ser suficiente – e as
primeiras experiências em sala de aula da educação básica, podem ter como
efeito a leitura de que um efetivo e diferenciado trabalho com textos não tem a
mesma relevância que o estudo de questões gramaticais e literárias que
permeiam as ementas das disciplinas dos dois últimos períodos.
A matriz curricular dos cursos de Letras da UFF não traz em sua
composição disciplinas com denominação que remeta a uma proposta de
trabalho com textos voltada para a formação de leitores. O desenvolvimento de
habilidades de leitura foi, na maioria das vezes, identificado em nossa leitura
das ementas dessa instituição mesclado entre os objetivos específicos de
disciplinas que selecionamos para análise. A carga horária de cada uma
dessas disciplinas é bem mais expressiva quando comparada à da UERJ: o
dobro. Não era nossa intenção, inicialmente, comparar as duas instituições,
mas consideramos relevante ressaltar o fato de a disciplina Língua Portuguesa
I (1º período da UFF), ter carga horária corresponde às de Prática de Produção
Textual I e II (1º e 2º períodos da UERJ) e que, como essas, apresentam como
objetivos levar os alunos à leitura e produção de textos. Se por um lado a UFF
tem a seu favor uma carga horária mais ampliada por disciplina, a ausência de
um momento específico para discussões direcionadas a um trabalho efetivo de
formação de leitores e de formadores de leitores traz dificuldades para a
atuação dos professores da educação básica que visem ao desenvolvimento
de habilidades de leitura de seus alunos, uma vez que outros momentos de
discussões que contribuem para a formação de leitores apontados em nossa
pesquisa estavam embutidos em reflexões sobre questões linguísticas e
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literárias. Ressalvamos aqui a nossa compreensão de que a literatura contribui
para formar leitores, que amplia a percepção de mundo, mas destacamos
também a nossa defesa de que a escola não pode formar leitores apenas de
textos literários, visto que temos muito mais contato com outros tipos e gêneros
textuais do que os do universo da literatura e que somos textos em contato
com outros textos.

4.3 Os docentes dos cursos de Letras
As informações a seguir foram obtidas a partir das respostas dos
professores-formadores – denominação que demos aos docentes que atuam
nos cursos de Letras das universidades que foram objeto de estudo desta
pesquisa – ao questionário produzido com o propósito de averiguar a relação
entre a composição da grade curricular do curso e a elaboração das ementas
das disciplinas que compõem o currículo dos referidos cursos com a formação
de professores-leitores e professores formadores de leitores.

4.3.1 Perfil dos professores-formadores
No início do questionário buscamos formar um perfil do profissional que
atua nos cursos de Letras das duas universidades investigadas nesta pesquisa.
Constatamos que, dentre os professores que contribuíram respondendo ao
questionário, havia um intervalo de tempo de conclusão da graduação que
variava entre 3 e 47 anos de formados. Dos 7 professores entrevistados,
apenas 1 tinha menos de 10 anos de conclusão do curso, 2 tinham entre 20 e
30 anos, 4 entre 40 e 47 anos de formados.
Outro dado que verificamos foi o tempo de atuação desses professores
na licenciatura em Letras, a variação apresentou-se conforme exposto no
gráfico 2.
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Gráfico 2 – Tempo de atuação na licenciatura em Letras

Fonte: Dados da pesquisa

Como se pode concluir pela leitura das informações do gráfico 2, a
equipe de professores possui larga experiência nas licenciaturas em Letras,
71,4% já atuam há mais de 20 anos nesses cursos.
Ainda tendo como base os dados fornecidos pelos professores,
construímos o perfil do grupo de docentes entrevistados no que tange à
formação acadêmica. O gráfico 3 apresenta a distribuição dos docentes pela
titulação que vai desde o mestrado até o pós-doutorado.
Gráfico 3 – Formação acadêmica

Fonte: Dados da pesquisa

Cruzando as informações que deram origem aos gráficos 2 e 3,
observamos que os 71,4% que atuam nas licenciaturas em Letras há mais de
20 anos não correspondem aos 71,4% dos que já concluíram o pós-doutorado.
Dos professores com menos de 10 anos em classes de licenciaturas, isto é,
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28,6% do total de professores-formadores, como mostra o gráfico 2, 50% já
concluíram o doutorado e 50%, o mestrado.

4.3.2 A licenciatura em Letras sob a ótica dos professores-formadores

Com o objetivo de investigar como os professores que atuam nas
licenciaturas em Letras veem essa graduação no que tange à formação de
leitores, levamos a eles questões a serem respondidas a partir de suas
experiências na formação de professores de LP. Iniciamos essa etapa da
pesquisa identificando as disciplinas ministradas pelo grupo de professores
participantes: Língua Portuguesa, Linguísticas, Leitura e Produção Textual,
Língua Portuguesa na Educação, Português Instrumental, Literatura.
A fim de atingir nosso propósito, na questão 3, pedimos, aos
professores-formadores que conceituassem professor-leitor. Os conceitos
fornecidos contemplavam a leitura como fonte de prazer, como instrumento
para a prática profissional, para o aperfeiçoamento no exercício da profissão e
como hábito diário ou praticado com frequência regular na vida do professor.
No quadro 6, encontram-se reproduzidos os conceitos apresentados.
Quadro 6 – Conceito de professor-leitor
PF 1 - O professor que lê fora do ambiente escolar, lê materiais diversos, além da teoria.
Diuturnamente.
PF 2 - O que pratica regularmente a leitura de livros.
PF 3 - Professor que busca e seleciona fontes com vistas ao autoaperfeiçoamento profissional
e produz, com essas ferramentas, seu próprio material de ensino.
PF 4 - Um professor capaz de articular as leituras que faz com as suas práticas de ensino de
língua, aliando prazer e reflexão em prol da prática profissional.
PF 5 - É o professor que sabe fazer uso das estratégias de leitura, além de ter o prazer da
leitura.
PF 6 - Aquele profissional que, não obstante sua atuação docente, entende que a sua
formação continuada e sua prática em sala de aula dependem diretamente de sua leitura
diária nos mais diferentes gêneros textuais, do jornal à tese de doutorado.
PF 7 - Aquele que tem a leitura como hábito frequente, que transforma sua visão de mundo
em função de suas leituras. Por isso ele tenta passar essa experiência para seus alunos.

Fonte – Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 3 do
questionário professor-formador.

A leitura dos conceitos apresentados pelos professores-formadores
coaduna com as já mencionadas, neste trabalho, palavras de Silva (2009, p.
23): “O cerne do desenvolvimento da identidade de um professor é, sem
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dúvida, a leitura. Para ele, a leitura constitui, além de instrumento e/ou prática,
uma ‘forma de ser e de existir’”. É possível observar que, na opinião dos
professores questionados, as palavras-chave para conceituar professor-leitor
são frequência de leitura, associação de leitura à prática docente, capacidade
de se apropriar do que lê e sensação de prazer. As considerações expostas
ressaltam a presença da leitura na vida em sociedade, conduzindo para uma
visão da leitura como prática social, estando presente em nossas interações
sociais tanto no campo pessoal, quanto no profissional, como apontam: PF 1 –
“O professor que lê fora do ambiente escolar, lê materiais diversos, além da
teoria. Diuturnamente.” e PF 7 – “Aquele que tem a leitura como hábito
frequente, que transforma sua visão de mundo em função de suas leituras. Por
isso ele tenta passar essa experiência para seus alunos”. Esses conceitos
comungam com a fala de Antunes (2009, p. 49), à qual já fizemos referência
nesta pesquisa, de que “usar a linguagem é uma forma de agir socialmente, de
interagir com os outros, e (...) essas coisas somente acontecem em texto”.
Essa visão apresentada pela autora reforça o nosso entendimento da
necessidade de formar leitores a fim de promover uma inserção maior dos
menos favorecidos social, cultural e economicamente e possibilitar que
exerçam sua cidadania. Para que esse objetivo seja alcançado, os futuros
professores precisam estar preparados para desenvolver a capacidade leitora
dos seus alunos.
A nossa concepção de professor-leitor está para além da leitura no
âmbito escolar, ou da leitura literária. Transcende essas áreas que englobam o
estudo de tipos e gêneros textuais e de escolas literárias no formato
normalmente tradicional que é dado a esses textos, isto é, voltados para
estrutura e características, e se completa na leitura dos textos que somos em
nossas interações sociais, nos quais se faz possível a percepção de que
estamos submersos em textos construídos por meio de língua(gem) que
precisamos

conhecer

para

empregar,

adequadamente,

nas

diferentes

situações comunicativas presentes em nosso cotidiano. Por isso, para nós, a
formação de um leitor extrapola a questão meramente quantitativa e tem como
foco a qualidade da leitura. Se o professor atribui à leitura, ao texto uma
amplitude para além da teoria, como observado em conceitos apresentados
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pelos professores-formadores, para além da literatura, sem, contudo, desprezar
qualquer uma delas, então, sua leitura estará sempre associada à frequência, a
prazer, à prática docente e à formação de leitores.
Quando, na continuidade de nossa investigação, questionamos os
professores sobre a contribuição que o curso de Letras em que atuam oferecia
para a formação de leitores proficientes e críticos, obtivemos o resultado
apresentado no gráfico 4.
Gráfico 4 – Curso de Letras e formação de leitores proficientes e críticos

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 4 do
questionário professor-formador.

Observa-se, pelo gráfico, que há um percentual baixo (14,3%), porém
presente, de professores-formadores que não consideram estar o curso de
Letras em que atuam formando professores-leitores proficientes e críticos.
Ao questionarmos, na questão 5, sobre a colaboração das disciplinas do
curso, incluindo a ministrada por eles, para um efetivo processo de formação
de leitores, observamos que a concordância na contribuição foi unânime.
Ainda que as questões formuladas possam, inicialmente, parecer
análogas, ressaltamos que tínhamos a intenção de observar se a formação de
leitores era uma ação proposta, prevista pelo curso, isto é, um objetivo tomado
de forma coletiva ou se dependia de ações isoladas a cargo da consciência
individual dos docentes de ser relevante o domínio de habilidades de leitura na
formação dos futuros professores de LP.
Sendo assim, a leitura das respostas atribuídas às questões 4 e 5 que
poderia parecer contraditória, uma vez que, no gráfico 4, está registrada uma
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negativa da contribuição do curso de Letras na formação de leitores e, na
resposta à questão 5, há uma unanimidade quanto a essa formação, passa a
fazer sentido ao apontar que, na opinião de 14,3% dos docentes o curso não
contribui, mas a disciplina, mesmo que não como o esperado, concorria sim
para essa formação, conforme evidencia a fala, no quadro 5, do PF 7: “Em
princípio deveria, mas é só uma minoria que se interessa realmente pelo
curso.”, destacando o desinteresse da maioria dos alunos como o responsável
pela não contribuição. Com essas questões levantadas comprovamos que a
formação de um professor-leitor e formador de leitores depende da ação
individual de cada professor.
Tanto quanto à contribuição do curso como das disciplinas, pedimos aos
professores que apontassem como a colaboração se efetivava. As informações
passadas por eles estão dispostas no quadro 7.
Quadro 7 – Comparação entre a contribuição do curso e
das disciplinas na formação de leitores
Contribuição do curso de Letras – Questão 4

Contribuição das disciplinas – Questão 5

PF 1 - Só contribui quando o professor é leitor para
além da teoria.
PF 2 - Exigindo leituras.

PF 1 - Só contribui quando o professor é leitor para
além da teoria.
PF 2 - Exigindo leituras subsidiárias e leituras de
corpus.
PF 3 - Em primeiro lugar pelo exemplo nas aulas,
por comprovar que a leitura e o comentário de
textos é a estratégia mais fecunda de ensinar.
Em segundo lugar, incentivando os alunos à
autoformação, mediante a informação sobre as
fontes e os meios de acesso a elas.
PF 4 - Contribui na medida em que, além da teoria
do texto, promove a prática da produção textual de
forma supervisionada.

PF 3 - Em primeiro lugar pelo exemplo nas aulas,
por comprovar que a leitura e o comentário de
textos é a estratégia mais fecunda de ensinar.
Em segundo lugar, incentivando os alunos à
autoformação, mediante a informação sobre as
fontes e os meios de acesso a elas.
PF 4 - O curso está estruturado de tal modo que a
leitura e a escrita são condições básicas para
prosseguir nos estudos das demais disciplinas,
uma vez que ocupa parte significativa da grade
curricular.
Além
disso,
há
orientações
metodológicas que indicam que os professores
devem ter preocupação de “ensinar” leitura e
escrita em todas as disciplinas ao longo do curso.
PF 5 - Por meio de textos advindos de diferentes
gêneros textuais, além de discutirmos os textos
dados em sala de aula.
PF 6 - A partir de estímulos e da condução de
debates críticos, do posicionamento individual e da
argumentação.
PF 7 - ____________________________

PF 5 - Trabalhamos com o referencial teórico da
linguística textual. O aluno não fica solto com o
texto.
PF 6 - A partir dos debates em aula.

PF 7 - Em princípio deveria, mas é só uma minoria
que se interessa realmente pelo curso.

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas às questões 4 e 5 do
questionário professor-formador.
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A fim de compararmos as respostas dadas pelos professores para as
duas questões, disponibilizamo-las lado a lado no quadro 7. Notamos que,
quanto à contribuição do curso, apenas 14,3% responderam, de fato, avaliando
o curso, sua estrutura curricular, mesmo assim não houve especificação da
maneira como se concretiza essa contribuição, falou-se de modo genérico e
estendeu-se à contribuição às disciplinas e ao trabalho dos professores. Os
demais docentes responderam tendo como base o trabalho desenvolvido em
sua(s) disciplina(s). É possível observar inclusive que 2 deles deram
exatamente a mesma resposta, professores PF 1 e PF 3. Responderam às
duas questões levantadas de forma bem semelhante 3 docentes: PF 2, PF 5 e
PF 6. Houve um percentual de 14,3% de respostas em que se negou a
contribuição do curso para a formação de leitores proficientes e críticos. A partir
dessa observação, podemos concluir que, a valer, a não contribuição do curso
de Letras seria de 85,7%.
No que concerne à contribuição das disciplinas para a qualificação do
futuro professor como leitor, ocorre em todas as disciplinas em que atuam,
mesmo que não seja na proporção e modo que consideram ideal, está
presente. A nossa análise das respostas constatou que ela se realiza,
prioritariamente, pela exploração do material teórico de cada disciplina, em
seguida, foi apontado como agente dessa formação o exemplo dado pelo
professor, pois sendo este leitor, pode convencer o seu aluno de que “a leitura
e o comentário de textos é a estratégia mais fecunda de ensinar” conforme
aponta um dos professores, PF 3. Também houve destaque para a exigência
de leitura característica não só das disciplinas, mas também do curso. A
associação da teoria com a prática também é citada como agente na formação
de professores-leitores.
Por meio das informações obtidas com as respostas às questões 4 e 5
do questionário professor-formador, verificamos um dos nossos objetivos
específicos que era perceber de que forma essas licenciaturas preparavam os
futuros professores no que concerne à competência leitora, a ser leitor, a estar
preparado para formar leitores. Tal formação, conforme ficou evidenciado pelas
respostas, está a cargo dos professores, seja pelo exemplo como leitor, seja
pela prática profissional.
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Na sequência dos pontos levantados, buscamos, na questão 6,
informações sobre o papel do curso de Letras na ampliação da visão de mundo
e na elevação dos níveis de leitura dos futuros professores. Tínhamos como
objetivo verificar a ocorrência de uma leitura que transpusesse o nível do
teórico, que fosse para além do saber acadêmico presente nos textos, que
estivesse próxima da nossa concepção de leitura, que vai desde a leitura dos
textos que somos e com os quais interagimos em nosso cotidiano, comumente
produzidos em linguagem verbal/oral, a textos literários. O gráfico 5 evidencia o
percentual de resposta obtido.
Gráfico 5 – Curso de Letras: relação com a leitura de mundo

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 6 do
questionário professor-formador.

A leitura do gráfico aponta para a existência de mecanismos que
levariam o futuro professor a perceber que estamos envolvidos por textos, que
produzimos textos em nosso cotidiano aos quais também precisamos atribuir
sentido para que estejamos, de fato, inseridos nos grupos sociais dos quais
fazemos parte e, assim, reconhecermos nosso papel social e exercermos
nossa cidadania. Procuramos, então, saber como se efetivava a contribuição
do curso de Letras para dar aos futuros professores competências e
habilidades que os levassem à ampliação da capacidade de ler o mundo com
que chegam à universidade. Os 5 professores que consideraram que o curso
proporcionava uma maior abrangência na visão de mundo dos graduandos,
destacaram três pontos como agentes desse processo que foram: mediação do
professor, (consideramos relevante destacar aqui que nas políticas públicas de
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formação de leitores, lutou-se pela criação da figura do mediador, a quem
caberia promover a intermediação entre o texto e o leitor, levando-o a ampliar a
sua capacidade leitora, encaminhando-o para uma leitura menos rasa, mais
crítica), interesse do aluno e referencial teórico, cujos percentuais estão
expostos no gráfico 6 a seguir.
Gráfico 6 – Estratégias para ampliação da leitura de mundo

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 6 do
questionário professor-formador.

Observamos, a partir dos dados do gráfico, que embora apenas um dos
5 docentes, 20% do total, tenha mencionado, de fato, a relevância do professor
nesse processo, entendemos que a sua contribuição é efetivamente de 80%.
Defendemos esse percentual uma vez que tanto a seleção quanto a exploração
do referencial teórico estão a cargo dos professores, que farão, com vias ao
aprendizado de seus alunos, a mediação entre os textos propostos e os seus
alunos. Essa constatação faz persistir a nossa visão de que o processo de
formação do futuro professor é muito mais uma ação individual do que uma
proposta marcadamente presente na estruturação do curso. Os 20% restantes
atribuem ao interesse dos graduandos a responsabilidade de elevação dos
seus níveis de leitura.
Em nossa concepção, independente da ação dos professores, é
fundamental o interesse dos educandos pelo aprendizado nos diferentes
espaços de formação acadêmica, não só nas licenciaturas. Porém, a partir
dessa colocação e de nossas reflexões sobre ela, uma suspeita surgiu: será
que os estudantes que procuram os cursos de Letras o fazem por real
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interesse na formação docente, pretendem exercer a docência? Esse
questionamento é corroborado pelo comentário feito pelo PF 7 ao responder à
questão 5, “mas é só uma minoria que se interessa realmente pelo curso”.
Sempre

que

colocamos

para

os

professores-formadores

um

questionamento sobre o curso de Letras de um modo geral, na sequência,
levantamos uma indagação sobre as disciplinas em que atuavam. Assim, na
questão 7, procuramos saber se as respectivas disciplinas levavam a uma
maior visão de mundo e se atendiam à expectativa que tinham na formação e
atuação do futuro professor. Os docentes foram unânimes ao responder que
atendiam sim, entretanto quando questionados sobre a forma como esse
contributo se efetivava, não houve a mesma uniformidade no grau de
satisfação da expectativa que tinham quanto ao nível de formação de seus
alunos. Da totalidade dos professores-formadores, 71,4% não mensuraram o
grau de satisfação com a contribuição, apontaram apenas a existência da
participação das disciplinas na construção dos novos professores e na
elevação dos seus níveis de leitura, a não menção ao nível de atendimento da
expectativa sugeriu-nos que estivesse dentro do esperado por cada um deles.
Contudo,

28,6%

dos

docentes

revelaram-se

insatisfeitos

com

a

proporcionalidade da participação de suas disciplinas na formação dos
graduandos como leitores do mundo. Reportamos, a seguir, suas respostas. O
PF 1 assim se posicionou: “Não como gostaria. O tempo para conteúdo
programático absorve o dedicado à leitura.” e, nas palavras do PF 7, temos
que: “Na medida do possível, já que os alunos chegam à graduação com um
nível de leitura muito baixo.”.
O comentário sobre o baixo nível de formação dos ingressantes nos
cursos de licenciatura despertou nosso interesse para saber a nota de corte do
último vestibular para os cursos de Letras das duas universidades com as
quais estamos desenvolvendo essa pesquisa. Para isso, recorremos ao site do
Enem a fim de verificar essas notas para o curso de Letras da UFF, uma vez
que o acesso à universidade se dá pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e
ao da UERJ para obter as notas de corte para o curso de Letras da referida
universidade, visto que é a própria instituição que organiza o seu vestibular. Os
resultados que obtivemos estão no quadro 8, em que são apresentadas as
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notas dos candidatos ao curso de Letras-Português da UFF, e no 9, com as
pontuações obtidas para o ingresso ao curso de Letras-Português com
habilitação em Literaturas da UERJ. Ainda que não haja a especificação, no
site do Enem da habilitação do curso de Letras da UFF, é possível assegurar,
tendo em vista outras informações disponibilizadas, que a em Literaturas está
contemplada nesses dados.
Quadro 8 – Nota de corte: curso de Letras – UFF 2016
Letras-Português
Letras-Português
Letras-Português
Letras-Português
Letras-Português

Cota racial, renda livre
Escola pública, renda livre
Cota racial, renda até 1,5 SM
Ampla concorrência
Escola pública, renda até 1,5 SM

625,06
648,16
618,2
681,32
630,48

Fonte: site do Enem5

Ao recorrermos ao site para obter as notas conquistadas pelos
candidatos aos cursos de Letras da UFF, observamos serem muito próximas
das alcançadas para muitos outros cursos, excetuando-se, é claro, os mais
concorridos como medicina, direito, engenharia, por exemplo. Também
notamos não ser tão significativa a diferença, de acordo com os dados do
quadro 6, entre as notas dos alunos cotistas e as dos da ampla concorrência,
os não cotistas têm a nota, aproximadamente, 10% maior do que a dos
cotistas. Ainda notamos serem os que ingressam por cota racial os que
apresentam os piores índices de desempenho, fato que tem fundamentação na
segregação imposta pela história ao longo dos séculos e mantida,
dissimuladamente, até os nossos dias.
Quadro 9 – Nota de corte: Curso de Letras – UERJ 2016
Letras – Português / Literatura

Curso
Tipos de Vaga

Nota de Corte

NãoReservadas
MÍN
63,00

MÁX
89,50

Rede Pública
MÍN
23,00

MÁX
61,75

Negros /
Indígenas
MÍN
25,75

MÁX
64,50

Pessoas com
deficiências /
Filhos de
policiais
MÍN
MÁX
-

Fonte: site da Uerj6

5

www.blogdoenem.com.br/notas-corte-universidades/

6

www.vestibular.uerj.br/portal_vestibular_uerj/2016/dados_estatísticos/dados_estatísticos_discursivo _uerj.php
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O quadro 9 traz os valores disponibilizados no site da Uerj que
representam a variação entre as notas mínimas e máximas obtidas pelos
vestibulandos nas provas discursivas para o ingresso ao curso de Letras na
habilitação

em

Português-Literaturas

dessa

universidade.

As

notas

conquistadas pelos candidatos às vagas não-reservadas são, por nós,
consideradas boas, uma vez que a pontuação máxima é de 100 pontos e a
nota mínima corresponde a mais de 60% do valor da prova, e a máxima
representa um percentual de acerto de quase 90% das questões. Por outro
lado, a realidade dos alunos que ingressam pelo sistema de cotas é bastante
crítica, ainda que a nota máxima esteja próxima da mínima obtida pelos
candidatos da ampla concorrência (vagas não-reservadas), a nota mínima é
muito baixa, correspondendo a aproximadamente 25% da prova.
Ler esses dados comprova a fala de PF 7 no comentário sobre a
ampliação da visão de mundo dos graduandos, que, segundo ele, é dificultada
pela falta de habilidade de leitura dos alunos. Como se pode verificar na sua
fala: “Na medida do possível, já que os alunos chegam à graduação com um
nível de leitura muito baixo.” Concordamos com a existência da defasagem dos
concluintes da educação básica e os resultados nas provas dos vestibulares e
nas pesquisas sobre a qualidade da educação brasileira, como já mostrado
nesse trabalho, comprovam a ineficiência do nosso sistema educacional.
Estarmos investigando os cursos de Letras no que tange à contribuição para
formar professores que possam reverter esse quadro, fundamenta-se na nossa
consciência cidadã que aponta para a necessidade de reversão desse quadro
crítico em que se encontra a educação básica. Destacamos ainda que apesar
de as notas dos ingressantes da UFF serem maiores que as dos aprovados
para a Uerj, não cabe uma comparação, uma vez que o resultado da UFF é o
de uma prova objetiva e de uma redação enquanto o da Uerj compreende uma
primeira fase com prova objetiva e uma segunda com provas discursivas e de
uma redação.
A questão 8 expôs para os professores a teoria sobre concepção de
currículo de Silva (1999, p. 14-15) na qual o autor coloca que “A questão
central que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de
saber qual conhecimento deve ser ensinado.” Ele diz ainda que, na elaboração
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do currículo, deve-se verificar “Qual conhecimento ou saber é considerado
importante ou válido ou essencial (grifo nosso) para merecer ser considerado
parte do currículo?”. Após essa colocação, solicitamos aos professores que, a
partir dessa perspectiva, acusassem a presença ou ausência de preocupação
com a formação de professores-leitores e de professores formadores de
leitores no momento da elaboração das ementas das disciplinas do curso de
Letras. Os docentes ficaram bastante divididos em suas opiniões, porém os
resultados revelaram uma pequena prevalência da não existência dessa
preocupação nesse momento, conforme podemos observar nos percentuais
apresentados no gráfico 7.
Gráfico 7 – Currículo e formação de leitores

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 8 do
questionário professor-formador.

Aos professores que indicaram haver preocupação com a formação de
leitores, pedimos que revelassem a maneira como ela se efetivava. As
respostas obtidas estão no quadro 10.
Quadro 10 – Construção das ementas e a formação de leitores
PF 3

PF 4

PF 7

A importância de selecionar os conteúdos é óbvia; mas a questão central, segundo
penso, não é está, mas sim a maneira pela qual esse conhecimento está estruturado.
Se for pela mera exposição do professor que se assume como fonte de informação, o
conhecimento é apenas uma coisa alheia a ser assimilada. Se, entretanto, o
conhecimento for tratado como uma descoberta, seguramente ele passará a fazer
parte da formação permanente do estudante.
Se a elaboração do currículo, por princípio, precisa discutir qual o perfil do egresso e
como formá-lo da maneira mais adequada, aliando conhecimento de base e
produção de novos conhecimentos, não se pode deixar de lado a questão dos
professores-leitores e de seus formadores.
Incutindo o gosto da leitura, estimulando os alunos a ler.

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 8 do
questionário professor-formador.
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Consideramos bastante pertinente o comentário do PF 3, visto que
relaciona a ideia de construção do currículo por meio da seleção dos conteúdos
à prática docente, apontando tanto para a negação da exposição de conteúdos
não relevantes, quanto para a contestação da forma tradicional de ensinar, em
que o professor assume ser o detentor do saber e o aluno uma folha em branco
a ser preenchida. Embora essa visão do professor e do aluno pareça antiga,
ela marca presença em muitas salas de aula ainda nos dias atuais. O PF 4
indica que ao se discutir o perfil do egresso está sendo contemplada a
formação de professores-leitores e formadores de leitores, e o PF 7 fala da
prática da sala de aula e não de ações presentes na construção do currículo,
das ementas das disciplinas.
Em nossa perspectiva, o aprendizado da língua está diretamente
relacionado à capacidade leitora do aluno e que, por sua vez, esta mantém
relação direta com aquele, formando uma via de mão dupla em que a
ampliação da competência de leitura leva a um maior aprendizado da língua e
que o aumento dos conhecimentos linguísticos proporciona uma amplificação
da eficiência na construção de sentido dos textos. Na questão 9, o nosso
objetivo foi investigar se os professores-formadores compactuavam com o
nosso pensamento sobre a existência de relação entre a capacidade leitora e o
aprendizado de LP. Os docentes foram unânimes quanto à existência dessa
relação e justificaram suas respostas. Das justificativas dadas por eles,
destacamos as do PF 1: “Toda relação. A capacidade leitora se inclui no estudo
da língua materna, facilitando a compreensão pela visão crítica acentuada.”, do
PF 3: “a leitura e o comentário de textos é a estratégia mais fecunda de
ensinar”, do PF 2: “O domínio da língua é condição para a leitura.” e do PF 6:
“a capacidade leitora é elemento indispensável para que se efetive um
aprendizado da língua portuguesa”. Os dois primeiros comentários, tecidos
pelos PF 1 e PF 3, comungam com a nossa perspectiva de ensino de LP, que
deve ser pautado na leitura de textos e não de estruturas textuais e de textos
literários, por isso nossa preocupação com a formação de professores-leitores
e com a capacitação destes para a formação de leitores. As falas seguintes,
dos PF 2 e PF 6, juntas, no nosso entender, formam o ir e vir necessário para
se formar um leitor: domínio da língua(gem) para o texto e do texto para o
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domínio da língua(gem), habilitando o leitor para uma leitura ampla e de
qualidade.
Para concluir nossa investigação com os professores-formadores,
solicitamos, na questão 10, que avaliassem o curso em que atuam e, na
questão 11, apontassem os pontos em que poderiam melhorar. A
categorização que atribuíram ao curso em que atuavam está demonstrada no
gráfico 8.
Gráfico 8 – Avaliação do curso de Letras

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 10 do
questionário professor-formador.

Os cursos foram reconhecidos como “bom” por 85,7% dos professores,
apenas 14,3% atribuíram “regular” ao curso. Os conceitos “ótimo” e “ruim” não
foram aplicados. Ao apresentarem as perspectivas em que julgavam haver
necessidade de ocorrerem mudanças, os docentes apresentaram diversidade
de opiniões, o PF 1 sugere que seria “incluindo a leitura como fundamental”, os
PF 2 e PF 7 indicaram que “em todas, ele poderia melhorar”. O destaque do PF
3 aponta para as “grandes deficiências de leitura e escrita” dos alunos nos
períodos iniciais do curso e reconhecendo que “Não compete ao curso oferecer
uma formação compensatória, mas também não se pode seguir adiante sem
dar atenção ao problema.” e, como medida para melhorar a deficiência desses
alunos, sugere a criação da “figura do tutor – professores do curso, mestrando
e doutorandos – que ficariam responsáveis por acompanhar grupos de 10-15
estudantes ao longo do primeiro ano e meio de curso”. O PF 4 sinaliza para a
“inclusão de ferramentas e tecnologias ainda mais modernas”. Para o PF 5, “o
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curso deveria dar mais ênfase a prática” e o PF 6 diz que seria “na inclusão de
áreas não contempladas pelas ementas, como semântica e pragmática”.
Os aspectos apresentados pelos professores-formadores, PF 1, PF 3,
PF 5 e PF 6, são considerados bastante relevantes para o que esta pesquisa
quer evidenciar. Entendemos que as universidades não são responsáveis pelas
deficiências da educação básica, entretanto, como dito pelo PF 3, não se pode
ignorar o problema, se não partir das instituições que formam os professores
de LP a iniciativa de mudança desse quadro, de onde virá? O PF 1, ao sugerir
um maior espaço para a leitura na universidade, também está acenando com a
possibilidade de caminharmos para um ensino básico de melhor qualidade. A
ampliação do tempo dedicado à prática, sugestão do PF 5, e a inclusão de
áreas como a semântica e a pragmática, proposta do PF 6, também são pontos
relevantes e que contribuiriam para uma melhor atuação dos futuros
professores de LP e que, consequentemente, trariam uma melhor formação
para os alunos da educação básica.

4.4 Os docentes da Educação Básica

Com o objetivo de colher informações sobre a prática docente e o papel
da licenciatura em Letras na formação de professores leitores e professores
formadores de leitores para atuarem na educação básica, elaboramos um
questionário ao qual demos o título de Questionário professor da educação
básica. Este levantou questões que englobaram desde a formação recebida na
universidade até a atuação em classes do ensino fundamental II e do ensino
médio.

4.4.1 Perfil dos professores da educação básica

Colaboraram com a pesquisa 13 professores formados pelas duas
universidades cujos cursos estão sendo analisados nesta pesquisa. A fim de
formar o perfil do grupo, perguntamos o ano de conclusão do curso de Letras, o
tempo de atuação em classes da educação básica e a rede de ensino em que
atuavam. Pelos dados informados, observamos que o período de conclusão do
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curso vai do ano de 1986 ao de 2005. Os gráficos 9 e 10 a seguir apresentam,
respectivamente, o tempo de atuação na educação básica e a rede em que
atuam.
Gráfico 9 – Tempo de atuação em classes de LP na educação básica

Fonte: Dados da pesquisa

Observamos que quase a metade dos professores entrevistados (46,2%)
possui uma experiência entre 11 e 20 anos de atuação nas classes do ciclo
básico. Apenas 30,8% dos professores exercem a docência há menos de 10
anos, revelando ser o grupo formado por profissionais com bastante
experiência.
Gráfico 10 – Rede em que atua

Fonte: Dados da pesquisa

Os dois gráficos revelaram que os professores de LP que colaboraram
com a pesquisa estão, em sua maioria (92,3%), atuando na rede pública de
ensino básico e que, quanto à prática docente, a maioria (69,2%), possui mais
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de 10 anos de experiência. Destacamos esses dados por considerarmos que o
universo das escolas particulares seja bem distinto do das públicas e que,
normalmente, propicia uma maior facilidade para o desenvolvimento da
capacidade leitora de seus alunos. O outro ponto que ressaltamos, a
experiência em sala de aula, deveu-se ao fato de que, para nós, a prática diária
da docência complementa as teorias estudadas na universidade.
Em seguida, perguntamos aos professores se, depois de formados,
haviam participado de cursos de formação continuada. Suas respostas estão
registradas no gráfico 11. Além disso, pedimos que informassem o ano em que
teria ocorrido a participação no curso, mas, dos 8 que acusaram ter buscado
maior capacitação, nem todos indicaram quando ela se deu, os anos
apontados foram: 2004, 2005/2013, 2013, 2014 e 2016.
Gráfico 11 – Participação em curso de formação continuada

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 1
do questionário professor da educação básica.

Os dados evidenciam a existência de interesse pela maioria dos
professores na formação continuada, ainda que seja significativo o número de
docentes que ficou apenas com o que a universidade ofereceu para a sua
formação docente.
Em sequência, em nossa investigação, abordamos os professores para
saber se, na visão deles, eram leitores. Além disso, procuramos identificar o
que liam e que características atribuíam a um professor-leitor. Quase a
totalidade dos professores (92,3%) se intitulou professor-leitor, apenas 7,7%
não se identificaram assim. Quanto ao tipo de leitura que fazem, oferecemos
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itens para que assinalassem o que leem, mas, para que indicassem pelo
menos duas características que vissem como indispensáveis em um professorleitor, disponibilizamos uma pergunta aberta. Os dois gráficos que seguem
apresentam, respectivamente, as informações obtidas com as respostas
atribuídas a essas questões.
Gráfico 12 – Leitura dos professores da educação básica

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 3
do questionário professor da educação básica.

Os dois tipos de texto mais lidos pelo grupo de professores da EdB
foram material de trabalho e textos na internet.
Gráfico 13 – Professor-leitor: características

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 4
do questionário professor da educação básica.

A leitura desses dados possibilitou que fizéssemos constatações
bastante interessantes. Como já vimos, a maioria dos docentes se considera
professor-leitor, apenas um docente não se vê assim e, avaliando as respostas
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dadas pelo “não leitor”, acreditamos que se denomine assim por não praticar a
leitura de livros, uma vez que este foi o único tipo de leitura que indicou não
fazer. Esse docente apontou, como característica para um professor receber a
denominação de leitor, a “assiduidade de leitura”, suas respostas encaminham
para a compreensão de que essa frequência se limita à leitura do literário, da
literatura propriamente dita.
Por outro lado, tivemos um professor que se vê como professor-leitor e
que indica apenas a leitura de material de trabalho e de livros, sugerindo
desconsiderar que a leitura de textos apresentados em outros portadores, tais
como: jornais, revistas e internet sirvam para caracterizar um professor como
leitor. As características apresentadas para um professor-leitor foram a
frequência com que lê e a leitura diversificada de gêneros literários. Do
mesmo modo que o professor “não leitor”, sugere estar a leitura diretamente
relacionada à literatura.
A concepção de professor-leitor desses dois professores diverge da
apresentada pelos demais docentes, uma vez que dos 11 outros professores,
todos se veem como leitores e desses, 72,7% acusam fazer a leitura de livros e
27,3% não incluem a leitura literária como condição para ser leitor.
Compartilhamos desta visão mais ampla da leitura, que transcende o texto
acadêmico, o literário e que vê o texto como um conjunto de informações com
as quais o leitor deve interagir a fim de atribuir a ele, o texto, um sentido,
independentemente de que seja oral ou escrito, verbal ou imagético e que
tenha sido veiculado neste ou naquele suporte.
Observamos que a leitura de textos na internet é feita pela maioria dos
professores, quase a totalidade deles (92,3%). Esse fato pode estar ligado à
busca de textos para facilitar a preparação do material a ser utilizado em aula,
mas também pode estar relacionado à diversidade de textos com os quais se
pode ter contato simplesmente para estar conectado com o mundo e ciente da
realidade que nos cerca. Necessariamente, não entendemos que um fato
exclua o outro, logo a internet pode ser usada para os dois fins acima citados.
Além disso, ela também permite o acesso a textos literários.
Ainda chamou a nossa atenção o fato de os professores lerem mais
jornais (77,0%) e revistas (77,0%) do que livros (61,5%). Partindo do
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pressuposto de que tanto jornais, quanto revistas e livros podem ser lidos pela
internet, lemos esse percentual como retratando apenas uma opção de leitura
dos professores.
Notamos que os percentuais das características “frequência de leitura” e
“diversidade de leitura” foram os mesmos (46,2%), e que o atribuído ao “prazer
na leitura” (38,5%) foi inferior a eles. Em nossa análise, consideramos que essa
inferioridade possa estar diretamente relacionada a não prevalência de textos
literários no universo de leitura apresentado pelos professores. Apenas 23,1%
dos professores consideraram a capacidade de mediação de leitura do
professor em suas aulas de LP como característica de professor-leitor.
Os professores que indicaram fazer outros tipos de leitura apontaram
para textos ligados à filosofia, à sociologia, à antropologia e a ensaios.
4.4.2 A prática docente na educação básica
Por atribuirmos aos Parâmetros Curriculares Nacionais o papel de
apontar para uma abordagem da LP menos tradicional, isto é, menos
gramatical,

identificatória

e

classificatória,

portanto,

tornando-se

mais

significativa para os alunos, procuramos detectar o conhecimento que os
professores tinham desses documentos. O resultado está no gráfico 14.
Gráfico 14 – Leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 5
do questionário professor da educação básica.

Detectamos que a leitura dos PCN deu-se de forma seletiva para a
maioria dos professores (61,5%), pois ficou restrita à parte de LP.

110

Na sequência, investigamos o espaço dado à leitura nas aulas de LP
pelos professores. Todos relatam incentivar a leitura. O quadro 11 traz as
estratégias de que se utilizam para esse fim e quantas vezes tal recurso foi
mencionado.
Quadro 11 – Estratégias de incentivo à leitura na educação básica nas classes de LP
Estratégia
Desenvolvendo projeto/roda/círculo de leitura e café literário.
Divulgando bons livros.
Transpondo os textos literários para outras linguagens e relacionando-os a outras
linguagens e épocas.
Promovendo empréstimos de livros entre os alunos e emprestando os meus.
Abrindo espaço para alunos divulgarem suas leituras para os colegas.
Orientando para a aquisição de livros mais baratos.
Apresentando textos interessantes de diversos gêneros.
Lendo com os alunos.
Propiciando momento para tal fim.
Apontando a importância da leitura.
Orientando para uma boa seleção de textos.
Capacitando-os para uma leitura proficiente.
Indicando formas de acesso à leitura pela internet.
Por meio de uma biblioteca itinerante.
Incentivando os alunos a se perceberem como textos construídos por outros
textos.

Ocorrência
6
3
2
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 6
do questionário professor da educação básica.

As estratégias de leitura apresentadas pelos professores da educação
básica, no quadro 11, evidenciam que há um trabalho que visa à formação de
leitores. Entretanto, observamos que está sedimentado, muitas vezes, na
criatividade do professor para evitar que as dificuldades econômicas reduzam o
acesso dos estudantes da rede pública à leitura de livros que sejam adequados
e interessantes para a faixa etária deles, pois, normalmente, o acervo das
bibliotecas, quando existem, constitui-se apenas de clássicos, literatura mais
difícil de atrair os mais resistentes à leitura para o universo mágico dos livros.
No entanto, dos pronunciamentos dos professores, os dois últimos do quadro
foram os que mais chamaram a nossa atenção, uma vez que a professora que
criou a biblioteca itinerante com os alunos relatou que havia uma “divulgação”
dos livros feita pelos alunos que já haviam lido os livros e que um dos espaços
visitados era a sala dos professores, segundo ela, “a fim de que outros colegas
se tornem leitores”. Essa mesma professora incentiva seus alunos a se
perceberem como sujeitos na sociedade, levando-os a fazerem a leitura de si
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mesmos e dos outros dizendo que “Desse modo, eles (re)contam e
(re)escrevem suas histórias”.
A análise das estratégias do quadro 11 sugeriu-nos haver incoerência
entre o tipo de leitura dos professores e as estratégias que usam para
incentivar a leitura de seus alunos, pois, como evidenciamos no gráfico 12, os
professores da educação básica que colaboraram com esta pesquisa, em suas
práticas como leitores, apresentaram o predomínio da leitura de textos não
literários, a lembrar: 77,0% liam jornais; 77,0%, revistas; 92,3%, textos na
internet e 61,5% livros, ainda que seja viável a leitura de livros pela internet, ao
caracterizarem

professor-leitor

apontaram,

predominantemente,

para

a

diversidade de leitura, portanto não há sugestão de que a internet servisse para
a leitura de livros. Causou-nos estranhamento essa dissonância entre o
discurso sobre o que é ser professor-leitor e ser professor formador de leitores.
Pareceu-nos aqui a reprodução do que ocorre, em muitas escolas brasileiras,
de haver uma distância entre a realidade vivida dentro dela e a externa a ela,
só que, neste caso, não com o aluno, mas com o professor.
Com a questão 7, investigamos como se processava o trabalho com
textos nas aulas de LP desses professores. Disponibilizamos opções para que
indicassem qual ou quais recurso(s) utilizavam. O percentual encontra-se no
gráfico 15.
Gráfico 15 – Abordagem de textos nas aulas de LP da educação básica

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 7
do questionário professor da educação básica.
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As respostas dadas à questão 7 sinalizam para uma prática pedagógica
ideal – que dá voz aos alunos – visto que 100% dos professores relataram
explorar os textos por meio de debates orais. Contudo o conhecimento da
realidade das escolas públicas, com salas muito cheias, faz-nos acreditar que
essa prática não se efetive com a participação da classe de maneira equitativa.
De um modo geral, o trabalho com textos vai da leitura superficial de
recolhimento de informações a uma proposta mais reflexiva sobre o texto,
conforme fazem as pesquisas de avaliação da educação, o Pisa, por exemplo,
que avalia a competência leitora dos participantes da pesquisa por meio de
subescalas de leitura: identificação e recuperação de informação, interpretação
e reflexão.
Pedimos aos professores, na questão 8, que indicassem o objetivo maior
de suas aulas de LP, escolhendo entre a ampliação da competência
comunicativa e o ensino do padrão formal de LP. Unanimemente, optaram pela
ampliação da competência comunicativa, seguindo as orientações dos PCN
(2000, p.18) as quais centram,

“no objetivo de desenvolvimento e

sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, incentivando a
verbalização da mesma e o domínio de outras utilizadas em diferentes esferas
sociais”, o trabalho do professor.
Propusemos, em seguida, na questão 9, que avaliassem a metodologia
usada em suas aulas e a contribuição destas para a formação de leitores. De
modo geral, os docentes classificam-se como formadores de leitores, apenas
um deles alega ineficiência nessa formação justificando-a pela grande
dificuldade e desestímulo dos alunos. Essa colocação trouxe-nos a lembrança
que esse discurso também está presente na fala de professores das
licenciaturas em Letras. Nas avaliações feitas pelos demais professores,
predomina a ideia de que o aluno precisa ter contato com textos de gêneros
diferentes, literários e não literários sendo estimulados e instigados pelos
professores para a prática da leitura, relatam também orientar os estudantes
para a leitura dos fatos que nos cercam, para a leitura de mundo levando-os,
com isso, a perceberem a importância de se ter domínio da leitura para a vida
em sociedade, para o exercício da cidadania.
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Reproduzimos, a seguir, a fala de dois professores do grupo, ao
responderem à questão 9 por entendermos que merecem um comentário mais
específico. O professor da educação básica 1 (EdB 1) fala que “minha
contribuição se dá à medida que os alunos se conscientizam de que, por meio
da leitura, tornam-se sujeitos ativos e críticos, capazes de interagir socialmente
em diferentes situações comunicativas”. O discurso desse professor ao longo
do questionário é bastante coerente e próximo do que entendemos como
formação de leitores, promovendo a reflexão do aluno não só sobre os textos
escritos, mas também sobre os que nos cercam, destacando a qualidade e a
variedade da leitura e não a quantidade como condição para formar leitores
proficientes e críticos.
O professor EdB 2 diz que “mesmo nos estudos dos fatos da língua, a
abordagem é crítica buscando saber os porquês, os para quês a fim de que o
aluno não simplesmente decore conceitos e ideias, mas que seja capaz de
compreender o processo de conhecimento de modo a utilizar esse
conhecimento de forma consciente”. A colocação feita por esse professor
revela que é possível ensinar gramática fazendo a “leitura” dos fatos da língua
e, assim, torná-la significativa para os alunos. Observamos que esse modo de
trabalhar a língua e de, com ela, formar leitores apresentado pelo professor
EdB 2 dialoga com os dizeres do PF 3 quando fala sobre a contribuição de sua
disciplina para a formação de leitores. Ele diz que entende a língua como “uma
forma de organizar a experiência do mundo com o conhecimento e de fazer
esse conhecimento circular com significação”, segundo ele, assim a sua
disciplina (LP) contribui para formar leitores e ampliar a visão de mundo de
seus alunos. Destacamos as falas desses professores para evidenciar que,
mesmo em um cenário escolar marcado pela ausência de biblioteca, ou pela
pouca variedade de livros, ou ainda pelas dificuldades dos alunos, é possível
formar leitores.
Outro ponto que investigamos, na questão 10, foi se os professores
consideravam que o desenvolvimento da capacidade leitora contribuía para o
aprendizado de LP. Houve unanimidade na concordância da contribuição da
leitura. Os comentários giraram em torno da leitura e do uso da linguagem, de
modo geral, indicaram que o estudo de LP para ser significativo e produtivo
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precisa ter como base textos. O professor EdB 2, citado anteriormente, diz que
“O aluno que possui capacidade leitora não só alcança melhor aprendizado de
LP como de qualquer outra disciplina e de valores para a vida, pois consegue
entender, interpretar e analisar diferentes enunciados, sendo capaz ainda de
construir saberes com autonomia intelectual”, destacamos essa fala por
evidenciar a relevância de o professor de LP ensinar seus alunos a ler com
proficiência e criticidade, ainda que entendamos que cabe ao professor de
qualquer disciplina, não só ao de LP, contribuir para ampliar a competência
leitora dos alunos.

4.4.3 Os cursos de Letras sob a ótica dos professores da educação básica

Na parte final do questionário, o nosso foco deixou de ser a atuação dos
professores nas classes da educação básica e passou a ser a avaliação do
curso de Letras que fizeram. A avaliação do curso passaria pela atribuição de
um conceito, identificação de pontos positivos e negativos e sugestões de
elementos que propiciassem aumentar a qualidade da licenciatura em Letras.
Inicialmente, pedimos aos professores que conceituassem o curso que
haviam cursado conferindo-lhe um dos conceitos propostos no questionário, o
gráfico 16 traz o resultado obtido.
Gráfico 16- Curso de Letras: conceito

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 11
do questionário professor da educação básica.
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O curso foi considerado “ótimo” por 30,8% dos professores da EdB,
lembremos aqui que os professores formadores não o avaliaram como ótimo.
Mas, observamos que mesmos os professores da EdB que atribuíram o
conceito “ótimo” ao curso fizeram sugestões para melhorá-lo, como veremos
adiante. A maioria dos docentes da EdB (61,5%), como dos PF (85,7%),
atribuíram ao curso o conceito “bom”. O percentual menor ficou para a
classificação “regular”: 7,7% da EdB e 14,3% do PF.
Gráfico 17 – Curso de Letras: preparação para a docência

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 12
do questionário professor da educação básica.

Os professores da EdB, em sua maioria (53,8%), apontaram ter sido o
conhecimento teórico passado pelos professores em suas aulas a maior
contribuição da universidade para a sua formação docente. Houve ainda um
destaque significativo (23,1%) para a autonomia do pensamento, que, em
nosso entender é o caminho para a formação de um leitor proficiente e crítico.
Também foi apontado, pelo EdB 7, um projeto de extensão oferecido por uma
das universidades (LerUerj) como responsável por possibilitar conhecer “uma
série de práticas de leitura, oficinas de cultura popular, literatura e contação de
histórias”, que teria contribuído para aprimorar a sua capacidade leitora,
preparando-o para um trabalho com textos diversos. Destacamos que, para a
nossa pesquisa, a formação proporcionada por projetos fora da grade
curricular, ou seja, que não atendam a todos os graduandos, não apresenta
interesse, mas achamos pertinente citar esse para evidenciar que há
estratégias mais eficazes para a formação de leitores e de formadores de
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leitores que as usadas nas aulas da graduação. Ressaltamos ainda que apesar
de ser possível pensar que a convivência com escritores apontada pelo PF 8,
possa não ter relação com a sala de aula e a formação de leitores, pareceu-nos
bastante coerente e fundamental para o professor que a mencionou,
verificamos ter sido o que indicou como sua prática de leitura apenas o material
de trabalho e livros literários, mostrando que restringe a leitura ao universo
literário.
Em seguida à identificação dos pontos positivos dos cursos, buscamos
localizar os considerados insuficientes pelos professores da educação básica,
isto é, os que, no exercício da atividade docente, foram percebidos como
deficitários e, por isso, acarretaram momentos de dificuldades para o
desenvolvimento de atividades em classes da educação básica. No gráfico 18,
estão reproduzidas as respostas obtidas.
Gráfico 18 – Curso de Letras: pontos em que deixou a desejar

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 13
do questionário professor da educação básica.

Os dados apresentados no gráfico 18 revelaram que os professores da
educação básica, em sua maioria, estão deixando a universidade sentindo-se
despreparados para o exercício da docência, reclamando por auxílio para
associar a teoria, à qual atribuíram destaque ao apontar a maior contribuição
dos cursos para a sua prática de sala de aula, à realidade do aluno da rede
pública. Enquadramos na categoria de outros colocações que julgamos serem
fruto de situações temporárias e, por isso consideradas não pertinentes à
avaliação dos cursos.
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Para concluir, solicitamos aos professores que, a partir da experiência
adquirida nas salas de aula das classes da educação básica, fizessem
sugestões que contribuíssem para melhorar a qualidade dos cursos de Letras.
Esperávamos que os docentes apontassem as necessidades de mudança e/ou
complementação do curso tomando como base as dificuldades encontradas ao
longo de sua prática. No gráfico 19, encontram-se as recomendações feitas
pelos professores.
Gráfico 19 - Curso de Letras: sugestões

Fonte: Dados da pesquisa – Respostas atribuídas à questão 14
do questionário professor da educação básica.

Como evidencia o gráfico, a maior deficiência dos cursos de Letras
apresentada pelos professores da EdB é a falta de preparação para a prática
docente. Essa constatação associada a comentários feitos pelos professores
em suas respostas sugere que os professores, em início de carreira, movidos
pela insegurança, tendam a explorar mais questões gramaticais, pois, em
frases soltas, não apresentam dificuldades para os professores iniciantes que,
agindo dessa forma, acabam perpetuando uma prática inadequada ao
momento atual tão marcado por estudos mais reflexivos. Segundo EdB 8, os
professores não conseguem fugir do “velho pensamento de que ‘sempre se fez
assim’” e dão suas aulas de LP ainda de maneira tradicional. Julgamos
relevante salientar a fala do professor EdB 9, um dos que apontou a
necessidade de mais prática no curso, pois ele diz que é preciso o curso
oferecer “uma prática pedagógica mais próxima da realidade do aluno de
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escola pública”, apontando para a distância entre a universidade e a realidade
dos alunos das escolas públicas.
Sabemos que essa adequação entre o conhecimento apresentado pelas
universidades e o que deve ser levado para o aluno da rede pública cabe ao
professor da educação básica, mas o que percebemos no discurso deles foi um
apelo para que tenham maior segurança no início da carreira.
O apoio a alunos iniciantes da graduação com defasagem de conteúdo
foi indicado por 30,8% dos professores, marcando que há alunos com nível
baixo de conhecimento e que a universidade pouco ou nada faz para ajudá-los
a superar suas deficiências. Lembremos que o PF 3, ao falar sobre a
defasagem que os alunos do ensino médio trazem para a universidade, aponta
não ser obrigação do curso extingui-las, mas ressalta ser necessário que se
tomem providências as quais levem os alunos a superarem suas maiores
dificuldades. Essa compensação da defasagem, apontada tanto pelo professorformador, quanto por professores da educação básica, poderia ser um dos
caminhos a ser trilhado para melhorar a formação não só do curso de Letras,
mas também da educação básica.
Para concluir a análise, destacamos a coerência entre as respostas
dadas pelos professores da educação básica às questões 13 e 14 do
questionário destinado a eles. O percentual de professores que indica
deficiência nas atividades práticas (questão 13) e o que sugere aumento da
prática (questão 14) é o mesmo: 61,5%.
A partir do levantamento dos dados das ementas, das colocações dos
docentes dos cursos de Letras e dos pontos apresentados pelos professores
da educação básica, pudemos notar que a universidade pode se aproximar
mais da educação básica no que tange a contribuir para uma efetiva formação
de leitores proficientes e críticos.
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CONCLUSÕES

A partir de nossa realidade empírica, da experiência adquirida ao longo
da

nossa

atividade

docente

na

educação

básica

da

rede

pública,

observávamos a dicotomia marcadamente presente entre a teoria e a prática
no ensino de LP e na formação de leitores nas classes dos ensinos
fundamental e médio. Os alunos apresentarem, em séries finais do ensino
fundamental II e até mesmo do ensino médio, dificuldades de leitura e escrita
ano após ano, sem haver alteração significativa nesse quadro, sempre foi-nos
intrigante. Visando à compreensão desse fato, foram muitos os cursos de
capacitação. A consciência de que a educação de qualidade, além de direito de
todos, é o caminho para uma sociedade mais justa, com menos distorções
sociais, de que ler é uma prática emancipatória, de que uma leitura proficiente
e crítica empodera e liberta foi a motivação para a realização dessa pesquisa.
Ao nos encaminharmos para o fechamento deste estudo, cujo objetivo
foi investigar se e como as disciplinas presentes nos cursos de Letras
contribuem para a formação de leitores proficientes e críticos, de professores
preparados para tornar seus alunos leitores, que apresentem habilidades de
leitura e também criticidade, concluímos que a formação de professoresleitores conforme se efetiva nos cursos de Letras não implica a transformação
dos alunos da educação básica em leitores com aprimorada capacidade leitora.
Nossa conclusão tem sua sustentação nos resultados dos instrumentos que
avaliam a educação básica ofertada no Brasil, como, por exemplo, o Pisa que
evidencia não ter o nível de leitura dos estudantes brasileiros melhorado
significativamente no período de 2000, ano do primeiro relatório, a 2012, ano
do último relatório divulgado.
Para chegarmos a essa conclusão, analisamos a matriz curricular das
duas licenciaturas selecionadas para a pesquisa e buscamos a posição dos
professores que atuam nestes cursos e dos professores da educação básica
formados por esses cursos sobre a contribuição da licenciatura na construção
do professor-leitor e do professor formador de leitores. Com isso, constatamos
que a formação de professores-leitores nos cursos de Letras depende do
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trabalho

individual

dos

professores-formadores

conscientes

do

papel

significativo da leitura na formação integral dos futuros professores e que a
formação do professor-leitor não é foco do colegiado por ocasião da construção
do currículo dos cursos e das ementas das disciplinas.
A fala dos professores-formadores e o depoimento dos professores da
educação básica comprovaram a qualidade dos cursos e dos professores que
os integram, que, em sua maioria, possuem larga experiência na formação de
professores e ampla formação acadêmica. Nossa análise foi ratificada pelas
avaliações dos cursos feitas pelos professores da educação básica. Entretanto,
nossas conclusões apontam para o fato de que um quadro formado por
professores de excelência, empenhados em oferecer um ensino de qualidade
aos seus alunos não está sendo suficiente para atingir o nível ideal de
capacitação de formadores de leitores, uma vez que o baixo nível de leitura dos
alunos da educação básica vem se mantendo em um mesmo patamar há muito
tempo, conforme mostram os resultados das pesquisas que avaliam a
competência leitora dos estudantes brasileiros.
A formação de leitores no curso de Letras, conforme constatamos no
depoimento dos professores-formadores, ocorre na exploração do material
teórico selecionado para as aulas das diferentes disciplinas ministradas nos
cursos. Tomamos essa informação como base para uma das nossas
conclusões: a existência de um hiato entre o saber difundido pela universidade
e a realidade encontrada nas salas de aula da educação básica, em especial,
da rede pública. Espaço, predominantemente, frequentado por alunos com
alfabetização precária e baixa competência de leitura e, por isso representativo
da dissonância entre o conhecimento que traz o professor recém-saído da
universidade e o preparo dos estudantes para receber essas informações.
Reforça essa nossa conclusão a sugestão dos professores da educação básica
para que o curso de Letras una teoria e prática, com destaque para que essa
aproximação seja com a realidade das escolas públicas.
Não estamos pretendendo atribuir ao curso de Letras a responsabilidade
pelo baixo rendimento em leitura dos estudantes da educação básica, mas
temos a convicção de que é nele que reside a possibilidade de melhorar os
níveis de leitura dos brasileiros. Essa certeza advém do exemplo dado pelos
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professores-formadores aos seus alunos, ao evidenciarem o seu compromisso
com a leitura e reconhecê-la como fundamental para o processo de ensinoaprendizagem, contudo observamos que, assim como o professor da educação
básica precisa adequar o seu conhecimento à realidade de seus alunos de
modo a permitir que possam construir uma base sólida de saberes, o professor
da universidade, para ter mais êxito na tarefa de formar alunos-leitores e de
prepará-los para formar leitores mesmo em situações adversas, deve orientar
os futuros professores para a prática com textos mais direcionados ao público
que irão encontrar e não restringi-la ao material teórico. Concluímos, com isso,
que o fato de o professor-formador desconhecer a realidade das escolas
públicas, é um fator de distanciamento entre o que diz a universidade e o que o
professor da educação básica deverá pôr em prática.
Faz-se claro, portanto, em nossa conclusão que, sendo o processo de
formação de leitores realizado em material teórico, mesmo que gerenciado por
hábeis professores na exploração de textos, haverá dificuldade em transpor a
experiência vivida na graduação para a prática docente. Por isso, sendo a
formação de professores-leitores relevante na construção do perfil dos futuros
professores, é imprescindível que essa formação passe a fazer parte das
discussões no momento da elaboração das matrizes curriculares dos cursos de
Letras e que estejam presentes no planejamento das disciplinas deixando um
espaço marcado para esse fim: formar professores-leitores preparados para
formar alunos-leitores.
Ao término desse estudo, comprovamos, por meio dos dados levantados
que, de fato, existe dissonância entre o discurso teórico adquirido nas
universidades e a prática de formação de leitores, visto que, conforme
apontaram os professores da educação básica, há um número significativo de
professores-formadores que desconhecem a realidade da educação básica,
especialmente das escolas da rede pública, com isso pouco, ou quase nada,
podendo contribuir para orientá-los na formação de seus alunos como leitores,
na aplicação da teoria na prática.
Como já mencionado anteriormente, esta pesquisa não busca atribuir
responsabilidades, pois em nossas conclusões não entendemos a questão
levantada como sendo provocada nem pelos alunos da educação básica, nem
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por nenhum dos grupos de docentes. Estamos diante de uma situação que tem
origem na “democratização” da educação, na abertura das portas das escolas
para os filhos de trabalhadores, fato que promoveu uma diversidade do público
frequentador dos bancos escolares a partir de então, esse novo grupo de
estudantes buscava a educação a que tinham direito, porém, a instituição
escola não se adequou à essa mudança de público, a escola não se adequou à
nova realidade. Remonta, portanto a essa época o descompasso entre teoria e
prática apontado na pesquisa, a teoria apresentada na escola está muito
distante da prática linguística da maioria dos alunos, essa dissonância entre
escola e realidade foi se agravando ao longo dos tempos, pois somos
conhecedores da dinamicidade da vida e da língua(gem) e, os dados da
pesquisa apontam para uma escola que não evoluiu com a mesma aceleração.
Constatamos, portanto que, apesar de toda a evolução das ciências da
linguagem, ainda não é de domínio geral a que promove a aproximação entre a
teoria e o espaço real de prática, ou seja, entre as duas pontas do universo da
educação mais diretamente voltadas para a docência: a universidade e os
alunos da educação básica, tendo, como intermediário, o professor desse ciclo.
Sendo assim, concluímos que o professor precisa ser preparado para
lidar com todas as diferenças que circundam em seu espaço de atuação
profissional. Por isso no desempenho de sua função, cabe ao docente, em
especial de LP, conectar as diferenças evidenciadas por seus alunos e tecer
com eles um texto que agregue o conhecimento do grupo. Para isso faz-se
necessário, então, que no decorrer de sua formação, o futuro professor receba
orientações que o prepare para o exercício de sua função docente dentro da
realidade das escolas de nosso país e para reunir as diferentes teorias que
embasam o trabalho com textos e com elas habilitar seus alunos para uma
leitura proficiente e crítica de textos de gêneros diversos.
Em função de a formação de leitores ser realizada pela vontade isolada
dos professores durante a apresentação dos conteúdos em suas aulas, da
baixa carga horária das disciplinas, do excesso de conteúdo a ser apresentado
aos alunos – o tempo reduzido e o excesso de conteúdo levam a uma prática
docente em que o aluno não constrói a sua análise, mas acompanha a feita
pelo professor o que dificulta a sua formação como leitor –, das dificuldades de
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leitura e escrita apresentadas pela maioria dos alunos que chegam aos cursos
de Letras, do reduzido número de créditos atribuídos às disciplinas que
exploram mais diretamente textos, da pouca atenção à prática pedagógica
condizente com a realidade a ser enfrentada pelos futuros professores,
concluímos que os cursos de Letras estão longe de formar professores-leitores
competentes e críticos capazes de formar alunos-leitores proficientes e críticos.
Acreditamos estar a dificuldade dos professores da educação básica de
transposição do conhecimento teórico adquirido nos bancos das universidades
para suas salas de aula do ciclo básico, principalmente nos anos iniciais do
exercício da docência, na fragmentação da leitura praticada nas universidades
e, consideramos provável ser essa leitura fragmentada o fator da primazia do
ensino da gramática pela gramática, descontextualizada das situações reais de
interação social, portanto vazia de significado para o público das escolas da
rede pública, mesmo o ensino de gramática praticado nas aulas de LP é, na
maioria das vezes, fragmentado, em que os aspectos da língua são
apresentados aos alunos como se fossem estanques, dissociados uns dos
outros. O mesmo ocorre com o trabalho com textos que, na maioria das vezes,
é praticado apenas com base nas orientações dos livros didáticos.
Consideramos que uma melhoria nos números apresentados nas
estatísticas que avaliam o nível de leitura dos estudantes brasileiros será
possível a partir da congruência das teorias apresentadas nos bancos das
universidades o que poderia ser mostrado aos futuros professores ao final do
curso capacitando-os para desenvolverem em seus alunos as habilidades de
leitura que deem a eles uma competência leitora a qual permitirá que se vejam
inseridos realmente na sociedade, que reconheçam e desempenhem o seu
papel social.
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APÊNDICE A – Questionário destinado ao professor-formador
(docente do curso de Letras)

Prezado(a) professor(a),
Este questionário destina-se à coleta de dados para a minha pesquisa de
Mestrado, na Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF). Fundamentada
na certeza da relevância da leitura proficiente e crítica para o exercício da
cidadania e para o aprendizado da língua materna, esta dissertação tem como
foco a formação de professor-leitor nos cursos de graduação em Letras. Para a
continuidade desta pesquisa, peço a sua colaboração respondendo às
perguntas que seguem.
Com a certeza de sua colaboração, agradeço antecipadamente.
Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem
Nome: _________________________________________________________
Tempo de formado: _______________________________________________
Tempo de atuação na graduação em Letras: ___________________________
Outros cursos:
(
(
(
(
(

) Especialização
) Mestrado
) Doutorado
) Pós-doutorado
) Outro

1- O curso de Letras em que atua é em instituição:
(
(

) Pública
) Privada

2- Qual (Quais) disciplina(s) leciona na graduação em Letras?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3- Como você conceitua professor-leitor?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4- O curso de Letras, em que você atua, contribui para a formação de leitores
proficientes e críticos?
(

) Sim

(

) Não

Se a sua resposta foi “Sim”, diga como.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5- Você acredita que disciplinas ministradas na graduação em Letras em que
atua, incluindo a sua, contribuem para o processo de formação de leitores?
(

) Sim

(

) Não

Caso tenha respondido “Sim”, informe como.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6- Na sua concepção, o curso de Letras ajuda os graduandos na ampliação da
leitura de mundo, assim como eleva os níveis de leitura do futuro professor?
(

) Sim

(

) Não

Se respondeu “Sim”, diga como isso se efetiva.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7- Especificamente a sua disciplina, contribui para uma maior visão de mundo,
assim como para atender a sua expectativa de formação e atuação do futuro
professor?
(

) Sim

(

) Não

Se “Sim”, diga de que forma.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8- Segundo Silva (1999, p. 14-15), “A questão central que serve de pano de
fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve
ser ensinado. (...) Qual conhecimento ou saber é considerado importante ou
válido ou essencial para merecer ser considerado parte do currículo?”
A partir dessa perspectiva, podemos depreender que existe preocupação com
a formação de professores-leitores e de professores formadores de leitores
quando se pensa a construção das ementas das disciplinas do curso de
Letras?
(

) Sim

(

) Não

Se respondeu “Sim”, informe de que maneira ela se revela.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9- Na sua concepção, há relação entre capacidade leitora e aprendizado de
Língua Portuguesa? Justifique.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10- Como você avalia a formação oferecida pelo curso de Letras em que atua?
(

) Ótimo

(

) Bom

(

) Regular

(

) Ruim

11- Em que perspectiva poderia ser melhor?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Obrigada!

APÊNDICE B – Questionário destinado ao professor da educação básica

Prezado(a) professor(a),
Este questionário destina-se à coleta de dados para a minha pesquisa
de Mestrado, na Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(UENF). Fundamentada na certeza da relevância da leitura proficiente e crítica
para o exercício da cidadania e para o aprendizado da língua materna, esta
dissertação tem como foco a formação de professor-leitor nos cursos de
graduação em Letras. Para a continuidade desta pesquisa, peço a sua
cooperação respondendo às perguntas que seguem.
Com a certeza de sua colaboração, agradeço antecipadamente.
Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem
Nome: _________________________________________________________
Instituição e ano em que se formou: __________________________________
Tempo de atuação em classes de Língua Portuguesa: ____________________
Leciona em escola da rede
( ) municipal

( ) estadual

( ) privada

( ) federal

1- Participa ou participou de cursos de formação continuada?
( ) Sim

( ) Não

Caso tenha respondido SIM, diga quando foi. ___________________________
2- Você se considera um professor-leitor?
( ) Sim

( ) Não

3- Que tipos de leitura você faz?
(
(

) material de trabalho
) revistas

(
(
(
(

) jornais
) textos na internet
) livros
) outros ____________________________________________________

4- Cite, pelo menos, duas características que levem a classificar um professor
como professor-leitor.
1° _____________________________________________________________
2° _____________________________________________________________
5- Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais, você
(
(
(
(
(
(

) já ouviu falar mas nunca leu.
) leu apenas a parte que fala de modo geral da educação.
) leu somente a parte que fala do ensino da Língua Portuguesa.
) já leu na íntegra.
) acha irrelevante para o seu trabalho em sala de aula.
) leu quando estudava para fazer concurso.

6- Você incentiva a leitura em suas aulas?
( ) Sim

( ) Não

Caso sua resposta tenha sido SIM, diga como.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Diga o porquê, caso sua resposta tenha sido NÃO.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7- Como se efetiva o trabalho com textos em suas aulas? (Marque quantas
quiser)
( ) Por meio de debates orais.
( ) Por exercícios escritos de localização de dados no texto.
( ) Por exercícios escritos de compreensão de passagem do texto..
( ) Por propostas de reflexão sobre passagens do texto que levem a
estabelecer relação com outros textos ou momentos anteriores de estudo em
sala de aula.
( ) Apenas como instrumento para exploração de questões linguísticas.

8- Em suas aulas de Língua Portuguesa, qual é o seu maior objetivo?
( ) Ensinar o padrão formal da Língua Portuguesa para melhorar a escrita dos
alunos.
( ) Ampliar a competência comunicativa dos estudantes.
9- Com a sua metodologia de trabalho, você contribui para formar leitores?
Como?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10- Para você, desenvolver a capacidade leitora dos alunos contribui para o
aprendizado de Língua Portuguesa? Comente.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11- Como você avalia o curso de Letras que fez?
(

) ótimo

(

) bom

(

) regular

(

) ruim

12- Qual a maior contribuição que ele ofereceu para a sua prática em sala de
aula?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13- Em que ele mais deixou a desejar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14- Com a experiência que você tem hoje, há algo que gostaria de sugerir para
melhorar a qualidade dos cursos de Letras?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Mais uma vez, obrigada.

ANEXO A – Fluxograma da licenciatura em Letras – habilitação: Português-Literaturas da UERJ

ANEXO B – Ementas das disciplinas obrigatórias de interesse dessa pesquisa
do curso de Letras da UERJ
Disciplina: Prática de Produção Textual I

EMENTA DA DISCIPLINA
3) UNIDADE:

4) DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE LETRAS (20.02.00.000)

LIPO (20.02.02.000)

(5) Código
ILE02-09921

(6) Nome da Disciplina
Prática de Produção de Texto I

9) CURSO(S)
Obrigatória Português, Latim, Grego,
Espanhol, Francês, Italiano, Alemão,
Hebraico e Japonês

1) ANO

2) SEM.

2006

1

(X) obrigatória
( ) eletiva ( ) universal
( ) definida
( ) restritiva

(7) CH

(8) CRÉD
01

30h

(10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
TEÓRICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO

02

30

02

30

ESTÁGIO
TOTAL
11) PRÉ-REQUISITO (A):

12) CÓDIGO

11) PRÉ-REQUISITO (B):

12) CÓDIGO

11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS
Ao final do período o aluno deverá ser capaz de:
a) integrar-se no círculo ler, pensar, falar, escrever e reler;
b) expor, por escrito, tópicos de interesse geral;
c) privilegiar a análise crítica, as relações textuais, contextuais (pragmáticas) e intertextuais.
a) considerar o texto e sua produção como parte fundamental de sua experiência profissional.

14) EMENTA
A polissernia da noção de texto. Estratégias de produção textual. As condições de produção de texto. O conceito de
autoria. Registros lingüísticos. Gêneros textuais: aspectos textuais e lingüísticos. Relações didático-pedagógicas entre
leitura e produção textual.

15)BIBLIOGRAFIA
CÂMARA IR., Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis-RJ: Vozes, 1988.
FARACO, C. A. & TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004.
HENRIQUES, Claudio C. & SIMÕES, Darcilia. A redação de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2005. VAL,
Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

16) PROFESSOR PROPONENTE
DATA

ASSINATURA/MAT.

17) CHEFE DO DEPT°
DATA

RUBRICA

18) DIRETOR
DATA

RUBRICA

Disciplina: Prática de Interpretação de Texto I
1) ANO

EMENTA DE DISCIPLINA
3) UNIDADE:

1

2006

4) DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE LETRAS
5) CÓDIGO
ILE-10219

2) SEM.

Teoria da Literatura

6) NOME DA DISCIPLINA ( ) obrigatória
7) CH
Prática de Interpretação de ( )eletiva ( ) universal
30h
Textos I
( )definida

8) CRÉD
01

( ) restrita
9) CURSO(S)

10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
TEÓRICA
PRÁTICA
02
30
LABORATÓRIO
ESTÁGIO

Letras

TOTAL
11) PRÉ-REQUISITO (A):

02

30
12) CÓDIGO

11) PRÉ-REQUISITO (B):

12) CÓDIGO

11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS
Facultar aos alunos a operacionalização de interpretações de textos, a partir dos fundamentos teóricos
fornecidos pela Teoria da Literatura, visando, sobretudo à instrumentalização da prática didático-pedagógica
nos níveis fundamental e médio de ensino.
14) EMENTA
Caminhos da interpretação. Exegese e hermenêutica: diversas concepções.
Prática da leitura como interpretação. Exercícios práticos sobre textos literários alternativamente das literaturas
vernáculas ou textos traduzidos das literaturas clássicas e estrangeiras.
15)BIBLIOGRAFIA
BORBA, Maria Antonieta Jordão de Oliveira. Tópicos de teoria; para a investigação do discurso literário.
Rio de Janeiro: 7Letras, 2004.
CANDIDO, Antonio et alii. A interpretação; 2° Colóquio DERJ. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
JOBIM, José Luís, org. Palavras da crítica; tendências e conceitos no estudo da literatura. Rio de
Janeiro: Imago, 1992.
LIMA, Luiz Costa, org., seI. e introd. Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002. 2 v.
------. A perversão do trapezista; o romance em Comélio Penna. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
16) PROFESSOR PROPONENTE
DATA

ASSINATURA/MAT.

17) CHEFE DO DEPT°
DATA

RUBRICA

18) DIRETOR
DATA

RUBRICA

Disciplina: Prática de Produção Textual II

EMENTA DA DISCIPLINA

1) ANO

2) SEM.

2006

1

3) UNIDADE:

4) DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE LETRAS (20.02.00.000)

LIPO (20.02.02.000)

5) CÓDIGO
ILE02-09933

( ) obrigatória
7) CH
( ) eletiva ( ) universal
30h
( ) definida
( ) restrita

6) NOME DA DISCUPLINA
PRÁTICA DE PRODUÇÃO
TEXTUAL II

9) CURSO(S)
Obrigatória Português, Latim, Grego,
Espanhol, Francês, Italiano, Alemão,
Hebraico e Japonês

8) CRÉD
01

10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
TEÓRICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO

02

30

ESTÁGIO
TOTAL
11) PRÉ-REQUISITO (A): Pratica de Produção Textual I

02

30
12) CÓDIGO
ILE02-09921
12) CÓDIGO

11) PRÉ-REQUISITO (B):
11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS
Ao final do período o aluno deverá ser capaz de:
a) integrar-se no círculo ler, pensar, falar, escrever e reler;
b) expor, por escrito, tópicos de interesse geral;
c) privilegiar a análise crítica, as relações textuais, contextuais (pragmáticas) e intertextuais.
a) considerar o texto e sua produção como parte fundamental de sua experiência profissional.

14) EMENTA
A polissemia da noção de texto. Estratégias de produção textual. As condições de produção de texto. O conceito de autoria.
Gêneros textuais: aspectos textuais e linguísticos. Relações didático-pedagógicas entre leitura e produção textual. A produção
textual na escola à luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

15) BIBLIOGRAFIA
CÂMARA IR., Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis-RJ: Vozes, 1988.
FARACO, C. A. & TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004.
HENRIQUES, Claudio C. & SIMÕES, Darcilia. A redação de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2005.
MINISTÉRIO da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental e médio. Brasília: Ministério da
Educação, 1999.
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

16) PROFESSOR PROPONENTE
DATA

ASSINATURA/MAT.

17) CHEFE DO DEPT°
DATA

RUBRICA

18) DIRETOR
DATA

RUBRICA

Disciplina: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Materna
1) ANO

EMENTA DE DISCIPLINA
3) UNIDADE:

1

2005

4) DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE LETRAS (20.02.00.000)
5) CÓDIGO
ILE06-10308

2) SEM.

6) NOME DA DISCIPLINA
Linguística Aplicada ao
Ensino de Língua Materna

LING (20.02.06.000)
( ) obrigatória
7) CH
( ) eletiva ( ) universal
30
( ) definida
( ) restrita

9) CURSO(S)

8) CRÉD
01

10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA

Obrigatória para Português/ Literaturas
Restrita para demais habilitações, exceto
Inglês

SEMANAL

SEMESTRAL

02

30

TEÓRICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO
ESTÁGIO

TOTAL
11) PRÉ-REQUISITO (A): Linguística I – Fundamentos Teóricos

02

30
12) CÓDIGO
ILE06-05256

11) PRÉ-REQUISITO (B):

12) CÓDIGO

11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS
No final do período, o aluno deverá ser capaz de ligar as teorias de ensino à prática pedagógica de ensino de
LM assim como de analisar o discurso pedagógico no que tange à construção de identidade e ao
desenvolvimento dos multiletramentos, fazendo linguística aplicada.
14) EMENTA
Princípios e pressupostos da LA: teorizando a prática; a pedagogia dos multiletramentos; o ensino de LM e
suas diferentes instâncias de uso; forma e uso; discurso e subjetividade; a construção de identidades; questões
críticas no ensino/aprendizagem da leitura e da escrita em língua materna.
15)BIBLIOGRAFIA
CABRAL G. LONI (1998). Lingüística e Ensino: Reflexões para a Prática Pedagógica da Língua Materna.
Florianópolis: Editora Insular.
FORTKAMP M.,TOMITCH L. (orgs.). 2000. Aspectos da Lingüística Aplicada. Florianópolis: Editora Insular.
KLEINMAN, Ângela. A construção de identidades em sala de aula: um enfoque interacional. 2001.
LEFFA, Vilson. Análise Sintática: Ensinando o Que Não se Sabe Para Quem Já Sabe? 2000.
MOITA LOPES Luiz Paulo. Co-construção do Discurso em Sala de Aula: Alinhamento a Contextos Mentais
Gerados pela Professora.
MOITA LOPES, Luis Paulo. Discursos de identidade em sala de aula de leitura de L1: a construção da
diferença.
PENNYCOOK Alaistair. A Lingüística Aplicada dos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica. 1998.
ROXANE Helena Rodrigues Rojo. Enunciação e interação na ZPD: do nonsense à construção dos gêneros de
discurso. 2001.
SCLIAR-CABRAL, Leonor. Letramento e as perspectivas para o próximo milênio. 1998.
SERRANI INFANTE, Silvana e STRACÇALANO, Edna. Língua(s), discurso e subjetividade: teoria e
prática no ensino-aprendizagem de escrita. 1998.
16) PROFESSOR PROPONENTE
DATA

ASSINATURA/MAT.

17) CHEFE DO DEPT°
DATA

RUBRICA

18) DIRETOR
DATA

RUBRICA

Disciplina: Práticas de Leitura no Ensino Fundamental e Médio
1) ANO

2) SEM.

EMENTA DE DISCIPLINA

4) DEPARTAMENTO

3) UNIDADE:

INSTITUTO DE LETRAS
(5) CÓDIGO

ILE02-09935

6) NOME DA DISCIPLINA
Práticas de Leitura no Ensino
Fundamental e Médio

CURSO(S)
LETRAS
Português/ Literatura

LIPO
( X) obrigatória
( ) eletiva ( ) universal
( ) definida
( ) restrita

(7) CH
30h

(8) CRÉD
01

10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
TEÓRICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO

2

30

ESTÁGIO
TOTAL

2

30
12) CÓDIGO

11) PRÉ-REQUISITO (A):
PRATICA DE PRODUÇÃO TEXTUAL II
11) PRÉ-REQUISITO (B):

ILE02-009937
12) CÓDIGO

11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS
Ao final do período o aluno deverá ser capaz de: a – considerar o texto e sua leitura como
parte fundamental da experiência escolar;
b – propor e discutir estratégias didáticas para a produção textual no ensino fundamental e médio; c –
demonstrar visão crítica a respeito das abordagens de produção textual a serem introduzidas no ambiente
escolar.
14) EMENTA
A polissemia das noções de leitura. Estratégias de leitura. Os níveis de leitura. A leitura ingênua e a leitura
crítica. A interação texto-leitor. As possibilidades de leitura inscritas no texto. A leitura de diferentes gêneros e
seus objetivos. A leitura literária. A prática de leitura na escola è luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
15) BIBLIOGRAFIA
GERALDI, João Wanderley (org.) O texto na sala de aula. 3º ed. São Paulo: Ática, 2001. KLEIMAN,
Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas-SP: Pontes/Unicamp, 1993.
LEFFA, Vilson J. & PEREIRA, Aracy E. (orgs). O ensino da leitura e produção textual: alternativas de
renovação. Pelotas: Educat, 1999.
MINISTERIO da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino fundamental e médio. Brasília:
Ministério da Educação, 1999.
16) PROFESSOR PROPONENTE
17) CHEFE DO DEPT°
18) DIRETOR
DATA

ASSINATURA/MAT.

DATA

RUBRICA

DATA

RUBRICA

Disciplina: Prática de Interpretação de Texto II
1) ANO

EMENTA DE DISCIPLINA
3) UNIDADE:

1

2006

4) DEPARTAMENTO

INSTITUTO DE LETRAS
5) CÓDIGO
ILE05-10221

2) SEM.

Teoria da Literatura

6) NOME DA DISCIPLINA
PRÁTICA DE INTERPRETAÇÃO
DE TEXTO II

9) CURSO(S)

( ) obrigatória
7) CH
( ) eletiva ( ) universal
30h
( ) definida
( ) restrita

8) CRÉD
01

10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
TEÓRICA

Português, Inglês, Alemão, Latim,
Grego, Hebraico, Japonês.
PRÁTICA

02

30

LABORATÓRIO
ESTÁGIO
TOTAL

02

30

11) PRÉ-REQUISITO (A):

12) CÓDIGO

11) PRÉ-REQUISITO (B):

12) CÓDIGO

11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS

Facultar aos alunos a operacionalização de interpretações de textos, a partir dos fundamentos teóricos
fornecidos pela Teoria da Literatura, visando, sobretudo à instrumentalização da prática didáticopedagógica nos níveis fundamental e médio de ensino.
14) EMENTA

Prática da leitura como interpretação. Exercícios práticos sobre textos literários alternativamente das
literaturas vernáculas ou textos traduzidos das literaturas clássicas e estrangeiras.
15)BIBLIOGRAFIA

BORBA, Maria Antonieta Jordão de Oliveira. Tópicos de teoria; para a investigação do discurso
literário. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004.
CANDIDO, Antonio et alii. A interpretação; 2° Coloquio DERJ. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
JOBIM, José Luís, org. Palavras da crítica; tendências e conceitos no estudo da literatura. Rio
de Janeiro: Imago, 1992.
LIMA, Luiz Costa, org., seI. e introd. Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002. 2 v.
------. A perversão do trapezista; o romance em Comélio Penna. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
16) PROFESSOR PROPONENTE
DATA

ASSINATURA/MAT.

17) CHEFE DO DEPT°
DATA

RUBRICA

18) DIRETOR
DATA

RUBRICA

Disciplina: Metodologia do Ensino de Leitura e Literatura
1) ANO
2006

EMENTA DA DISCIPLINA

3) UNIDADE: 4) DEPARTAMENTO
Instituto de Aplicação Fernando
Rodrigues da Silveira CAp-UERJ

5) CÓDIGO
ILE05-10221

Línguas e Literatura (DLL)

6) NOME DA DISCIPLINA
( ) obrigatória
7) CH
Prática de interpretação de Textos II ( ) eletiva ( ) universal
30h
( ) definida
( ) restrita

9) CURSO(S)
Licenciatura em Letras
Exceto Inglês e Literaturas

2) SEM.
1º

8) CRÉD
01

10) DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
TIPO DE AULA
SEMANAL
SEMESTRAL
TEÓRICA
PRÁTICA
LABORATÓRIO

2

30

ESTÁGIO
11) PRÉ-REQUISITO (A):

TOTAL

2

30
12) CÓDIGO

11) PRÉ-REQUISITO (B):

12) CÓDIGO

11) CO-REQUISITO

12) CÓDIGO

13) OBJETIVOS
Estudar o processo da leitura, seus diferentes níveis e suas relações com a aprendizagem: a
natureza intertextual da leitura. Trabalhar a leitura e a escrita como instrumentos de produção,
reconstrução e construção de sentido; os diferentes gêneros do discurso. Estabelecer critérios para a
seleção de textos para leitura. Analisar e discutir a eficácia do texto literário na sociedade
contemporânea. Enfocar o ensino da leitura e da literatura como mecanismo de ampliação da
competência comunicativa. Ler e analisar obras literárias. Conceituar os elementos da textualidade e
seus mecanismos com vista à produção textual. Reconhecer a importância da reescritura. Identificar
problemas no ensino relacionados às modalidades da língua, à coesão e à coerência do texto.
Produzir materiais didáticos para o ensino da leitura e da redação.
14) EMENTA
Texto e textualidade: o que é? Produção textual e ou redação. Como avaliar a textualidade? Criação
de ficha de avaliação. Pesquisa aplicada sobre produção textual e avaliação. Pensando a leitura: o
ato de ler, os processos de leitura e seus diferentes níveis. A escolarização da leitura literária. A
análise textual: as relações de produção e recepção. Análise e produção de material didático para o
ensino da leitura e da produção textual.

15)BIBLIOGRAFIA
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Trad. Mª Hermantina G. Pereira. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad: J. Guinsburg. São Paulo, Perspectiva,1987.
COELHO, Nely Novaes. O conto de fadas. São Paulo, Ática, 1987. (Col.Princípios 103)
DELL' Isola, Regina Lúcia et alii. Leitura: inferências e contexto sociocu/tural. Belo Horizonte, Formato, 2001.
DIONÍSIO, Ângela Paiva et alii. Gêneros textuais e ensino. Org.: Ângela Paiva Dionísio, Ana Raquel Machado &
Mª Auxiliadora Bezerra, Rio de Janeiro, Lucerna, 2002.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 16a ed. São Paulo, Autores
Associados, Cortez, 1986. (Col. Polêmicas do nosso tempo, 4)
ISER, Wofgang et alii. A literatura e o leitor: textos de Estética da Recepção. Trad: Luiz Costa Lima. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1979.
JOLES, André. Formas simples. Trad: Álvaro Cabral, São Paulo, Cultrix, 1976.
KLElMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, Pontes,UNICAMP,1993. KHOCK, Ingedore V. A
interação pela linguagem. São Paulo, Contexto, 1998.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Leitura como processo inferencial num universo cultural cognitivo.
MARINHO, Marildes et alii. Ler e navegar: espaços e percursos da leitura, org: Marildes Marinho, Campinas:
Mercado da Letras: Associação de Leitura do Brasil, 2001.
NEVES, lara.Ler e escrever compromisso de todas as áreas, 3 ed., org: lara B. Neves, Jussara Souza Neiva,
Paulo klüsener, POA, UFRGS, 2000.
ORLANDl. Eni et alii. A leituras e os leitores. Org: Eni Orlandi. Campinas, Pontes, 1998.
PAULINO, Graça et alii. Leitura literária: a mediação escolar, org: Graça Paulino & Rildo Cosson, Belo Horizonte:
Faculdade de Letras, UFMG, 2004.
PAULINO, Graça et alii. Org: Graça Paulino. Tipos de texto, modos de leitura. Belo Horizonte, Formato, 2001.
(Série Educador em formação)
PENAC, Daniel. Como um romance. 3 ed. Trad: Leny Wemeck, Rio de Janeiro, Rocco, 1997.
REVISTA PERSPECTIVA. Leituras: construindo caminhos para a formação do leitor. Org: Rosa Cuba Riche &
Nilcéa Lemos Pelandré, Centro de Ciências da Educação, Florianópolis, UFSC/NUP/CED,V.17, N. 31, JAN/
JUN.1999.
RICHE, Rosa & PONDÉ, Glória. A intertextualidade. In: et alii, Veredas: Formação Superior de professores;
Módulo 1, SEE-MG: org. Mª Umbelina C. Salgado & Glaura V. de Miranda, Belo Horizonte, SEE/MG, 2002.
SANT' ANNA, Affonso R. de. Paródia, paráfrase & da. 3 ed, São Paulo, Ática, 1988. (Col. Princípios, 1) SILVA,
Ezequiel Theodoro da. O ato de ler, 7 ed., São Paulo, Cortez, 1986.
SILVA, Maurício da. Repensando a leitura na escola, Rio de Janeiro, EDUFF, 2002. SOARES,
Angélica. Gêneros literários. São Paulo, Ática, 1989. (Col. Princípios 166)
ZILBERMAN, Regina. Estética da Recepção e história da literatura, São Paulo, Ática, 1989. (Série
Fundamentos, 41)
VIGNER, Gerard. Intertextualidade, In: O texto leitura e escrita, 2 ed. revisada, Campinas, Pontes, 1997.
Sobre a escrita:
BOA VENTURA Edivaldo. Como ordenar as idéias. 3 ed. São Paulo, Ática, 19933. (Col Princípios 128)
ClTELLI, Beatriz. Produção e leitura de textos no ensino fundamental: poesia, narrativa, argumentação, São
Paulo, Cortez, 2001. (Col. Aprender e ensinar com textos, v. 7)
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 2 ed. São Paulo, Ática,1993. (Col. Princípios 206)
GERALDI, João Wanderley. Escrita, uso da escrita e avaliação. CADERNOS CEDES, São Paulo, Cortez, 1988.
N: 14. P: 30-33.
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. 3ed. São Paulo, Ática,1993. (Col, Princípios, 182)
PÉCORA, Aleir. Problemas de redação. 5ed. Martins Fontes, 1999. (Texto e Linguagem) THEREZO, Graciema
Pires. Como con'igir redação. 2ed. revista e ampliada. Campinas, Alínea, 1997.
VAL, Mª da Graça Costa. Redação e textualidade, 2 ed, São Paulo, Martins Fontes, 1999. (Texto e linguagem)

16) PROFESSOR
PROPONENTE
DATA

ASSINATURA/MAT

17) CHEFE DE
DEPARTAMENTO
DATA

RUBRICA

18) DIRETOR

DATA

RUBRICA

ANEXO C: Fluxograma da licenciatura em Letras – habilitação: Português-Literaturas da UFF

ANEXO D – Ementas das disciplinas obrigatórias de interesse dessa
pesquisa do curso de Letras da UFF
Disciplina: Língua Portuguesa I

Disciplina: Literatura Brasileira III

Disciplina: Linguística III

Disciplina: Literatura Brasileira V

