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Apresentação

Atualmente,

estamos

inseridos

em

um

mundo

altamente

letrado

e

informatizado. Esse contexto exige cada vez mais que desenvolvamos habilidades com
o texto escrito, tanto no que diz respeito à produção quanto à recepção, pois as ações
humanas nas várias esferas das atividades sociais são concretizadas através do uso
da Língua materializada em textos empíricos (BRONCKART, p.69 1999). Assim, o
aprendizado da leitura tem uma função importantíssima no desenvolvimento cognitivo
de

estudantes

e

se

constitui

como

uma

ferramenta

base

para

o

melhor

desenvolvimento do ensino aprendizagem em todas as esferas do conhecimento.
Sendo assim, a escola deveria ser um ambiente que ensejasse essa prática.
Mas, muitas vezes, percebemos que é dentro da própria escola onde há uma grande
defasagem no incentivo à leitura e realização desta. A maioria dos nossos estudantes
são originados de uma cultura iletrada ou que pouco tem acesso a livros, além de
haver pouco ou nenhum incentivo à leitura pelos pais e até mesmo pouco contato com
pessoas que leem.
Diante desse contexto, cabe à escola a tarefa de introduzir o aluno no mundo
da leitura. A escola deveria ser uma fomentadora na formação de novos leitores, mas
muitas vezes não enseja essa prática. É com esse pensamento que propomos um
trabalho

que

possa

desenvolver

o

gosto

pela

leitura

de

maneira

geral,

e

principalmente pela leitura literária. Nosso objetivo inicial, portanto, é tentar mudar a
visão e as atitudes dos nossos alunos sobre a leitura.
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Caracterização da Escola

A Escola de Ensino Médio Francisca Moreira de Souza está localizada no
município de Beberibe no distrito de Sucatinga, zona urbana. É uma escola da rede
estadual de ensino do Ceará. Essa escola atende uma média de mil e duzentos
estudantes em quatro espaços diferentes, ou seja, além da sede – prédio principal há três extensões que funcionam em distritos distantes da sede dessa unidade de
ensino. A maioria dos estudantes mora na zona rural do município.
Na sede da escola, existem 14 turmas distribuídas nos três turnos do dia. Há
cinco turmas de primeiro ano, cinco de segundo ano e quatro de terceiro ano. Cada
uma dessas turmas atende, em média, trinta e dois alunos que estão na faixa etária
entre 14 e 18 anos de idade. Além da sede da escola, há duas extensões que atende
sete turmas nos turnos vespertino e noturno e a terceira extensão atende cinco
turmas apenas no turno noturno.
A escola conta com o trabalho de um corpo docente de cinquenta professores
distribuídos nas suas quatro unidades. Todos os professores têm formação em nível
superior e são habilitados em suas respectivas disciplinas nas quais ministram as
aulas. Esses professores contribuem de forma significativa para o desenvolvimento e
qualidade da educação da escola. Desenvolvem projetos interdisciplinares com o
objetivo de integrar todos os sujeitos da comunidade escolar e situar os estudantes
em relação às múltiplas faces que o mundo do conhecimento nos oferece, tornando,
assim, a aprendizagem significativa e prazerosa.
Em relação à situação familiar, existem algumas características próprias da
região onde estão situados. Quanto ao nível de escolaridade, tanto os pais quanto as
mães não chegaram a concluir o ensino fundamental. Encontram-se ainda, mesmo
que em pequeno número, pais analfabetos. E pouquíssimos dos pais desses alunos
têm nível superior. As atividades econômicas desenvolvidas por essas famílias
geralmente estão situadas no universo da agricultura e em atividades econômicas
informais.
Assim, essas questões sociais incidem sobre a forma de agir e de pensar dos
nossos educandos. Primeiramente, eles não têm muito contato com atividades
culturais, incluindo entre estas, a leitura. Eles têm pouco acesso aos meios digitais e
por fim, são pouco motivados para continuar a estudar e ingressar em um curso de
nível superior.
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Além de percebermos a situação social como um dos fatores influentes na
defasagem leitora dos nossos alunos, esse projeto teve como ponto de partida,
principalmente, a constatação do pouco interesse dos estudantes em frequentar a
biblioteca da escola e consequentemente, do pouco índice de leitura desses alunos. O
trabalho foi realizado primeiramente, com quatro turmas do terceiro ano, que
estavam em uma faixa etária entre 16 e 18 anos. Depois desse primeiro passo, outras
atividades significativas voltadas para a prática de leitura na escola. De antemão já
podemos dizer que a maioria dos estudantes participou ativamente do projeto,
principalmente, após os momentos de motivação e interação.

Fundamentação teórica

A leitura assume uma função de destaque nas atividades escolares, sociais e
culturais. É a partir da leitura que construímos a nossa visão de mundo e nos
constituímos como sujeitos sócio-históricos no meio em que atuamos.

A leitura

literária vai além de uma concepção estética. É, antes de tudo, uma forma de
conhecer a visão de mundo em um dado momento sócio histórico. Isso acontece,
primeiramente, de forma individualizada.
Numa concepção interacional de língua, segundo KOCH (2006) “os sujeitos são
vistos como atores construtores sociais, sujeitos ativos que- dialogicamente – se
constroem e são construídos no texto”. Baseados nessa afirmação, precisamos, então,
formar leitores reflexivos, que se tornem sujeitos da construção do conhecimento
através do texto literário.
Diante da interação e da autonomia dada pela leitura, nos propomos a trabalhar
com o gênero textual diário de leituras como instrumento pedagógico na construção
de um leitor ativo e reflexivo. Esse gênero possui essa característica, pois é uma
forma de fazer a historização de si mesmo (MACHADO, 1998), em que o sujeito se
constitui através da linguagem. Para enfatizar esse caráter de instrumento de ensino
aprendizagem que o gênero assume, apoiamo-nos em Schneuwly e Dolz (2004), para
quem o gênero é um megainstrumento para o ensino aprendizagem na construção de
práticas de linguagem, como é o diário de leituras para a formação do aluno leitor.
Levando em conta o caráter individual do aprendizado da leitura Soares (2002)
afirma que o leitor é um sujeito que atua socialmente, construindo experiências e
história. É sob esse ponto de vista, que pretendemos verificar no intimismo com que
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são produzidos discursos diaristas sobre a leitura, o uso desse gênero na formação de
novos leitores. Cada indivíduo tem preferências e modos de ver o mundo.
Buscaremos apontar até que ponto o diário de leitura pode contribuir
efetivamente para a formação do leitor e para o letramento literário. Tendo como
ponto de partida que “letramento são práticas sociais de leitura e escrita e os eventos
em que essas práticas são postas em ação, bem como as consequências delas na
sociedade” (SOARES, 2002 p.144). Para Rangel (2003) o letramento literário, mesmo
que implicitamente, objetiva:

“Formar um leitor para quem o texto é objeto de desejo, para quem a
leitura é parte indissociável do jeito de ser e de viver. Todos nós somos
capazes de identificar, nesse ser de ficção, pessoas de carne e osso.
Todos somos capazes de reconhecer, até mesmo em nossas próprias
vidas, situações em que o desejo de ler teve de driblar sérias
dificuldades, inclusive as representadas por outros desejos.” (p. 8-9).

Se conseguirmos despertar o gosto e o prazer de ler em nossos estudantes,
poderemos avançar na formação de alunos leitores. Mas essa é uma tarefa que exige
cautela e disciplina. Cada leitura tem objetivos específicos e, portanto, esses objetivos
variam de acordo com o momento e o contexto sócio histórico e cultural no qual cada
sujeito está inserido. Não podemos submeter os estudantes a leituras que pouco ou
nada têm a ver com seus gostos pessoais e culturais. Precisamos buscar práticas e
metodologias pedagógicas que agucem o gosto pela leitura e isso deve ser feito,
despertando no aluno a sua autonomia para conduzir suas leituras, interesse e ritmo
próprios.
Sobre essa individualidade, podemos perceber claramente isso em um diário de
leituras já que é uma escrita de si para si, Machado sugere que

Em relação especificamente ao ensino de leitura, implicaria criar
condições para que todos os sujeitos leitores envolvidos numa situação
de comunicação escolar especifica expusessem, confrontassem e
justificassem suas diferentes interpretações e suas diferentes práticas
de leitura. (1998, p.8)

Entendemos, assim, que o processo de aprendizagem da leitura é muito
particular de cada indivíduo. E por sermos sujeitos sócio-historicamente constituídos,
cada um na sua individualidade, interagimos e construímos sentidos diferentes à
leitura.
Rangel afirma:
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De uma maneira geral, a leitura tem sido predominantemente tratada,
no âmbito do ensino de língua materna, como um fenômeno cognitivo.
Mais raramente, hoje em dia, e em geral apenas quando se trata de
literatura, aparece também como um fato histórico-cultural. No primeiro
caso, o foco são as competências e as habilidades implicadas no
processo, assim como as estratégias de abordagem e de processamento
do texto, umas e outras entendidas como definidoras do leitor como tal.
No segundo caso, a preocupação é com o resgate dos significados
culturais historicamente atribuídos a certos autores, obras, gêneros,
estilos etc., fazendo de cada ato de leitura um exercício coletivo e
pessoal de reverência. (2003, p.02)

Frente a todas as questões levantadas, pretendemos analisar os efeitos da
produção de diários de leitura como mecanismo na formação do letramento literário
em alunos do ensino médio em escola da rede pública de ensino.

Descrição da experiência

O trabalho pensado aqui foi colocado em prática nas quatro turmas de terceiro
ano do ensino médio da escola supracitada. Foi pensado como estratégia para a
formação do aluno leitor e não como mais uma atividade pedagógica com fim último
de se atribuir uma nota no final de cada período letivo. Antes do início das leituras
propriamente ditas, realizamos momentos de sensibilização junto aos docentes. As
atividades iniciais foram compostas por grupo de conversas bastante informais sobre
os gostos e experiências de leitura durante a vida escolar dos alunos. A partir desse
momento, realizamos um momento sobre o desempenho dos brasileiros no que
concerne a prática da leitura no Brasil. Tivemos como base o estudo realizado pelo
instituto pró-livro. Os resultados dessa pesquisa estão disponíveis na publicação
Retratos da leitura no Brasil, além de alguns dados fornecidos pela UNESCO.
Nesse momento, conhecemos os desafios que teríamos que enfrentar com o
projeto e as potencialidades de cada turma envolvida. As atividades foram
desenvolvidas utilizando vários recursos como: enquetes, exibição de vídeos sobre a
importância da leitura e leitura de reportagens.
Em seguida, começamos um trabalho sobre o gênero textual diário. Levando
em conta que todo gênero tem suas peculiaridades, trabalhamos, então, com algumas
atividades para reconhecermos as características tanto linguísticas quanto discursivas
de um diário.
Fizemos primeiramente a análise de diários tanto de leitura quanto íntimos,
percebendo que o diário, mesmo sendo uma escrita de si para si, tem um
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destinatário, ou seja, o próprio leitor. Durante a análise, os estudantes perceberam o
tipo de linguagem predominante em um diário de leitura, em que, por ser um texto
íntimo de “si para si”, há o predomínio da linguagem informal. Todo esse trabalho foi
importante para perceber também que a variedade da língua a ser utilizado em um
dado texto depende do gênero, do auditório e do contexto de uso da língua.
Em seguida, foram realizadas atividades sobre como se dar o primeiro contato
com o livro. Assim, os estudantes realizaram o primeiro contato com capas e
contracapas de livros para realizarem as leituras e inferências surgidas nesse primeiro
momento. A partir dessa atividade, os alunos foram orientados sobre como se deve
registrar as primeiras impressões diante do título e da capa de um livro.
Depois desse momento mais teórico, passamos a atividades práticas. Fomos à
sala de multimeios da escola para realizar a escolha de um livro seguindo as
orientações dadas pelo professor e de acordo com o gosto de cada um. Depois das
primeiras leituras de capas e contracapas, os estudantes anotaram suas primeiras
impressões nos diários de leitura e logo em seguida socializaram oralmente essas
impressões. Depois desse primeiro momento, os alunos começaram a ler as obras por
eles escolhidas e a realizar os registros de suas reflexões em seus diários de leitura.
Dado esses primeiros passos, passamos a realizar de quinze em quinze dias, o
momento da socialização oral das leituras realizadas. Esses momentos foram
realizados no pátio, no ginásio e muitas vezes embaixo das árvores próximas à escola
(ver anexos). Esses momentos foram bastante importantes para percebemos o nível,
a sequência e o ritmo das leituras realizadas. Durante todo o ano, realizamos
atividades como essas para que o projeto realmente tivesse uma eficácia.
Com o desenvolvimento e engajamento progressivo dos alunos no projeto,
fomos diversificando as atividades. Introduzimos o uso de músicas, relatos das
experiências de leitura entre as turmas participantes, apresentações teatrais, escrita
de resenhas para o blog da escola1. Além da publicação no blog, para atingir os
demais sujeitos da comunidade escolar e fora da escola como outras escolas,
montamos o mural “Eu Indico”, no qual eram expostas as opiniões dos alunos sobre
os livros que eles estavam lendo e assim indicavam a leitura desse livro para os
estudantes de outras turmas.com o objetivo de levar mais estudantes a lerem para
atingir aqueles estudantes que não tinham acesso à internet.

1

http://multimeiosfm.blogspot.com.br/
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Avaliação dos resultados

Ao final do período letivo, podemos perceber algumas mudanças significativas
no comportamento diário dos alunos, não estamos falando aqui de comportamento
disciplinar, mas de mudança de atitude em relação à leitura desses alunos. Além do
envolvimento

e

imersão

da maioria

dos

estudantes, percebemos também o

envolvimento de outros professores inclusive de outras disciplinas. Eles aproveitavam
as leituras para trabalhar os conteúdos de suas disciplinas, principalmente de
Filosofia, Sociologia, História e Artes. Dessa forma, o intercâmbio de informações
sobre os livros lidos entre os vários sujeitos da escola tornou-se constante.
Os empréstimos foram além-escola, passou-se a empréstimos de livros
pessoais entre professores e alunos. Os momentos de socialização foram bastante
enriquecedores, pois houve uma maior participação de alguns estudantes e o
desenvolvimento com as habilidades com o texto oral. As socializações ensejaram
uma explosão de leituras de uma mesma obra, resultado da empolgação do aluno que
relatava os fatos contidos no livro e o viés da leitura que ele realizou.
As contribuições do projeto foram muitas, a principal delas foi o aumento do
número de livros lidos por alguns estudantes em um ano. De acordo com o
depoimento deles na enquete realizada no final do ano, eles leram em um ano muito
mais livros do que leram durante toda a vida escolar.
Outro ganho significativo foi o desenvolvimento das habilidades de leitura. Isso
foi verificado com a proficiência na disciplina de língua portuguesa na prova do
SPAECE2.

2

Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará - SPAECE. O SPAECE, na vertente
Avaliação de Desempenho Acadêmico, caracteriza-se como avaliação externa em larga escala que avalia
as competências e habilidades dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em Língua
Portuguesa e Matemática. As informações coletadas a cada avaliação identificam o nível de proficiência e
a evolução do desempenho dos alunos.
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Figura 1 – Gráfico com os resultados do terceiro ano no SPAECE de 2009 a 20113.

O gráfico acima mostra a melhora da proficiência leitora dos alunos do terceiro
ano da escola onde aconteceu a prática aqui relatada. De acordo com o gráfico acima,
percebemos

o

decréscimo

gradativo

de

estudantes

no

nível

muito

crítico

(aproximadamente 5%) e contrapartida o aumento de estudantes no nível adequado
(aproximadamente 5,5%).
Acrescento a essas, a habilidade com a escrita, pois antes da socialização oral,
os estudantes fizeram registros escritos no diário de leitura sobre as leituras
realizadas e escreveram resenhas como já descrevemos acima. Essa atividade
contribuiu para a fomentação de ideias de cada um deles e se familiarizar com o texto
escrito, tomando consciência das diferentes variedades da língua, pois escreveram
textos que exigiam tanto uma escrita mais formal (resenhas), quanto uma escrita
menos formal (o diário). Embora pareçam ser resultados tímidos e pouco expressivos,
na realidade da nossa escola representam crescimentos qualitativos bastante
significativos. A partir desses resultados, 10 alunos dos terceiros anos desse período
letivo foram premiados com um PC.

Considerações finais

Com o desenvolvimento desse trabalho, começamos a perceber que nós
professores somos capazes de motivar os alunos para uma mudança significativa
diante da leitura. As trocas de experiências e o ritmo de leitura, as preferências de
cada um dado à pluralidade de personalidades e gostos também nos deixou bastante

3

Fonte: http://www.spaece.caedufjf.net/. Acesso em: 10/11/2013.
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entusiasmados para estendermos o projeto para as demais séries e extensões da
escola.
Os momentos de socialização oral foram muito significativos, pois foram
através deles que muitos alunos se motivaram para ler um ou outro livro comentado.
Havia tanto influência das leituras realizadas pelo professor, quanto da leitura dos
alunos em outros alunos e no professor.4 Muitas vezes, nas socializações havia dois ou
três alunos lendo o mesmo livro ou lendo livros que haviam sido indicados por
alguém.
Percebemos assim, que mesmo a leitura sendo, do ponto de vista simplista,
uma ato individual, ela é um produto cultural coletivo e pode fazer parte das
atividades cotidianas de uma comunidade escolar que partilha dos mesmos gostos,
experiências e anseios por conhecimento.
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4

Podemos perceber isso no diário de leitura de uma aluna. Segundo ela “Pequei o livro por indicação da
professora e me interessei pelo título.”
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Anexos

Figura 2 - Momento de leitura dos diários de leituras.

Figura 3 - Orientação em grupos menores sobre o registro das primeiras impressões
de um livro.
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Figura 4 – Imagem das páginas de um diário de leitura – registro das primeiras
impressões sobre o livro escolhido para ser lido.

Figura 5 – Registros diários realizados pela estudante sobre a leitura e reflexões sobre
esta.
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