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Resumo 

 

A escola é lugar privilegiado para a formação de leitores, e o modo como os 
professores concebem e lidam com a leitura regula suas práticas e repercute na 
formação dos alunos. A perspectiva da leitura como prática cultural encaminhou para a 
opção de se realizar este estudo, tendo por referencial teórico a Teoria Crítica da 
Sociedade, especialmente os aspectos relacionados à formação do indivíduo. As 
questões que orientaram a investigação são: qual o lugar da leitura na vida dos alunos 
em processo de escolarização? A leitura na escola se apresenta como elemento 
diferencial de formação e promoção da autonomia dos educandos em processo de 
escolarização? Assim, diante das possibilidades de realização da pesquisa empírica, 
definiu-se como objetivo descrever e analisar o que é proporcionado, em termos de 
leitura, aos alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola estadual paulista, 
situada na zona sul da cidade de São Paulo. A hipótese verificada empiricamente é a 
de que a experiência de leitura ofertada pela escola está vinculada 
predominantemente às tarefas escolares, prevalecendo as práticas que não tomam a 
leitura como uma prática cultural, o que, por sua vez, tende a anular sua dimensão 
formativa. Observações em sala de aula foram realizadas no decorrer de uma semana 
– no total de vinte e três aulas –, no ano de 2013. Da coleta e análise das informações 
foi possível identificar catorze situações práticas. Também foram  Quanto ao 
referencial teórico, os dados empíricos foram analisados com base nos conceitos de 
formação cultural e experiência (Theodor W. Adorno). Ainda, para melhor 
compreensão acerca do ensino e da aprendizagem da leitura recorreu-se aos estudos 
de Magda B. Soares, Anne-Marie Chartier e Roxane Rojo. E para situar a prática 
docente utilizou-se estudos de Alda J. Marin e de José Gimeno Sacristán. Os 
resultados da pesquisa apontam para o ensino predominantemente pautado no 
material didático. De modo geral, em relação às estratégias didáticas, verifica-se o 
distanciamento entre a prática da escola e as práticas sociais de leitura e a 
prevalência de situações em que a atividade discente está restrita à cópia. Os 
docentes, embora reconheçam a importância da leitura para a formação dos 
indivíduos, na prática não a valorizam. Os resultados encontrados permitem afirmar 
que a hipótese deste estudo foi confirmada. 
 

 

Palavras-Chave: Ensino Fundamental; leitura na escola; práticas sociais de leitura; 
experiência e formação cultural; Teoria Crítica da Sociedade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The school is privileged to train readers place, and how teachers view and deal with 

reading regulates their practices and affects the education of students. This 

perspective of reading as a cultural practice, headed for the option to conduct this 

study, with the theoretical Critical Theory of Society, especially the aspects related to 

the formation of the individual. The questions that guided the research are: what is the 

place of reading in the lives of students in the educational process? Reading in school 

is presented as a differential element of training and the empowerment of learners in 

the schooling process? Thus, given the possibilities of conducting the empirical 

research, was defined as objective to describe and analyze what is provided in terms of 

reading, students of the 6th year of elementary school in a state public school, located 

in the southern city of São Paulo. The hypothesis is empirically verified that the reading 

experience offered by the school is bound predominantly to schoolwork, prevailing 

practices that do not take reading as a cultural practice, which, in turn, tends to nullify 

their formative dimension. Classroom observations were conducted during a week - a 

total of twenty-three classes - in the year 2013. The collection and analysis of 

information was identified fourteen practical situations. Information was also collected 

on teachers and their approach toward reading in school, through a questionnaire. As 

the theoretical framework, empirical data were analyzed based on the concepts of 

cultural training and experience (Theodor W. Adorno). Still, for better understanding of 

the teaching and learning of reading resorted to studies by Magda B. Smith, Anne-

Marie Chartier and Roxane Rojo. And to situate the teaching practice was used studies 

Alda J. Marin and José Gimeno Sacristan. The survey results point to the 

predominantly guided in teaching courseware. In general, in relation to the teaching 

strategies, there is a gap between practical social and school reading practice and the 

prevalence of situations that the student activity is restricted to copying. Teachers, 

while recognizing the importance of reading for the training of individuals in practice do 

not value it. The results allow us to affirm that the hypothesis of this study was 

confirmed. 

 

Keywords: Elementary Education; reading in school; social practices of reading; 
experience and cultural background; Critical Theory of Society. 
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Introdução 

A leitura esteve presente em minha vida desde as primeiras experiências da 

infância até os dias de hoje. Cursei a habilitação específica em Magistério em uma 

escola particular, já que na ocasião o curso não era oferecido pelas instituições 

públicas. Sabia que o curso oferecia uma boa qualidade de ensino e eu pretendia 

trabalhar com crianças. Assim que obtive o diploma, em 2003, iniciei minha carreira 

docente como professora eventual (substituta) e, em seguida, fui aprovada em 

concurso público e passei a trabalhar com alfabetização, na rede municipal de 

Itapetininga-SP. Em 2006, fui cursar a graduação na cidade de Piracicaba-SP, onde 

também, depois de aprovação em concurso público, atuei como professora de ensino 

fundamental I e educação infantil.  

Desde que ingressei na carreira do magistério, no ano de 2003, meu interesse 

esteve voltado para a área da alfabetização de crianças, em especial sobre como as 

crianças se apropriam da leitura e da escrita. Como professora tinha como foco 

desenvolver projetos ligados à alfabetização, pois a maior preocupação era a de 

encaminhar as crianças para a série seguinte com autonomia em leitura e escrita. 

Essa experiência deu origem a alguns questionamentos sobre o aprendizado 

das crianças, principalmente acerca da leitura: o que elas têm a dizer sobre o ato de 

ler, qual a importância da leitura no seu cotidiano? De outra parte, sempre desejei 

contribuir para a formação de alunos-leitores competentes e críticos. Assim, algumas 

inquietações surgiram a partir da observação da experiência dos alunos com a leitura. 

A maior parte dos alunos via a leitura unicamente como integrante das tarefas 

escolares, em vez de demonstrar prazer por ela. Observava, também, situações em 

que os alunos se deliciavam com a leitura e, se orgulhavam, como leitores, de 

situações que exigiam suas habilidades, até mesmo quando voltavam da biblioteca em 

posse de livros ou gibis. No entanto, para a maior parte dos alunos a inserção no 

mundo letrado é vista como obrigação, uma vez que as escolhas relacionadas a leitura 

são realizadas pelos adultos. Ora, uma sociedade em que uns decidem e outros 

concordam, sem ao menos refletir, torna-se ambiente suscetível a injustiças sociais, 

aumentando o abismo entre as classes sociais e a desigualdade. 

Apostando no poder da leitura e em como um livro pode contribuir para a 

formação cultural do aluno, compartilho a ideia de que a escola deve garantir tanto o 

acesso quanto o estímulo e o interesse pela leitura. No entanto, a tensão presente na 

formação cultural vai além do aspecto pedagógico e dos métodos didáticos, que não 

acompanham a evolução do debate acerca dos problemas educacionais. Sem uma 

educação de melhor qualidade e que privilegie a experiência dos indivíduos, poucas 
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são as chances de superação da situação atual. Partindo do pressuposto de que 

quanto mais esclarecimento, nos termos sugeridos por Adorno (1995a), maior a 

possibilidade da conquista da autonomia pelo indivíduo; a formação cultural torna-se 

condição essencial a uma sociedade democrática. 

Desse modo, ao definir o tema de estudo desta pesquisa, houve a 

preocupação essencial em abordar algo que fizesse parte da minha prática e, 

fundamentalmente, que possibilitasse a discussão de um tema relevante socialmente. 

Algo que fosse de meu interesse pessoal e proporcionasse o aprofundamento de 

minha formação como professora. Assim, algumas possibilidades foram levantadas e 

uma delas logo se sobressaiu: a leitura. 

Já interessada em compreender melhor os aspectos fundamentais de formação 

dos alunos, tive o primeiro contato com a Teoria Crítica da Sociedade e, a partir de 

então, passei a refletir sobre a necessidade de priorizar determinados valores que 

podemos chamar de humanísticos. Meu interesse em especial está nos textos de 

Adorno, cujos trabalhos sugerem que aconteça o investimento na educação visando à 

emancipação e ao esclarecimento, o que pode levar o indivíduo à reflexão sobre as 

suas determinações sociais. 

Considerando as práticas de leitura, a escola assume um papel importante, 

tanto como lugar de aprendizado quanto ambiente de socialização. A escola pode 

proporcionar aos indivíduos a necessidade de leitura. Nesse sentido, a alfabetização 

torna-se fundamental para um bom rendimento escolar. Buscando compreender as 

práticas presentes na educação, no mundo contemporâneo regido pela lógica 

capitalista, definiu-se como objetivo investigar as experiências de leituras na escola 

com base no conceito de formação cultural (Adorno,1971). Adorno relaciona a 

autonomia a esse conceito (Bildung), mas assinala que esta – a formação – se 

converteu em Halbbildung (pseudoformação).  

A partir do ensino e da aprendizagem da leitura, uma intrincada teia que 

interfere em aspectos fundamentais da educação e da formação do indivíduo, 

pretende-se suscitar reflexões sobre as tendências sociais presentes na sociedade 

contemporânea. A temática da leitura tem sido objeto de discussão e preocupação por 

parte dos estudiosos do assunto, por exercer grande influência sobre a sociedade. Por 

ser um tema relevante e que abriga diversas áreas, a leitura na escola deve caminhar 

em consonância com as mudanças ocorridas na sociedade. Sendo a instituição 

escolar um espaço efetivo de formação cultural, entende-se a necessidade de superar 

a visão restrita do acesso dos indivíduos aos bancos escolares implica unicamente em 

condições para que se desenvolvam capacidades que permitam a integração na 

sociedade burguesa. Portanto, o processo de escolarização deveria ser capaz de 
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propiciar a apropriação da cultura, o que significa não somente integração e 

adaptação, mas autonomia, resistência e transcendência, em uma palavra, superação. 

Dessa perspectiva, as contradições entre o processo de escolarização e a formação 

do leitor devem ser superadas, ou pelo menos evidenciadas, a partir de uma 

concepção de leitura compreendida como objeto cultural. Assim, outro sentido poderá 

ser desenvolvido quando os indivíduos se apropriarem de todas as possibilidades 

proporcionadas pelo conhecimento e pelo uso social da leitura. Logo, o aprendizado 

da leitura deve colaborar para que cada aluno tenha domínio sobre uma prática 

cultural, superando o processo que torna a leitura em um ato mecânico e sem 

significado. 

Nessa direção, a linguagem deve ser considerada para além de um mero 

instrumento de aprendizagem escolar, como um produto cultural. Ao conceber o 

ensino e a aprendizagem da leitura com a finalidade de realizar trabalhos e tarefas 

escolares, renuncia-se então a formação para a experiência e para autonomia. A 

escola deve oportunizar aos alunos diversos tipos de leitura em diferentes linguagens 

e suportes. Para Soares (2005): 

 
é função e obrigação da escola dar amplo e irretristo acesso ao 
mundo da leitura. [...] a leitura para fins pragmáticos, mas também a 
leitura de fruição; a leitura que situações da vida real exigem, mas 
também que nos permita escapar por alguns momentos da vida real. 
(SOARES, 2005, p.33) 
 

No entanto, parece que nem sempre é isso que acontece. Rojo (2004) destaca 

que o processo de escolarização brasileira não forma leitores, ao contrário, chega até 

mesmo a impedir. Segundo a autora, isso ocorre, pois:  

 
[...] as práticas didáticas de leitura no letramento escolar não 
desenvolvem senão uma pequena parcela das capacidades 
envolvidas nas práticas letradas exigidas pela sociedade abrangente: 
aquelas que interessam à leitura para o estudo na escola, entendido 
como um processo de repetir, de revozear falas e textos de autores 
[...] que devem ser entendidos e memorizados para que o currículo se 
cumpra.(ROJO, 2004, p. 1) 

 

Apesar da preocupação em incorrer na redundância, uma vez que o tema da 

leitura na escola já foi bastante estudado, considera-se importante continuar a reflexão 

sobre as funções que a leitura desempenha na sociedade atual, bem como a relação 

que esta estabelece com as práticas escolares. A leitura é tida como objeto de 

discussão por muitos estudiosos devido à influência que exerce sobre a sociedade. 

Por ser um tema de grande relevância, que extrapola a educação, deve-se levar em 

consideração as mudanças operadas no âmbito social. Dessa perspectiva, o conceito 
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de formação cultural elaborado por Adorno, como mencionado anteriormente, é 

tomado como referência para a análise das práticas sociais de leitura. 

Aqui, a educação é entendida como possibilidade de emancipação, o que pode 

se concretizar em duas dimensões: 1) como potencial de crítica à ideologia que 

legitima a dominação, a desigualdade e a própria realidade existente, auxiliando em 

sua reprodução; e 2) como reveladora das contradições presentes na sociedade e, 

consequentemente, na escola, o que pode trazer à tona possibilidades e alternativas à 

ordem social promovida pela lógica do capital. 

Focalizando a formação de leitores, o estudo e a reflexão realizada têm como 

pressuposto que deveria ser inconcebível, na sociedade contemporânea, indivíduos 

que não dominem a leitura e a escrita, tendo em vista que o conhecimento torna-se 

aquisição imprescindível para a formação do ser humano. A apropriação da linguagem 

é uma das maiores conquistas da humanidade. Nesse sentido, pergunta-se: como a 

leitura é tratada em sala de aula? A leitura escolar se apresenta como elemento 

diferencial de formação e emancipação para a autonomia dos alunos em processo de 

escolarização? Assim, toma-se como ponto de partida para essa discussão a 

formação cultural enquanto condição essencial a uma sociedade que permita a 

autonomia para todos os seus membros, haja vista que quanto mais esclarecido o 

indivíduo maior a possibilidade de autonomia. No entanto, Adorno (1971) afirma que a 

formação cultural, como já dito, foi convertida em pseudoformação, e esta, na 

sociedade contemporânea, torna-se a forma dominante de consciência, cuja 

contradição consiste exatamente no fato da mesma prevalecer, ainda que “pese a toda 

la ilustración y a toda la información que se difunde” (ADORNO, 1971, p.176). As 

pessoas estão cada vez mais envoltas em um processo que ou deforma a consciência 

ou impede seu desenvolvimento. 

A pseudoformação – definida como a formação que advém de uma experiência 

cujo conhecimento é assimilado de modo fragmentado, decorrente, entre outros 

aspectos, da valorização da técnica em detrimento da crítica reflexiva, é a não 

realização de todo o potencial da cultura e representa a deformação que impede a 

constituição de uma formação cultural verdadeira. Os indivíduos são educados para se 

acomodarem à estrutura capitalista e para serem reprodutores do sistema social, ou 

seja, são impedidos de realizarem experiências formativas. Segundo Adorno (1971),  

 
El seudoculto se dedica a la conservación de sí en sí mismo; no puede 
permitirse ya aquello en lo que, según toda teoría burguesa, se consumaba 
la subjetividad, la experiencia y el concepto; con lo que se socava 
subjetivamente la posibilidad de la formación cultural tanto como 
objetivamente está todo contra ella. La experiencia, la continuidad de la 
conciencia en que perdura lo no presente y en que el ejercicio y la 
asociación fundan una tradición en el individuo singular del caso, queda 



14 
 

sustituida por un estado informativo puntual, deslavazado, intercambiable y 
efímero, al que hay que anotar que quedará borrado en el próximo instante 
por otras informaciones  (ADORNO, 1971, p. 194). 

 

As reflexões sobre as contradições e a proposta de esclarecimento, 

apresentadas por Adorno, apontam para o fato de que a formação se converteu em 

pseudoformação: 

 
[...] del concepto mismo de formación cultural, lo que se sedimenta 
como una especie de espíritu objetivo negativo a partir de ésta, que 
se ha convertido en una seudoformación socializada, en la ubicuidad 
del espíritu enajenado, que, según su génesis y su sentido, no 
precede a la formación cultural, sino que la sigue. De este modo, todo 
queda apresado en las mallas de la socialización y nada es ya 
naturaleza a la que no se haya dado forma (ADORNO, 1971, p. 175-
6). 

 

A formação é um processo social e contínuo, resultado de uma construção em 

que a cultura é experimentada pelo indivíduo. Portanto, a experiência é fundamental 

para a formação, haja vista que sem a realização efetiva da experiência, a formação 

não se realiza de forma significativa, com o impedimento de o indivíduo estabelecer 

relações espontâneas com a cultura, com a sociedade e com a natureza, enfim, com o 

outro. O indivíduo por ser social e histórico depende dessas relações para se 

constituir. Dada as condições atuais, é na tensão entre os conceitos de cultura, de 

formação, de experiência e de indivíduo que reside a possibilidade destes conceitos se 

realizarem teórica e praticamente. Parece necessário, nesse momento, ainda tecer 

uma consideração sobre o conceito de experiência: ressaltando-se que sua 

importância está no fato de contemplar a interação do indivíduo com o que lhe é 

exterior. E a formação cultural é adquirida por meio desse confronto com o mundo e 

com a objetividade, ou seja, é o resultado do contato com o diferente, o que permite a 

própria diferenciação. 

Em decorrência das mudanças ocorridas no mundo contemporâneo e, 

consequentemente, no cenário educacional, parece cada vez mais difícil opor 

resistência ao conformismo e à adaptação. Ora, e essa é uma situação que torna as 

pessoas incapazes não só de novas experiências, mas de toda e qualquer 

experiência. Por seu turno, a sociedade está estruturada e se sustenta, justamente, 

nessa incapacidade. A consequência disso é a pseudoformação, que produz seres 

não diferençados uns dos outros e integrados à totalidade social.  

Esse estudo é resultado de pesquisa empírica. Em um primeiro momento 

realizou-se levantamento bibliográfico – leitura e análise de textos nos quais se buscou 

evidenciar os aspectos relacionados ao tema da leitura na escola e, também, aos 
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elementos que permitissem circunscrever os conceitos de formação, experiência e 

autonomia, tal como formulados pelos autores da Teoria Crítica da Sociedade. A 

pesquisa foi realizada por meio dos seguintes métodos: observação sistemática em 

sala de aula das práticas de leitura desenvolvidas e questionário com professores. O 

lugar e os sujeitos investigados foram alunos e professores do 6º ano do ensino 

fundamental, de uma escola da rede estadual, situada na zona sul da cidade de São 

Paulo. A questão que se pretendeu responder foi: o que é proporcionado aos alunos, 

em termos de leitura, nas diferentes disciplinas do 6º ano do ensino fundamental? 

Investigou-se mais minunciosamente como o processo de ensino de leitura ocorre em 

sala de aula em diferentes disciplinas. Constituiu interesse verificar se as atividades de 

leitura desenvolvidas em sala de aula proporcionam condições para que os alunos 

estabeleçam relações para além do aspecto instrumental com a prática da leitura. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever e analisar o que é proporcionado aos 

alunos, em termos de leitura nas diferentes disciplinas do 6º ano do ensino 

fundamental. E a principal hipótese, verificada empiricamente, foi a seguinte: a 

experiência de leitura que ocorre em sala de aula está vinculada predominantemente 

às tarefas escolares, prevalecendo as práticas que não tomam a leitura como um fim, 

mas como meio.  

O intuito deste estudo não é o de apontar respostas conclusivas, mas provocar 

reflexões a partir de um tema muito discutido na área da educação. Investigar as 

práticas de leitura em diferentes disciplinas faz-se necessário, por se entender a 

necessidade de articulação entre os conteúdos escolares e as práticas de ensino 

utilizadas para sua transmissão aos alunos. Objetivamente esta pesquisa buscou 

verificar como a escola lida com a leitura, compreendida na sua dimensão cultural, 

ante a razão instrumental e a sociedade administrada1. Considera-se que essa 

situação é resultante do modo como a experiência se constituiu no projeto de 

formação do indivíduo autônomo desenvolvido na modernidade. 

Esta pesquisa está dividida em dois capítulos, nos quais é desenvolvida a 

discussão acerca da relação entre formação cultural e o lugar que a leitura ocupa na 

escola. Diante da exposição do problema de pesquisa e da justificativa para o seu 

desenvolvimento, o primeiro capítulo apresenta estudos e conceitos relacionados às 

práticas de leituras no âmbito escolar e aos aspectos que condicionam a prática 

docente. Também são apresentados os conceitos da Teoria Crítica da Sociedade que 

fundamentam este estudo. No segundo capitulo, é descrito o método e os 

procedimentos de coleta de informações empregados, além da caracterização da 

                                                           
1
 Os conceitos mencionados e extraídos da Teoria Crítica da Sociedade são desenvolvidos no primeiro capítulo. São 

eles: formação, pseudoformação, experiência, racionalidade instrumental e sociedade administrada. 
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escola e dos participantes da pesquisa. Por fim, apresenta-se os eventos relacionados 

às práticas de leitura em sala de aula, sua análise e interpretação. No final da 

dissertação retoma-se o objetivo e as hipóteses que orientaram a investigação, de 

modo a situar o lugar da leitura na sala de aula do 6º ano do ensino fundamental. 
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CAPÍTULO I: Leitura na escola e formação cultural 

 

Para refletir sobre o lugar da leitura na escola, sob a perspectiva da Teoria 

Crítica da Sociedade, faz-se necessário apresentar alguns autores que tratam da 

temática e, também, de determinados aspectos do pensamento Adorno, já que tal 

autor discute a importância da educação na contemporaneidade e suas possibilidades 

e contradições no processo formativo dos indivíduos. Visando ao aprofundamento das 

questões relacionadas à leitura, compreendida na sua dimensão cultural, discute-se, 

então, o espaço que cabe à leitura na escola. No campo da educação, as pesquisas 

acerca da alfabetização têm aumentado e se diversificado quanto aos modos a partir 

dos quais é tomada como objeto de estudo. Pesquisadores e teóricos (SOARES, 

1991, 1995,1988, 2002, 2003, 2004, 2005, CHARTIER, 1995 e 1996 e ROJO, 2004, 

2009) apresentam estudos que focalizam a alfabetização na perspectiva do 

letramento, ou seja, na sua função social. Todos os autores mencionados alertam para 

o fato de que pesquisas na perspectiva sociolinguística da alfabetização – vista como 

um processo relacionado aos usos sociais da língua – ainda são pouco desenvolvidas.  

Diante das condições em que o processo educativo se desenvolve, buscou-se 

o aporte teórico na Teoria Crítica da Sociedade, especialmente nas formulações de 

Theodor W. Adorno (1971, 1973, 1993, 1995), de modo a sustentar a análise das 

práticas de leitura na escola, visando compreendê-las em sua relação com o processo 

social e histórico determinado pela estrutura da sociedade burguesa e capitalista. 

Assim, como subsídio para a elaboração de análise da escola e de sua relação com a 

cultura e com a sociedade administrada (ADORNO, 1995e) realizou-se um 

levantamento de estudos sobre a temática. 

O objetivo desta investigação é compreender as bases do processo de ensino 

e aprendizagem da leitura na escolar. Visando ampliar a visão acerca das 

experiências de leitura em sala de aula, foi realizado levantamento bibliográfico nas 

bases de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), nos periódicos indexados na The Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e nos Grupos de Trabalhos (GT) da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd).Verificou-se também a existência de 

inúmeras pesquisas sobre a importância da leitura na escola e na vida social. O 

principal critério utilizado para a busca dos estudos consistiu em identificar resumos 

que abordavam a questão da alfabetização e do letramento, sob a perspectiva social. 

Os trabalhos cuja abordagem é psicológica ou que tratam das dificuldades de 

aprendizagem não entraram nessa lista, bem como aqueles que incidem sobre o 

Ensino Superior, a Educação Infantil e a EJA (Educação de Jovens e Adultos), isso 
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por não focalizarem os sujeitos investigados neste estudo. Portanto, os trabalhos que 

não abordam especificamente a questão da leitura como prática cultural e seu ensino 

no ensino fundamental não constam no levantamento bibliográfico. Ao buscar, nos 

trabalhos selecionados, os teóricos de referência para o tema da leitura tem-se a 

impressão de que o essencial já foi escrito. No entanto, insiste-se que o foco desta 

pesquisa é a prática de leitura na escola e, em especial, a importância dessas práticas 

na formação do indivíduo, aspecto que ainda contém algumas lacunas, por exemplo, 

são poucos os trabalhos que, sob a perspectiva sociológica, destacam o processo de 

alfabetização como fundamental para a formação integral do aluno (social, cultural e 

psicológica).  A seguir, o número de trabalhos encontrados no levantamento 

bibliográfico. 

 

Tabela 1 
Palavras-chave utilizadas para a busca de trabalhos acadêmicos sobre o tema da 

leitura 

DESCRITORES ANPEd CAPES SCIELO  
 

TOTAL 

leitura_práticas_sociais 1 2 36 39 

aluno_leitor 152 173 13 338 

leitura_prática_cultural 6 10 1 17 

Total 159 185 14 
 

394 

 FONTE: Elaborado pela autora após consulta aos portais da CAPES, Scielo e ANPEd. 
 

Após o levantamento de produções sobre a temática da leitura, nas principais 

bases de dados nacionais, detectou-se uma grande quantidade de pesquisas. Foram 

encontrados 394 trabalhos, com os descritores selecionados. No entanto, entre os 

artigos, dissertações e teses, 67 estudos aparecem mais de uma vez quando se utiliza 

descritores diferentes, o mesmo acontece na consulta aos trabalhos apresentados nas 

reuniões da ANPEd. Assim, considerou-se um total de 327 trabalhos com a temática 

da leitura. 

Verificou-se a grande variedade de estudos cujos enfoques consideram os 

processos pedagógicos, os aspectos psicológicos envolvidos no aprendizado da 

leitura e da escrita, a perspectiva cognitiva, as questões relativas ao trabalho do 

professor e a abordagem social, dentre os quais se selecionou 28 trabalhos2: 

                                                           
2 A relação completa das pesquisas selecionadas após consulta aos portais da CAPES, Scielo e ANPEd.sobre o tema 

leitura encontra-se no apêndice A.  
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Tabela 2 
Pesquisas (teses, dissertações e artigos) sobre o tema da leitura escolar 

FONTE: Elaborado pela autora após consulta aos portais da CAPES, Scielo e ANPEd. 

 

A partir dos resultados obtidos nas buscas, destacou-se, então, 28 pesquisas, 

sendo elas: duas teses, dez dissertações e quinze artigos. Desses trabalhos, foram 

considerados e analisados oito. A seleção respeitou os seguintes critérios: 

1. Tema: leitura escolar; 

2. Pesquisa empírica; 

3. Função social da leitura; 

Para estabelecer um elo entre leitura e suas práticas sociais na escola, alguns 

estudos discutem aspectos que se relacionam com a proposta desta pesquisa: 

compreender e analisar as práticas sociais da leitura na escola.  

A análise da tabela 2 aponta para a necessidade de estudos que se ocupem de 

abordagens específicas sobre leitura pouco presentes nos estudos considerados. 

Dentre elas, destacam-se: a relação dos indivíduos com a leitura, a presença da leitura 

no espaço escolar e sua dimensão sociocultural. Portanto, essas situações podem ser 

investigadas, uma vez que a relação entre a leitura e as tendências presentes na 

cultura ainda não foram suficientemente exploradas. A seguir serão feitos alguns 

comentários a partir da leitura dos trabalhos selecionados. 

O levantamento de trabalhos sobre a leitura, valendo-se de alunos em 

processo de alfabetização, sobretudo aqueles que a abordam como prática 

sociocultural, permitiu verificar a existência de inúmeras produções. No entanto, são 

poucos os estudos que descrevem as práticas e hábitos dos alunos em suas 

experiências como leitores no âmbito escolar, como já indicado por Reis (2002). Nesse 

sentido, levar em consideração a percepção da criança sobre as situações cotidianas 

 

TEMA 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 
 

Práticas de leitura 
escolar: letramento 

 

Leitura por alunos em aprendizado 
escolar baseado na concepção de 
letramento. 

 

13 

Alfabetismo Alfabetização: ensino da leitura e da 
escrita. 

06 

Formação de leitores  Formação das disposições para a leitura 
e as formas que essas leituras assumem 

06 

Experiências de 
leitura 

Práticas de leitura constituídas a partir de 
fatores, como o livro e o texto, de acordo 
com as capacidades e possibilidades do 
leitor. 

02 

Produção dos 
sentidos sobre ou a 
partir da leitura 

Constituição de alunos leitores, e os 
efeitos de sentidos que apontam as 
formulações dos alunos. 

01 

 
 

Total  

 

28 
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pode constituir contribuições relevantes para melhor compreensão dos processos de 

apropriação da leitura e de sua importância na vida social. Este estudo parte da 

premissa de que a leitura é um instrumento essencial no processo de socialização e, 

portanto, tem-se a escola como a principal instituição responsável por seu ensino, 

promovendo o acesso à leitura. Deparamo-nos constantemente com a leitura e a 

escrita nos mais diversos espaços e em vários momentos da vida. No entanto, parece 

haver uma tendência que afasta os alunos da leitura no ambiente escolar à medida 

que ocorre sua instrumentalização e sua transformação em apenas mais uma tarefa 

escolar. 

Em seu artigo Reis (2002) aborda a alfabetização como uma questão básica na 

discussão sobre o processo educacional que tem lugar na escola. Considerada como 

prioridade, em especial no início da escolarização das crianças, a alfabetização 

integral estaria relacionada à dimensão democratizadora da escola. Segundo a autora, 

poucos estudos dão voz à criança, isto é, analisam manifestações dos alunos sobre as 

suas próprias experiências escolares. Assim, sua pesquisa destacou as experiências 

de aprendizagem de sessenta crianças de quatro classes de alfabetização de uma 

escola pública, valendo-se das informações dos próprios alunos acerca de como eles 

percebem e expressam suas experiências escolares. 

Com o intuito de compreender a questão da institucionalização da leitura, 

Soares (1995) afirma que apesar de a instituição escolar representar um espaço 

legítimo de formação de leitores, as avaliações oficiais (Prova Brasil, ENEM, PISA) 

apontam cada vez mais para os baixos desempenhos dos alunos em leitura. A autora 

aponta para o fato de que o leitor do mundo contemporâneo deve ser alguém que 

responda às demandas sociais de uso da leitura e da escrita, sabendo utilizar 

diferentes linguagens. Entretanto, a relação que a escola desenvolve entre indivíduo e 

leitura é “mecânica” e não algo capaz de tornar esta última em parte da experiência do 

primeiro. Segundo Soares (1991), o problema não está no fato de a escola 

“escolarizar” a leitura, já que esta possui sua própria lógica: currículos, disciplinas, 

programas, metodologias, critérios para a distribuição do tempo e do espaço, enfim, 

uma série de ações formalizadas. O problema está no modo como a leitura é 

escolarizada. 

Ainda explorando a questão da escolarização da leitura, o artigo apresentado 

pelas autoras Leite e Botelho (2011) aponta para o fato de que é: 

 
[...] extremamente necessário que a escola trabalhe de forma 
satisfatória a apropriação da língua oral e escrita, pois é através 
desses saberes que os indivíduos podem se comunicar, ter acesso às 
informações que circulam numa sociedade grafocêntrica como a 
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atual, ser críticos, defender seus pontos de vista, produzir saberes 
etc.( LEITE; BOTELHO, 2011, p. 5). 

 
As autoras concluem que tais exigências sociais, presentes na atualidade, 

levam a repensar o ensino da leitura e da escrita, pois a disponibilização desses 

conhecimentos é cada vez mais necessária para uma participação social efetiva. 

Nesse sentido, a escola tem a função de proporcionar um ensino em que o aluno 

tenha a possibilidade de utilizar os conhecimentos adquiridos em suas práticas sociais. 

Para tanto, é necessário romper com o tradicionalismo e com os precários métodos de 

ensino, assim como sustentam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua 

Portuguesa (1997). 

Outro aspecto que, por sua relevância, não pode ser ignorado sobre a 

institucionalização da leitura, refere-se ao foco posto na metodologia. Belintane (2010) 

apresenta em seu artigo o relato de uma pesquisa, na área de ensino da leitura e da 

escrita, realizada em duas séries de primeiros anos do ensino fundamental, em uma 

escola pública da cidade de São Paulo, a partir de diagnósticos baseados na cultura 

oral de alunos.  Seus resultados trazem dados, relatos de intervenções e reflexões que 

podem subsidiar programas de ensino para a faixa etária estudada e questiona ainda 

o foco excessivo que as metodologias construtivistas põem sobre o ato de escrever ou 

sobre a própria escrita. O estudo propõe uma nova perspectiva de enlaçamento entre 

a cultura oral dos alunos e o letramento escolar, desenvolvendo uma ambiência em 

que oralidade, alfabetização e leitura estejam articuladas, o que inclui o suporte 

eletrônico e uma organização mais coletiva do trabalho escolar nas séries iniciais, 

sobretudo na transição da educação infantil para o ensino fundamental. 

Corroborando com a questão da leitura entendida como prática cultural, Ramos 

(2011) apresenta a leitura como uma atividade pela qual o leitor, em sua prática, 

dialoga com os textos, se apropria da herança social simbólica, das atitudes, dos 

valores e dos significados culturais atribuídos aos objetos da cultura e que são 

expressos na escrita. Para a autora, são várias as reflexões que podem ser realizadas 

acerca da leitura e de como são praticadas no âmbito escolar. Principalmente, por ser 

comum identificarmos a escola como um importante espaço de cultura letrada. No 

entanto, de acordo com Ramos (2011), a aprendizagem da leitura sustenta-se muito 

mais nas experiências extraescolares do que na aprendizagem escolar. Em sua 

pesquisa foi possível entender, pelo menos parcialmente, como são tecidas as 

relações dos alunos com a leitura, por meio das práticas desenvolvidas pelos 

professores e que, segundo a autora, indicam a necessidade de se valorizar as 

narrativas orais, em vez de se restringir à contação de histórias. 
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Silva (2006a), que também trata em sua dissertação do tema da leitura como 

prática cultural situando-se no campo das investigações sobre a leitura escolar e 

detendo-se sobre a questão da formação de leitores, entende a leitura, entretanto,  

como uma das formas de atualização das disposições culturais incorporadas pelos 

indivíduos. A autora investigou os processos sociais que os levariam a construção de 

relações favoráveis com essa prática, de modo a torná-la presente em seu cotidiano. 

Algumas das conclusões apontadas por seu estudo foram: a influência da sociedade 

nos discursos dos professores sobre a leitura e a falta de clareza deles sobre o que 

fazer com a leitura em sala de aula. Assim, a autora aponta as possibilidades de 

leitura presentes na escola e aprofunda a análise dos comportamentos individuais, 

tendo em vista compreender os fatores determinantes em relação às práticas efetivas 

de leitura, que deveriam preservar as diferenças individuais. Isso seria necessário para 

não forçar os alunos a se encaixarem em categorias abstratas. 

Ademais, Silva (2006) enfatiza a leitura como uma prática social que acontece 

por meio de ações e iniciativas no espaço da escola e define que o letramento pode 

ser assim compreendido: 

 
O conceito de letramento nos proporciona pensar que a 
aprendizagem da leitura, por exemplo, traz junto com ela uma série 
de consequências sociais, culturais e políticas, como também 
cognitivas e linguísticas, para as classes sociais e para os indivíduos 
participantes destas (SILVA, 2006, p. 06). 

 

A autora citada assinala a diversidade dos usos sociais da escrita e da leitura e 

as competências que a eles estão associados como, por exemplo, ler cartazes e 

avisos; e aponta, ainda que é preciso considerar as diferentes funções da leitura e da 

escrita, além das formas pelas quais os alunos passam a ter acesso a tais práticas. 

Conclui o artigo afirmando que, na perspectiva do letramento, a escola não forma 

leitores capazes de se relacionarem com os bens culturais e de consumo de forma 

competente e/ou crítica. 

Ainda na perspectiva das práticas sociais, Leite e Botelho (2011) apresentam 

reflexões sobre a leitura e a escrita, assim como a nova perspectiva que se tem dado 

a elas, que os autores definem como letramentos múltiplos3. Para os autores, as 

práticas sociais de leitura e de escrita estão presentes no cotidiano de praticamente 

toda a sociedade, indo da leitura de um livro na escola à elaboração de uma lista de 

compras, constituindo, assim, formas de utilização social da leitura e da escrita e, 

                                                           
3
 Botelho e Leite (2011) definem letramentos múltiplos a partir da diversidade de práticas culturais e 

sociais de leitura e escrita que se fazem presentes na sociedade atual, mais do que letramento ou 
letramentos, o termo que abarca melhor essa complexidade seria letramentos múltiplos. 



23 
 

portanto, práticas de letramento. No entanto, o estudo aponta para o fato de que a 

escola não valoriza as práticas de letramento vividas fora dela: 

 

O que se ensina torna-se totalmente descontextualizado da realidade 
do educando, gerando, assim, a desmotivação pelo aprendizado e, 
até mesmo, a evasão. O educando não encontra na escola algo que 
faça sentido para sua vida, algo que possa utilizar nas suas práticas 
sociais (LEITE e BOTELHO, 2011, p.11). 

 
 

Assim, os autores afirmam que o conhecimento do aluno é desvalorizado e 

suas práticas de apropriação da leitura e escrita também, tornando-se necessária a 

revisão dos tipos de letramento que são promovidos na sociedade atual. Constatam 

que a escola é a principal agência de letramento, portanto, é preciso que ela realize 

um trabalho que proporcione a articulação da alfabetização com os letramentos 

múltiplos, de forma que os alunos possam superar a distância entre a escola e as 

práticas sociais.  

Outros autores, como Werner (2001) e Biodere (2009), abordam a função 

social da leitura e destacam alguns aspectos comuns, contribuindo de forma 

significativa para a delimitação do objeto deste estudo. Destaque-se o artigo de 

Werner (2001), cuja pesquisa investigou a função utilitarista da escola. O autor 

verificou que tal função se expressa de maneira bastante sutil, impregnada nas 

atitudes, falas e produções escritas dos professores. Algumas vezes o texto escrito 

apenas reproduz um saber historicamente construído sem que seja possível a reflexão 

sobre esse processo. Sendo assim, apresenta-se bastante distante da prática 

desenvolvida pelos alunos em outros espaços que não a escola, além de não 

proporcionar o trabalho com os diversos tipos de textos que poderiam ser oferecidos 

para leitura em sala de aula. Werner (2001) verifica, ainda, que os objetivos do 

professor e da escola predominam em detrimento dos anseios e necessidades dos 

alunos. 

Biodere (2009) analisa a questão da leitura como prática social e também 

aponta  para sua função utilitarista. Em vez de um processo aberto e partilhado, tem-

se um mecanismo restritivo, convergente e em total desacordo com a natureza do ato 

de ler. Para a autora, o procedimento rotineiro que caracteriza a leitura escolar, 

transforma-se num processo mecânico que não inclui a motivação e causa 

desinteresse no aluno. Assim, “a leitura deixa de ter valor em si, transformando-se 

num pretexto de atividades, colocando o professor como aquele que tudo sabe, 

impedindo que o ‘leitor-aluno’ se manifeste no contato com o texto” (BIODERE, 2009, 

p.10). A autora constatou a predominância de uma prática de leitura a partir da qual 
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são utilizados textos descontextualizados e sem significado para os alunos. Sendo a 

produção de significados uma relação dinâmica entre autor e leitor e entre aluno e 

professor, sempre de forma compartilhada; trata-se de uma prática ativa, crítica e 

transformadora que pode possibilitar ao professor abarcar diferentes tipos e gêneros 

textuais que povoam o cotidiano.  

Ainda no exercício de dialogar com estudos que tratam a função social da 

leitura no âmbito escolar, Cruvinel (2010) investigou as relações entre o processo de 

escolarização e a apropriação da leitura pelas crianças, identificando a influência da 

instituição escolar na formação de leitores. Segundo a autora, o processo de 

escolarização necessita introduzir as crianças no aprendizado da leitura de forma 

funcional e significativa, afastando-se das simulações e das situações de ler como 

algo desmotivador e sem finalidades. Assim, aponta para a necessidade de a escola 

introduzir as crianças no aprendizado da leitura como prática cultural. Em seu estudo, 

Cruvinel (2010) verificou que no último ano da educação infantil a leitura não surge 

como objeto escolar, mas como objeto da cultura. No entanto, a leitura é definida 

como um fim em si mesma, pois apenas as situações que envolvem a literatura infantil 

são reconhecidas como práticas de leitura. Em seguida, no ensino fundamental, as 

relações com a leitura em aula são modificadas: os alunos passam a fazer uma 

dissociação entre o ato de ler na escola e em outros lugares. Para Cruvinel (2010), 

esse dado aponta para a origem do desencontro entre a leitura como prática social e 

cultural e o processo de escolarização. 

Em consonância com o que se deseja discutir neste trabalho, Mendes (2008) 

investigou em sua dissertação as concepções de leitura adotadas pelos professores 

em sala de aula, examinando as atividades que desenvolvem no cotidiano escolar, 

bem como verificando se essas práticas contribuem para a formação efetiva do aluno-

leitor. Por meio de questionário e de observações, o autor detectou uma contradição 

entre o discurso e a prática docente: enquanto, na primeira situação, as professoras 

apresentam uma concepção que se aproxima da corrente sócio-interacionista da 

linguagem e, portanto, de uma percepção da leitura como processo interativo, em suas 

práticas, que configuram a segunda situação, continuam recorrendo a conceitos 

tradicionais de ensino. De fato, no espaço pesquisado ainda se têm como guia de 

ensino da leitura o livro didático e um número reduzido de gêneros textuais e suportes 

de leitura. 

A revisão bibliográfica realizada aponta para o fato de que existem muitos 

estudos e pesquisas acerca da função social da leitura, considerando as mudanças 

ocorridas na sociedade atual, que, consequentemente, refletem na educação escolar. 

A reflexão sobre o tema realça a necessidade de conceber o desenvolvimento de 
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habilidades de leitura e de escrita vinculado ao tema da formação do indivíduo, tal 

como delineado por Adorno (1995, 1995a), uma vez que se trata de compreender o 

indivíduo na sua dimensão social. 

O processo ensino e aprendizagem da leitura e da escrita na escola está 

envolvido em inúmeros problemas que vão desde sua desconexão com a realidade 

social até a transformação do ato de ler e escrever em tarefa escolar, o que faz com 

que não haja significação da prática para os alunos. De qualquer modo, o que mais 

chama a atenção, como apontaDO por Soares (1991; 1995): a maneira como a leitura 

é transformada em objeto e prática escolar. Dessa perspectiva, é fundamental refletir 

sobre o tratamento dado à leitura e à escrita, assim como sobre as possibilidades de 

integrar a alfabetização ou letramento à formação cultural dos alunos. 

 

1.1 O problema de pesquisa 

Devido às mudanças geradas pela evolução do sistema capitalista, verifica-se 

o surgimento da necessidade de reorganização do sistema educacional, pensando-se  

nos últimos 50 anos. A inserção do termo letramento no processo de alfabetização 

revela a incapacidade de a escola ensinar a leitura e a escrita de modo que todas as 

crianças tenham completo domínio sobre as possibilidades de seus usos, isto é, o 

processo de alfabetização desenvolvido nas escolas não permitiu que os alunos 

apresentassem compreensão e domínio das práticas sociais de leitura. Assim, ante 

uma situação que está relacionada com as tendências que levam ao colapso da 

cultura (ADORNO, 1971), com o impedimento do uso da leitura e da escrita como algo 

que promova a reflexão e a crítica, submetida à racionalidade técnica e instrumental, o 

letramento apresenta-se como uma possibilidade alternativa ao fracasso da escola no 

que se refere à alfabetização de todas as crianças. 

Diante do processo que vincula de maneira estreita os processos educativos 

aos interesses ditados pela economia, que dentre as consequências podemos verificar 

a redução da preocupação com a formação cultural, formulou-se o problema desta 

pesquisa nos seguintes termos: o que é proporcionado aos alunos, em termos de 

leitura, nas diferentes disciplinas do 6º ano do ensino fundamental? 

 

 

1.2 Objetivos e hipóteses  

Considerando os questionamentos que inspiram este estudo, definiu-se o 

seguinte objetivo de pesquisa: descrever e analisar o que é proporcionado aos alunos 
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do 6º ano do ensino fundamental, de uma escola estadual situada na zona sul da 

cidade de São Paulo, em termos de leitura nas diferentes disciplinas. 

 A escolha do 6º ano do ensino fundamental está assentada no pressuposto de 

que os indivíduos dessa etapa da escolarização (segundo ciclo do ensino 

fundamental) devem estar alfabetizados completamente, ou seja, não devem  

apresentar grandes dificuldades nas atividades que demandam leitura e interpretação. 

Portanto, seriam indivíduos capazes de realizar inferências sobre suas leituras com 

autonomia. Assim, para alcançar o objetivo deste estudo foi necessário delinear 

objetivos específicos tendo em vista compreender as práticas sociais de leitura e suas 

implicações no processo de ensino e de aprendizagem por meio das atividades 

proporcionadas aos alunos em sala de aula. Cada objetivo específico está diretamente 

relacionado com hipóteses verificadas. 

 

Quadro 1 
Relação dos objetivos específicos com as hipóteses 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

HIPÓTESES 

Identificar e descrever as atividades de ensino 
desenvolvidas em sala de aula, nas diversas 
disciplinas do 6º ano do ensino fundamental. 

As atividades de ensino desenvolvidas assumem 
um caráter instrumental: visam predominantemente 
a oferecer condições para que os alunos realizem 
exercícios e tarefas. Nesse sentido, visam a 
resultados imediatos e não permitem aos alunos a 
experiência com o conhecimento escolar, ou seja, a 
experiência intelectual tende a ser obstruída. 

Descrever as estratégias didáticas utilizadas pelos 
professores nas aulas desenvolvidas nas diversas 
disciplinas do 6º ano do ensino fundamental. 

As estratégias didáticas utilizadas pelo professor e 
relacionadas à leitura apontam para uma tendência 
predominante: leitura como meio para realização 
das tarefas escolares. 

Analisar o significado das atividades de leitura 
oferecidas e/ou desenvolvidas em sala de aula. 

As atividades de leitura desenvolvidas em sala de 
aula não proporcionam condições para que os 
alunos estabeleçam relações para além da 
instrumental com a prática da leitura. 

 

Portanto, as hipóteses verificadas empiricamente postulam que a experiência 

de leitura ofertada pela escola está vinculada predominantemente às tarefas 

escolares, prevalecendo às práticas que não tomam a leitura como uma prática 

cultural, o que, por sua vez, anula sua dimensão formativa. Prevalece à intenção que 

valoriza a aquisição rápida de conhecimentos e a realização acelerada de tarefas 

escolares, o que acaba por negar a possibilidade de experiência aos alunos. Além 

disso, persiste a tendência que desconecta o conhecimento disseminado na escola da 

realidade social mais ampla, o que impede a reflexão, ao passo que a preocupação 

com a quantidade de informações a serem transmitidas é privilegiada em detrimento 

da formação e do desenvolvimento do aluno.  
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Diante das possibilidades de realização de pesquisa empírica, este estudo teve 

como finalidade, investigar as experiências de aprendizagem em leitura praticadas em 

sala de aula, nas diferentes disciplinas do 6º ano. A definição pelo referencial teórico 

que orienta este trabalho, isto é, a Teoria Crítica, especialmente os aspectos 

relacionados à formação do indivíduo, configurou-se também como referencial para a 

definição do método. Ao definir objeto e objetivo de pesquisa, tornou-se imprescindível 

o aprofundamento teórico acerca das questões que perpassam a investigação da 

relação entre escola e leitura, tendo a formação do leitor como foco central. Isso se faz 

necessário para uma melhor compreensão das práticas sociais de leitura. Assim, esta 

pesquisa tem como premissa a investigação das práticas de leitura que ocorrem na 

escola, buscando compreendê-las em sua relação com o processo social e histórico, 

cuja estrutura material se funda na economia capitalista. A Teoria Crítica se apresenta 

como referência para esta pesquisa (Adorno, 1971, 1995) porque permite a 

compreensão dos nexos entre o que acontece na sala de aula e a estrutura geral da 

sociedade.  

 

1.3 A leitura na escola  

Com a evolução dos meios de comunicação e expressão, proporcionados pelo 

avanço da tecnologia, desde os últimos anos do século retrasado, a educação 

apresentou novas exigências quanto aos usos da leitura; diversificaram-se os objetos 

de leitura e as práticas sociais. Sendo assim, o ato de ler, tornou-se, cada vez mais,  

um conhecimento indispensável aos indivíduos para transitar na sociedade. A leitura e 

a escrita se constituem como elementos intrínsecos ao processo de socialização e 

estão associadas ao exercício da cidadania e ao posicionamento crítico. O domínio da 

linguagem oral e escrita proporciona, sobretudo, a produção do conhecimento e a 

formação. 

No entanto, a leitura na escola, de acordo com os autores consultados e já 

apresentados, apresenta uma natureza puramente funcional, constituindo-se, muitas 

vezes, em um desagradável exercício obrigatório, dificultando qualquer possibilidade 

de reflexão dos educandos. Verificar se realmente é isso que acontece e de que forma 

é a proposta desta investigação. Assim, indaga-se sobre como ocorre o ensino e a 

aprendizagem da leitura no ensino fundamental e sobre como a escola lida com essa 

tarefa. Dessa perspectiva, Chartier (1995), afirma: 

 
Os pioneiros das pesquisas neste campo ocupam posições 
privilegiadas nas fronteiras da educação, da política e da cultura, e 
querem saber quem lê o que, por que e como se lê. Trata-se de uma 
questão decisiva para desenvolver a formação dos adultos [...] ou 
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para lutar contra os pesos sociais que limitam a cultura literária às 
elites [...]. No mesmo momento, a crise da escola, abertamente 
revelada pelas primeiras estatísticas sobre a repetência, traz ao 
centro do questionamento os fracassos em leitura. Estudos 
convergentes mostram que as dificuldades aparecem para muitas 
crianças desde os primeiros anos da escola elementar, no momento 
do aprendizado da leitura (CHARTIER, 1995, p. 16).  

 
 

Portanto, para uma melhor compreensão acerca dos problemas que envolvem 

o ensino da leitura na escola, torna-se fundamental o desenvolvimento de estudos que 

focalizam a apropriação da leitura e da escrita por alunos da educação básica. No 

artigo Leitura escolar: entre pedagogia e sociologia, a autora analisa as 

transformações pelas quais a leitura tem passado desde a década de 1980, bem como 

as variações presentes em tais práticas. A autora assinala que a partir do momento 

em que a leitura escolar passou a ser um problema social tornou-se objeto da 

sociologia. Partindo do pressuposto de que a leitura e a escrita se constituem como 

processos que acontecem a partir de interações sociais estabelecidas no âmbito 

escolar, Chartier (1995, p. 28) aponta que “a escola alfabetiza, mas não transforma os 

estudantes alfabetizados em leitores, o que não a impede de exigir, com uma 

insistência cada vez maior, um savoir-faire que não ensinou”. 

Ainda focalizando os aspectos históricos do problema, Magda Soares (2004) 

analisa a alfabetização escolar no Brasil. A autora assinala que o resultado aponta 

para uma trajetória de sucessivas mudanças conceituais e, consequentemente, 

metodológicas: 

 

[...] parece que de novo estamos enfrentando um desses momentos 
de mudança – é o que prenuncia o questionamento a que vêm sendo 
submetidos os quadros conceituais e as práticas deles decorrentes 
que prevaleceram na área da alfabetização nas últimas três décadas: 
pesquisas que têm identificado problemas nos processos e resultados 
da alfabetização de crianças no contexto escolar, insatisfações e 
inseguranças entre alfabetizadores, perplexidade do poder público e 
da população diante da persistência do fracasso da escola em 
alfabetizar, evidenciada por avaliações nacionais e estaduais, vêm 
provocando críticas e motivando propostas de reexame das teorias e 
práticas atuais de alfabetização (SOARES, 2004, p. 96). 

 

Soares (1995) aborda a leitura numa perspectiva cultural. Em seu trabalho 

Língua escrita, sociedade e cultura, a autora analisa a leitura priorizando a 

investigação sobre o letramento e sobre o exame de seus usos e suas funções 

sociais. E ainda destaca as relações entre língua escrita, sociedade e cultura, 

focalizando o papel e o lugar da língua escrita nas modernas sociedades e culturas 

letradas, as relações entre a escrita e os valores, as representações e solicitações 

dessas sociedades e culturas e, consequentemente, as perspectivas conceituais e 
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teóricas segundo as quais essas dimensões e relações podem ser analisadas. Soares 

(1995) começa por discutir o conceito de alfabetismo para, em seguida, destacar suas 

dimensões e relações com a sociedade e a cultura. Compreender o processo de 

alfabetização torna-se imprescindível para efetivar mudanças de método nas práticas 

de leituras na sala de aula. O processo de alfabetização decorre de uma 

aprendizagem mais ampla e exige que os alunos compreendam o funcionamento do 

sistema de escrita. Entretanto, Soares (1995) afirma que: 

 
[...] o alfabetismo não se limita pura e simplesmente à posse 
individual de habilidades e conhecimentos; implica também, e talvez 
principalmente, um conjunto de práticas sociais associadas com a 
leitura e a escrita, efetivamente exercidas pelas pessoas em um 
contexto social específico (SOARES, 1995, p 10).  
 

Portanto, o que a autora defende é que o ensino da leitura e da escrita precisa 

ocorrer de forma contextualizada às situações reais de uso da linguagem. Segundo 

Soares (1995, p. 11), a alfabetização depende, “[...] inteiramente, de como leitura e 

escrita são concebidas e praticadas em determinado contexto social”. Concordando 

com Soares (1998), Rojo (2009) aponta para o fato de que, por efeito da globalização, 

o mundo mudou muito nas duas últimas décadas, o que demanda novas exigências e 

novos letramentos. 

Dessa perspectiva, o conceito de letramento surgiu em resposta às 

necessidades de se resolver minimamente o problema de a alfabetização não ser 

plenamente realizada na escola, além de dar conta das novas necessidades em 

termos de práticas de leitura e escrita advindas do desenvolvimento social, cultural, 

político e econômico. Para Soares (1998, p. 45-46), palavras novas surgem quando 

novos fenômenos ocorrem; um novo objeto surge pela necessidade que o homem tem 

de nomear as coisas. A autora afirma que “as pessoas se alfabetizam, aprendem a ler 

e a escrever, mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, 

não necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 

envolver-se com as práticas sociais de escrita”.  

O termo letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa 

literacy – utilizado no Brasil pela primeira vez pela autora Mary Kato em 1986 – para 

designar a habilidade de leitura e de escrita e sua relação com as práticas sociais. 

Segundo Soares (1998, p. 72), letramento é “[...] um conjunto de práticas sociais 

ligadas à cultura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto 

social”. O letramento exige do indivíduo o desenvolvimento de uma grande variedade 

de conhecimentos e habilidades, capacidades, valores e funções, pois envolve 

sutilezas e complexidades que se diferenciam, se antagonizam e até mesmo se 
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contradizem. Assim, “[...] o conceito de letramento varia de acordo com o contexto 

social, cultural e político” (SOARES,1998, p. 72).  

O processo de ensino e de aprendizagem envolve uma série de 

comportamentos (tanto por parte dos professores quanto dos alunos) e, atualmente, a 

tendência é compreender a relação entre alfabetização e letramento a partir da 

definição de cada um deles, vistos como partes distintas, porém, indissociáveis. Nesse 

sentido, reflexões acerca do processo de aquisição da leitura e da escrita revelam o 

caráter multifacetado dos conceitos da alfabetização e o letramento, haja vista que a 

alfabetização e letramento desenvolvem-se por meio de processos distintos: 

 

[...] a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de 
práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de 
letramento e, este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto 
da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, 
em dependência da alfabetização (SOARES, 2004, p. 14). 

 

Esse excerto indica a necessidade de os educadores refletirem sobre o fato de 

que ler e decifrar são duas coisas diferentes e, consequentemente, exigem ações e 

posturas pedagógicas distintas, ou, ainda, que a capacidade de leitura é uma 

construção social. Para Rojo (2009), o alfabetismo se constitui na medida em que 

exercemos as práticas sociais de letramento em diferentes contextos. Assim, cabe à 

escola trabalhar e valorizar essas práticas de leitura a fim de potencializar a autonomia 

dos alunos ante as exigências sociais e os conhecimentos que lhes são exigidos. Há 

outros e variados aspectos que diferenciam os processos da alfabetização e do 

letramento como processos distintos. O termo letramento remete para o caráter social 

de toda ação de ensinar e aprender, assim como para a limitação presente no ensino 

da decodificação e codificação das palavras. É desse ponto de vista que Rojo (2009) 

afirma ser importante fazer a distinção entre os termos alfabetismo e letramento. 

 

[...] o termo alfabetismo tem um foco individual, bastante ditado pelas 
capacidades e competências (cognitivas e linguísticas) escolares e 
valorizadas de leitura e escrita (letramentos escolares e acadêmicos), 
numa perspectiva psicológica, enquanto o termo letramento busca 
recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a 
escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados, locais ou 
globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, 
trabalho, mídias, escola etc.), numa perspectiva sociológica, 
antropológica e sociocultural. (ROJO, 2009, p. 98). 

 

Assim, ao considerar a especificidade dos conceitos de alfabetização e de 

letramento, verifica-se necessidade a utilização de ambos os termos na prática 

pedagógica de forma conjunta, conferindo ao processo de ensino e de aprendizagem 
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significados a partir de suas diferentes demandas em função de contextos distintos. A 

sociedade atual tem apresentado novas formas de linguagem e comunicação e a 

escola não pode ficar alheia a esse fato, já que tais práticas fazem parte da vida dos 

indivíduos. De seu lado, Soares (2004) afirma que dissociar a alfabetização e o 

letramento é um equivoco, pois são processos interdependentes. Assim, cabe ao 

professor trabalhar a alfabetização voltada para o letramento.   

 

[...] é preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de promover 
a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da 
língua escrita, integrando alfabetização e letramento, sem perder, 
porém, a especificidade de cada um desses processos, o que implica 
reconhecer as muitas facetas de um e outro e, consequentemente, a 
diversidade de métodos e procedimentos para ensino de um e de 
outro, uma vez que, no quadro desta concepção, não há um método 
para a aprendizagem inicial da língua escrita, há múltiplos métodos, 
pois a natureza de cada faceta determina certos procedimentos de 
ensino. (SOARES, 2004, p. 11) 

 

  
Assim, as atividades educacionais devem prever oportunidades para o ensino 

da leitura e da escrita em um contexto que inclua as práticas sociais, de modo que se 

garanta aos indivíduos condições para que percebam as funções sociais da linguagem 

(SOARES, 2003).  

Ainda com o intuito de esclarecer as diferenças e a interdependência entre 

alfabetização e letramento, destaca-se a afirmação de Rojo (2009, p. 99) “[...] práticas 

tão diferentes, em contextos tão diferenciados, são vistas como letramento, embora 

diferentemente valorizadas e designando a seus participantes poderes também 

diversos”. Para que a escola dê conta de sua tarefa de alfabetizar e proporcionar o 

letramento é preciso que se dedique momentos específicos para o trabalho com a 

leitura, bem como propiciar aos alunos o contato com os mais diversos suportes de 

leitura. Contudo, Rojo (2009, p. 121) aponta para o fato de que “essas escolhas nunca 

são neutras, nem impunes [...]. Mas nada em educação nunca é neutro e nossa tarefa 

é justamente a de fazer escolhas e encaminhamentos conscientes”. Nesse sentido, 

conforme Soares (2003), para que os alunos alcancem um nível satisfatório de 

letramento é necessário criar condições para que ele ocorra, ou seja, que ocorra 

escolarização real, efetiva e de qualidade de toda a população e que a escola esteja 

envolvida em um projeto político e cultural que dê prioridade a formação de todos seus 

alunos, independentemente de sua condição.  

Ao considerar as relações entre o processo de escolarização e o domínio das 

práticas sociais de leitura, sabe-se que o tema da leitura constitui-se campo de 

pesquisa já muito explorado. No entanto, a preocupação aqui apresentada justifica-se 
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à medida que objetiva refletir sobre a função que a leitura desempenha na vida dos 

indivíduos e sobre as relações que se estabelecem com ela no âmbito escolar. 

Conhecer e refletir sobre esses estudos proporcionou o enriquecimento desta 

investigação. Os autores destacados apontam para a necessidade da formação de 

leitores capazes de ler e compreender o que leem, permitindo a contextualização da 

leitura e sua inserção significativa na vida social. Abordar a questão da leitura como 

prática social e cultural implica pensar nas relações que o sujeito-leitor estabelece com 

a escola e com o universo sociocultural em que está envolvido. 

 

1.4 Considerações sobre o trabalho docente: a escola e a condição do professor  

Ao analisar a prática docente é preciso relacioná-la com a totalidade social. 

Problematizar a profissão de professor é compreendê-la com uma atividade muito 

difícil e que impõe vários desafios diários. Além disso, os dias atuais têm apresentado 

novas exigências e assumido características cada vez mais técnicas. Para Marin 

(2005), o ensino escolar se configura como o trabalho realizado pelo professor cuja 

atividade mostra-se extremamente complexa. 

Quando se afirma que o magistério é uma atividade que mantém nexos com a 

realidade social, torna-se necessário, de acordo com Gimeno Sacristán (1995), 

compreender os fatores que impactam na educação: econômicos, políticos e culturais. 

Portanto, não se pode atribuir ao professor toda a responsabilidade pelo processo 

educacional, mesmo sabendo que faz parte de suas atribuições compreender que a 

ação educativa ocorre de forma contextualizada. Ainda segundo o autor (1995, p. 66), 

“[...] o ensino é uma prática social, não só porque se concretiza na interação entre 

professores e alunos, mas também porque esses atores refletem a cultura e contextos 

sociais a que pertencem”. Definida dessa maneira, a prática docente deve ser 

contextualizada e, sendo assim, é passível de transformação. Ressalta-se que o 

trabalho docente depende do contexto em que está inserido e das situações que o 

circunscrevem. Se concepções e práticas tradicionais vinculadas à educação ainda 

estão muito presentes na sala de aula é porque essas concepções e práticas ainda 

encontram sustentação na escola e na sociedade. Gimeno Sacristán explica o vínculo 

entre educação e sociedade: 

 

A lógica do mercado deixa a educação e os seus profissionais na 
contingência das demandas externas, ao domínio das motivações 
socialmente condicionadas, porque o mercado opera num mundo em 
que algumas coisas caracterizam-se como mais ou menos 
desejáveis, em que as finalidades dos grupos e dos indivíduos 
obedecem a pautas culturais (SACRISTÁN, 1999, p. 46). 
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Entender esse processo é fundamental, já que certas atitudes e ações são 

valorizadas, em detrimento de outras, no sentido de atender as demandas do sistema 

capitalista que, cada vez mais, requerem agilidade na resolução de problemas. Uma 

compreensão da prática educativa para além do imediatismo requer professores 

conscientes.  Gimeno Sacristán (1999) assinala esse aspecto da prática educativa 

quando assinala que esta não pode se guiar pela espontaneidade da dinâmica social. 

 

A prática educativa é algo mais do que a expressão do ofício dos 
professores, é algo que não lhes pertence por inteiro, mas um traço 
cultural compartilhado, assim como o médico não possui o domínio 
de todas as ações para favorecer a saúde, mas as compartilha com 
outros agentes, algumas vezes em relação de complementaridade e 
de colaboração, e outras, em relação de atribuições (GIMENO 
SACRISTÁN, 1999, p. 91). 

 

Ultimamente, o trabalho docente tem se relacionado a aspectos que não se 

referem apenas ao processo educativo. Marin (2012, p.662) auxilia no entendimento 

dessa situação: “O trabalho docente, tal como consigo percebê-lo hoje, a partir dessa 

perspectiva teórica, foi se transformando ao longo das últimas décadas”. Assim, a 

prática educativa passou exigir do professor, além de domínio sobre os conhecimentos 

teóricos e práticas relacionados ao trabalho de ensinar, outras habilidades que lhe 

permitiria solucionar problemas de diversas ordens e que se apresentam na escola. 

Na mesma direção, Gimeno Sacristán (1995) destaca que a evolução da sociedade 

tende a atribuir à escola um número cada vez maior de funções, bem como aspirações 

educativas em relação ao professor. Nesse sentido, é preciso levar em consideração o 

contexto em que o docente atua. No caso brasileiro podemos enfatizar a dupla jornada 

de trabalho (muitos lecionam em dois períodos e/ou em mais de uma escola), a 

ausência de condições estruturais de trabalho, as condições econômicas para investir 

em formação continuada, dentre outros fatores. Outro aspecto importante é a 

burocratização do trabalho escolar, fato que produz o fenômeno da alienação na 

prática docente, haja vista que os professores gastam muito tempo com atividades não 

relacionadas ao ensino e consequentemente, tem poucas condições de planejar e 

executar sua atividade (em muitos casos o material didático e o currículo são definidos 

sem a sua participação), dada conjuntura reproduz a cisão entre as dimensões 

administrativa e a pedagógica do trabalho escolar. Toda essa situação contribui para 

inibir a autonomia e a criatividade profissional dos docentes. A frequente divisão das 

funções e a fragmentação da prática docente reduzem as atividades do professor à 
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execução de tarefas pré-planejadas, levando-o a reprodução sem reflexão. De acordo 

com Gimeno Sacristán (1999), 

 

A ação é expressão da pessoa e esta será construída por seus atos. 
O professor age como pessoa e suas ações profissionais o 
constituem. [...] A ação pedagógica não pode ser analisada somente 
sob o ponto de vista instrumental, sem ver os envolvimentos do 
sujeito – professor – e as consequências que tem para sua 
subjetividade que intervirá e se expressará em ações seguintes 
(SACRISTÁN,1999, p. 31). 

 

Dessa perspectiva, Marin (2012) aponta para o fato de que as pressões 

advindas da fragmentação do trabalho docente são realizadas sem explicitação de 

suas origens e não há a preocupação de se verificar as possibilidades de execução do 

que lhe é imposto. 

Estão presentes exigências ou decisões relacionadas à organização 
de todo o trabalho a ser feito nas escolas e outras que se referem à 
organização da escola para as ações pedagógicas, para que a 
educação de fato aconteça. Esse conjunto está ligado às 
insatisfações que os professores têm enfrentado, ou seja, trata-se de 
um fenômeno denominado intensificação do trabalho docente, de um 
lado, e de outro está ligado à busca do profissionalismo, ambos 
perpassados pelas questões dos controles internos e externos de 
desempenho (MARIN, 2012, p. 676). 

 

Esse quadro evidencia a situação de precariedade do trabalho docente, que se 

apresenta como fator de grande preocupação, haja vista a baixa remuneração, a 

desqualificação e a fragmentação do trabalho do professor, além da perda do 

reconhecimento social, da heteronímia crescente e do seu escasso controle em 

relação ao seu trabalho. Outro fator importante que impacta na prática docente se 

refere à sobrecarga de trabalho cada vez maior, o que acaba colocando em xeque, em 

caso de descumprimento das suas obrigações, seu profissionalismo. Segundo Marin, 

 

O conjunto das exigências que os sobrecarregam, os prazos 
definidos, a prestação de contas das tarefas levam à preocupação 
com o não cumprir das tarefas e, consequentemente, ao sentimento 
de ineficiência e/ou incompetência, certamente ligados a questões de 
profissionalismo (MARIN, 2012, p. 676). 

 

Ainda sobre a precariedade que acompanha a atividade docente, Sampaio e 

Marin (2004) apontam que, com relação às condições de trabalho, se faz necessário 

analisar as diversas facetas que o caracterizam.  Segundo Marin (2012) a carga 

horária de trabalho dos professores brasileiros mostra-se intensa; a maioria dos 

professores realiza dupla ou até tripla jornada, não raras vezes, em mais de uma 

escola. “A definição de número e duração dos períodos de aula – se são dois ou três 
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períodos – faz toda a diferença para o conjunto das informações que os professores 

possuem para se organizarem e organizarem o trabalho dos alunos [...]” (MARIN, 

2012, p. 668). 

Outro fator que se encontra intrinsecamente relacionado às condições do 

trabalho docente refere-se ao tamanho das turmas e ao número de alunos com os 

quais os professores trabalham. O aumento da procura por escola ocorre de modo 

mais acelerado do que o do número de contratação de professores, expansão das 

escolas e das salas de aula. Ora, a situação que coloca os professores diante de um 

número elevado de alunos influencia negativamente na qualidade de seu trabalho e na 

educação oferecida pela escola pública.  

Aspectos relacionados à infraestrutura e aos recursos materiais das escolas 

também são importantes para o desenvolvimento da prática pedagógica. Os materiais 

didáticos e a utilização diferenciada de espaços estão estreitamente relacionados aos 

processos de aprendizagem.  A infraestrutura inadequada das escolas é um problema 

frequente e afeta muito o trabalho dos professores, podendo se tornar um entrave no 

rendimento dos alunos, pois em decorrência de não possuírem os materiais 

adequados para desenvolver as atividades, os professores demandam um esforço 

ainda maior no preparo de suas aulas. O mesmo se pode afirmar sobre o uso que se 

faz dos recursos metodológicos, já que a carência de infraestrutura pode ser 

evidenciada na utilização dos recursos tecnológicos no espaço escolar. Esse uso 

depende do estilo de cada docente e, também, da especificidade de cada disciplina, 

de tal modo refletem hábitos coletivos da organização escolar, principalmente as no 

que concerne as concepções de ensino e aprendizagem. Se isso é verdade, a 

introdução de outras tecnologias em sala de aula não pode ser feita sem a discussão 

do recurso ou conteúdo que se quer introduzir e sem a participação efetiva do 

professor nesse processo. Muitas vezes propostas de inovação pedagógica adentram 

o espaço escolar a partir de imposições feitas por diretorias e secretarias de 

educação. Evidentemente não se está desconsiderando que a multiplicidade de 

recursos e de materiais pode contribuir e enriquecer a dinâmica de trabalho do 

professor e, consequentemente, proporcionar condições de formação aos alunos. 

Para Gimeno Sacristán (1998), o processo educativo deve ser compreendido 

na relação entre a atividade docente, o conteúdo a ser ensinado e os elementos 

contextuais que determinam as atividades e o conteúdo. Dessa forma, a seleção e 

sequenciação do conteúdo trabalhado na escola apresentam diferenças em relação ao 

que é proposto (no currículo, no material didático e no planejamento). Portanto, apesar 

de todas as dificuldades que enfrenta, o professor tem papel fundamental enquanto 

agente de disseminação dos pressupostos do projeto educativo do qual ele é um 
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executor (tendo participado ou não de sua elaboração). O grande problema que todos 

temos que enfrentar é salientado por Gimeno Sacristán (1998): a organização do 

ensino, os padrões de currículo, os objetivos do processo de ensino e de 

aprendizagem, enfim, tudo isso está orientado para a promoção de uma maior 

racionalização e do controle sobre a escola e seus agentes. E essa situação se opõe 

ao desenvolvimento da educação de qualidade. 

 

1.5 Formação e experiência na constituição do indivíduo 

A Teoria Crítica da Sociedade constitui-se como uma das mais importantes 

interpretações da sociedade moderna, principalmente por sua natureza crítica e pela 

insistência em não abrir mão da dialética, ou seja, uma análise rigorosa das 

contradições e possibilidades presentes nas tendências sociais. Esta pesquisa se 

interessa especialmente pelas formulações de um dos autores da primeira geração da 

Escola de Frankfurt, Theodor W. Adorno, cuja contribuição pode ser notada em várias 

áreas do conhecimento (Filosofia, Sociologia, Psicologia e Crítica de Arte) e sempre 

com a intenção de compreender os nexos entre o particular e o universal. 

Ao evidenciarem as formas de organização do sistema econômico capitalista e 

a maneira como o sistema utiliza os mecanismos ideológicos para sua conservação e 

reprodução, os autores frankfurtianos assumem uma posição política: o fortalecimento 

da luta visando à superação da sociedade burguesa capitalista. É dessa perspectiva 

que se toma os conceitos de formação cultural e experiência, compreendidos como 

fundamentais na constituição dos indivíduos e na promoção da autonomia. Também é 

dessa perspectiva que foi feito o exame das práticas de leituras que acontecem na 

escola, especialmente a partir do conceito de formação e da sua negação: a 

pseudoformação, conceito que é abordado mais adiante. Relacionar as práticas de 

leitura com a formação cultural impõe a tarefa de analisar as possibilidades e os 

limites da instituição escolar como o lugar privilegiado para a formação dos indivíduos. 

De qualquer modo, os estudos relacionados ao levantamento bibliográfico indicam que 

a escola pouco contribui para a formação dos indivíduos, na medida em que é 

enfatizado o valor instrumental das atividades de leitura, quase sempre vinculadas às 

tarefas escolares. Assim, a leitura deixa de ter fim em si mesmo e passa a ser 

predominantemente meio para a realização das atividades escolares. Mesmo nas 

aulas de Língua Portuguesa, a leitura parece ser concebida como estratégia para o 

ensino da gramática. É dessa perspectiva que se discute as experiências de leitura 

proporcionadas pela escola tendo em vista a formação cultural dos alunos. 
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Como se enfatizou a formação, torna-se essencial explorar ao que ela se 

refere: a cultura. Esta deve ser entendida, a partir da perspectiva dialética, como um 

conjunto de bens produzidos historicamente que possibilita a formação do indivíduo, 

justamente na experiência que é proporcionada no contato com ela e cuja finalidade é 

a de promover o esclarecimento das consciências e o processo de emancipação. 

Entretanto, na medida em que a cultura é disseminada nos termos impostos pela 

sociedade burguesa e capitalista, que continua assentada na dominação social, a 

tendência predominante é a da pseudocultura socializada e, consequentemente, a 

formação de indivíduos pseudoformados. Trata-se da cultura e da formação que não 

realizam seu potencial crítico. Segundo Adorno (1971), diante do quadro delineado, a 

formação só encontra caminho na medida em que se converte em autorreflexão crítica 

sobre a pseudocultura. Sendo assim, o indivíduo é determinado pela relação que 

estabelece com a sociedade mediada pela cultura. E a formação, nesse sentido, é 

entendida como a apropriação subjetiva da cultura. 

A dimensão crítica da formação cultural (Bildung4) é condição fundamental para 

a autonomia dos indivíduos e para a emancipação social. Desse modo, seu conceito 

compreende diferenciação e individuação, enquanto que Halbbildung (a 

pseudoformação) aponta para o contrário, ou seja, para a desumanização, para o que 

Adorno (1995b), denomina de consciência coisificada. A ausência de experiência, 

inclusive as intelectuais, produz condições sociais que dificultam a formação. E essa 

ausência intelectual parece ser a tendência, uma vez que todo contato do indivíduo 

com a cultura, do sujeito com o objeto tem cada vez menos chances de ocorrer de 

modo espontâneo e a partir das opções próprias do indivíduo. Segundo Adorno 

(1995b, p.131), trata-se de “uma consciência que se defende em relação a qualquer 

vir-a-ser, frente a qualquer apreensão do próprio condicionamento, impondo como 

sendo absoluto o que existe de um determinado modo”. Assim, a Bildung favorece a 

formação consciente, já que seu processo de desenvolvimento está baseado na 

autonomia e no desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, enquanto a 

Halbbildung compreende a cultura submetida à lógica da sociedade burguesa e 

capitalista, que, para se “reproduzir”, necessita “reproduzir” a dominação e sua 

aceitação. O que se quer enfatizar é que os indivíduos têm enormes dificuldades para 

questionar o existente, como se a ordem social fosse imutável, uma vez que está 

baseada em “leis” externas à experiência concreta dos homens. 

Adorno (1995) apresenta reflexões sobre a educação, relacionando-a com o 

processo formativo na contemporaneidade. O autor chama à atenção para o fato de a 

                                                           
4 De acordo com os tradutores da obra de Theodor W. Adorno, o termo alemão bildung indica “formação cultural” e, ao 

mesmo tempo, “cultura”.  
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cultura – e também a educação – estar submetida à razão instrumental, o que significa 

dizer que a educação não proporciona as condições necessárias para que cada um 

possa ir além do caráter adaptativo da formação, pois a razão instrumental é a própria 

razão da dominação. Em outras palavras, a formação, como apropriação subjetiva da 

cultura (Adorno, 1971) implica dois momentos: adaptação e resistência. Ora, quando o 

segundo momento não é proporcionado ocorre uma espécie de deformação, 

denominada por Adorno (1971) de pseudoformação (Halbbildung). 

O processo pelo qual a Halbbildung assumiu o lugar da Bildung não permitiu 

que a formação se desenvolvesse plenamente, ou seja, que as promessas 

relacionadas à liberdade, justiça, igualdade etc. e produzidas na evolução da 

sociedade burguesa se realizassem. Um bom indicador dessa situação é o caráter de 

mercadoria assumido pelos bens culturais, que estão submetidos às leis do capital. No 

ensaio Teoría de la seudocultura, Adorno (1971) aponta as causas e consequências 

dessa deformação cultural: uma das causas está ligada à tendência presente na 

própria cultura de se constituir como fator de distinção social de modo que sejam 

colocadas em posições antagônicas os detentores da cultura e aqueles que não têm 

acesso a ela. Mas, ao mesmo tempo, verifica-se o movimento de incorporação (pela 

via da mercantilização) de todas as classes e grupos sociais. A consequência disso é 

a pseudoformação e a transformação das pessoas em “pseudocultos”, isto é, 

incapazes de realizar a experiência genuína com a cultura, pois seu conteúdo é 

“pseudoentendido” e “pseudoexperimentado”, conforme Adorno (1971, p.191). E 

sobrepõe: “En el clima de la seudoformación, los contenidos objetivos, coisificados y 

con carácter de mercancía de la formación cultural, sobreviven a costa de su 

contenido de verdade y de sus relaciones vivas con el sujeto vivo” (1971, p.183-84). 

Quanto à relação entre cultura e educação, o autor constata que, “donde la cultura se 

ha entendido a sí misma como conformación de la vida real, ha destacado 

unilateralmente el momento de acomodación, y ha retraído así a los hombres de 

pulirse mutuamente”, conclui Adorno (1971, p.177). 

Ainda que essa seja a tendência predominante, a educação, como prática 

social que transmite a cultura para as novas gerações, exprime duplo caráter: ao 

mesmo tempo em que deve adaptar os indivíduos à sociedade, também pode conduzir 

a um processo de crítica à sociedade e à cultura existente. De qualquer maneira, 

formação pode ser definida nos seguintes termos: 

 

[...] la idea de cultura no puede ser sacrosanta – a usanza de la 
misma seudoformación, pues la formación no es otra cosa que la 
cultura por el lado de su apropiación subjetiva. Pero la cultura tiene 
un doble carácter: remite a la sociedad y media entre ésta y la 
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seudoformación. En el uso linguístico alemán se entiende únicamente 
por cultura, en una oposición cada vez más abrupta con respecto a 
praxis, la cultura del espíritu: y aquí se refleja que no se ha 
conseguido la emancipación completa de la burguesía o que sólo se 
logró hasta cierto instante, pues ya no puede seguirse equiparando la 
sociedad burguesa a la humanidad (ADORNO 1971, p.176). 

 

O conceito de cultura com o qual se trabalha nesta pesquisa implica o fato de 

que ela deve ser encarada como uma totalidade, devendo se desenvolver 

coletivamente, por intermédio de uma educação ampla o que significa ampliar a 

formação cultural, impedir o desenvolvimento de relações caracterizadas pelo 

preconceito e combater a desigualdade ligada a fatores da divisão social do trabalho. 

Não se trata de levar a cultura para as massas, pois a pseudoformação é um problema 

de todas as camadas sociais – mesmo as pessoas “cultas” sentem seus efeitos. 

Entretanto, Adorno (1971) aponta: 

 
Los síntomas de colapso de la formación cultural se advierten por 
todas partes, aun en el estrato de las personas cultas [...] las 
reformas pedagógicas aisladas, por indispensables que sean, no nos 
valen, y al aflojar las reclamaciones espirituales dirigidas a los que 
han de ser educados, así como por una cándida despreocupación 
frente al poderío de la realidad extrapedagógica sobre éstos, podrían 
más bien, en ocasiones, reforzar la crisis. Igualmente se quedan 
cortas ante el ímpetu de lo que está ocurriendo las reflexiones e 
investigaciones aisladas sobre los factores sociales que influyen en la 
formación cultural y la perjudican sobre su función [...] (ADORNO, 
1971, p.175). 

 

Na verdade, o problema está na fixidez e na coisificação da sociedade. Na 

medida em que a cultura é socializada sem o devido aprimoramento, ela se transforma 

em pseudocultura socializada:  

 
Cuando el campo de fuerzas que llamamos formación se congela en 
categorías fijadas, ya sean las de espíritu o de naturaleza, las de 
soberanía o de acomodación, cada una de ellas, aislada, se pone en 
contradicción con lo que ella misma mienta, se presta a una ideología 
y fomenta una formación regresiva o involución (ADORNO, 1971, p. 
177). 

 

A constituição do indivíduo, sob a pseudoformação, é deturpada e ele não se 

diferencia do universo social; apenas o reproduz e o aceita de acordo com as 

necessidades do capital. Assim, a formação é anulada pela integração do indivíduo à 

realidade objetiva. Ressalta-se, ainda, que a perda da capacidade de realizar 

experiências não é provocada apenas por deficiência subjetiva, pois corresponde a 

uma tendência objetiva da sociedade. Adorno (1971) define a pseudoformação como:  
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Es una debilidad en lo que respecta al tiempo, al recuerdo, a través 
del cual únicamente tiene lugar en la conciencia aquella síntesis de lo 
experimentado que la formación pretendía en otro tiempo [...] pero la 
fuerza para ello no le crece al espíritu viniendo de parte alguna como 
de lo que en otro tiempo era formación cultural (ADORNO, 1971, 
p.195-96). 

 

A formação cultural compreende a apropriação subjetiva da cultura e a 

autonomia do indivíduo, como já assinalado. A educação deve visar o fortalecimento 

da consciência, promovendo a aptidão para a experiência, o que pode ensejar o 

desejo de rompimento com a ordem das coisas. Para Adorno, o que caracteriza a 

consciência é: 

 
o pensar em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as 
formas e estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não 
é. Este sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar 
não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde 
literalmente à capacidade de fazer experiências intelectuais. 
(ADORNO, 1995, p. 151). 

 

Atualmente, apresenta-se como desafio à educação a crítica à 

pseudoformação e seus reflexos no âmbito escolar, visando a apreender as suas 

tendências intrínsecas e as possibilidades de uma formação cultural capaz de 

contribuir para emancipação dos indivíduos. 

 
[...] a formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à 
disposição hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante 
esforço espontâneo e interesse, não pode ser garantida 
simplesmente por meio da frequência de cursos [...]. Na verdade ela 
nem corresponde ao esforço, mas sim à disposição aberta, à 
capacidade de se abrir a elementos do espírito, apropriando-os de 
modo produtivo na consciência, em vez de se ocupar unicamente 
para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável (ADORNO, 
1995, p.63). 

 

Na sociedade atual, os indivíduos não estão aptos à experiência, a refletir e a 

questionar a realidade e, portanto, são incapazes de uma consciência crítica. Assim, a 

cultura é convertida em pseudocultura, já que a falsa consciência ou a consciência 

coisificada, substitui a consciência verdadeira. Horkheimer e Adorno (1985 p.185) 

afirmam que “a consciência moral consistia para o ego em devotar-se ao substancial 

no mundo exterior, na capacidade de fazer seu o verdadeiro interesse dos outros”. 

Para os autores, as condições de construção de uma consciência reflexiva, de um 

indivíduo autônomo e emancipado estão limitadas justamente pela força que exerce a 

base capitalista, com a imposição de determinados padrões de desempenho. A própria 

reflexão sofre da desconfiança daqueles que acusam esse sistema de ser inútil. 

Segundo adorno (1971): 
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Pero la contradicción entre formación cultural y sociedad no da como 
resultado simplemente una incultura al antiguo estilo [...] el a priori del 
concepto de formación propiamente burgués, la autonomía, no ha 
tenido tiempo alguno de constituirse, y la conciencia pasa 
directamente de una heteronomía a outra (ADORNO, 1971, p.180). 

 

Nesse contexto, observa-se uma intrínseca relação entre as funções da escola 

e os interesses da sociedade. A relação entre processo educativo e desenvolvimento 

social apresenta-se permeada por ambiguidades, já que ambos poderiam concentrar-

se na formação cultural e na emancipação. No entanto, a escola cristalizou certas 

práticas: persiste a ideia de impor certas privações e sofrimento aos indivíduos, 

acreditando-se no caráter educativo de sua prática; cada vez mais está presente a 

proposta de desenvolver nos alunos habilidades e competências de modo que sejam 

capazes de desempenhar eficientemente funções sociais. 

Diante dessa situação, definida por Adorno (1995e) como sociedade 

administrada, as possibilidades do indivíduo realizar experiências são quase nulas. O 

processo educativo deveria estar voltado para a contraposição a essas tendências. 

Mas, como sugerem os autores que tratam do tema da leitura na sala de aula, o que 

ganha espaço nesse processo é o treinamento e a repetição. Assim, a escola contribui 

para normalizar as relações sociais ao disseminar um ideal de formação, ou seja, a 

padronização dos alunos. Dessa perspectiva, a ausência de experiências, de novas 

formas de relacionamento com o outro e com a cultura, impede os indivíduos de 

lidarem com os limites que lhes são impostos pela própria condição em que vivem.  

 

A constituição da aptidão para a experiência consistiria 
essencialmente na conscientização e, desta forma, na dissolução 
desses mecanismos de repressão e dessas formações reativas que 
deformam nas próprias pessoas sua aptidão a experiência. Não se 
trata, portanto, apenas da ausência de formação, mas da hostilidade 
frente a mesma, do rancor frente aquilo de que são privadas. Este 
teria de ser dissolvido, conduzindo-se as pessoas aquilo que no 
íntimo todas desejam (ADORNO, 1995d, p. 149). 

 

A formação não pode ser reduzida à aquisição de conhecimento, mas também 

não se pode desprezar esse movimento. Quanto mais precária for a relação do 

indivíduo com o conhecimento, menores as possibilidades de realizar experiências 

significativas. Inclusive é o acesso ao conhecimento que pode proporcionar condições 

para a reflexão, pois ele amplia a visão de mundo de que é capaz de se apropriar de 

experiências diversas. 

O desenvolvimento da uma consciência verdadeira e a apropriação da cultura 

dependem da espontaneidade, ou seja, do indivíduo, ainda que determinado 
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socialmente, ser capaz de, a partir de suas próprias inclinações e necessidades, 

relacionar-se livremente com a cultura. Ora, uma educação voltada para a formação 

deveria dedicar esforços no sentido de desenvolver a conscientização, a 

espontaneidade, a sensibilidade e, sobretudo, a valorização da experiência. Enfim, 

trata-se de promover a capacidade para a tomada de decisões autônomas. É nesses 

termos que Giovinazzo Jr. (2007, p.42) se refere à relação entre formação e luta 

política. Assinala o autor: “a decisão que transforma a liberdade em necessidade só 

pode ser tomada pelo próprio indivíduo, por meio da experiência social. [...] Esse tipo 

de formulação expressa uma dificuldade prática que se repercute na política, na 

pesquisa e na educação”. Portanto, diferentemente da tarefa de adaptar, cabe à 

escola a formação para a autonomia e para a resistência. Mas é claro que “[...] desde 

o início existe no conceito de educação para a consciência e para a racionalidade uma 

ambiguidade” (ADORNO, 1995a, p. 144). 

Nesse sentido, a educação e a escola possuem papel fundamental no que se 

refere à contribuição para o rompimento da pseudoformação, oferecendo elementos 

que fortaleçam os indivíduos a lutarem contra a alienação e a resistir àquilo que lhes é 

imposto. Na educação, a experiência constitui o momento de reflexão sobre o 

conhecimento elaborado e sobre seu próprio processo. É, portanto, constitutiva da 

individuação. Assim, o ato de pensar, de fazer reflexões significa fazer experiências 

intelectuais. Nesse sentido, a experiência representa uma forma de superação dos 

obstáculos sociais e históricos à individuação e à formação. O contrário, a ausência de 

experiências, produz condições sociais que dificultam a constituição do indivíduo e, 

consequentemente, acarreta em subjetividade deformada ou naquilo que Adorno 

denominou de “consciência coisificada”. Na relação entre cultura e indivíduo, a 

administração da sociedade obriga ao ajustamento: o indivíduo não é capaz de se 

diferenciar do social e se funde a ele; e quanto mais ajustado mais efetiva é a 

conversão em coisa. Para Adorno (1995), o esfacelamento da experiência ocorre 

porque há uma tendência de extermínio do diferenciado em prol da uniformização da 

sociedade administrada – a reprodução da sociedade capitalista depende da 

padronização e da homogeneização. 

 O contexto da sociedade atual exerce constante pressão sobre os indivíduos, 

e toda essa tensão reflete-se no âmbito escolar, já que a educação, segundo a análise 

de Adorno, não se contrapõe às tendências sociais predominantes e funciona aquém 

das expectativas e reais necessidades relacionadas à formação do indivíduo 

autônomo. Não se desconsidera a existência de contradições no interior da instituição 

escolar, por isso mesmo os estabelecimentos de ensino seguem sendo um espaço 
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onde, pelo menos, a reflexão sobre a pseudoformação é possível, o que aponta para a  

direção da autonomia. Para Adorno, 

 
la idea misma de formación, que tiene en sí una esencia antinómica; 
sus condiciones son la autonomía y la libertad, no obstante lo cual 
remite, a la vez, a estructurar de un orden pretextado frente a cada 
persona singular, en cierto sentido heterónomo y, por ello, nulo, a 
cuya imagen únicamente es capaz esta ultima de formarse. De ahí 
que en el instante en que hay formación, propiamente ya no la haya: 
en su origen está ya incluida teleológicamente su ruina (ADORNO, 
1971, p. 185). 

 

A escola, como uma das principais instituições de socialização, não pode ser 

investigada de forma isolada da sociedade da qual faz parte. Dessa maneira, este 

trabalho questiona em que medida a leitura constitui elemento diferencial de formação 

e contribui para a autonomia dos alunos em processo de escolarização. Desde o início 

da expansão do acesso à escola, os objetivos da alfabetização estão atrelados a 

interesses políticos e econômicos; a finalidade era capacitar o homem para viver no 

mundo urbano. Portanto, a escola sofre influências diretas do modo de organização da 

sociedade e do trabalho. Nesse sentido, Adorno, com suas reflexões sobre formação e 

educação, auxilia na análise de uma prática educacional (as formas pelas quais a 

leitura se faz presente na sala de aula) à medida que aponta para as razões objetivas 

e subjetivas que levam a pseudoformação. Assim, ao realizar um trabalho investigativo 

sobre as práticas de leitura na escola, contempla-se, então, o interesse em trilhar 

caminhos que permitam identificar quais são as experiências sociais e os 

posicionamentos assumidos no ambiente escolar. 

De outra parte, verifica-se na escola uma forte tendência: a vinculação estreita 

dos processos educativos com as exigências do universo do trabalho, o que acentua a 

adaptação em detrimento da autonomia. As principais características desse processo 

podem ser descritas nos seguintes termos: necessidade da disseminação rápida de 

informações e a valorização da dimensão profissionalizante da educação, fazendo 

com que as práticas pedagógicas ganhem um aspecto técnico e instrumental. Essa 

relação da educação com a técnica é a expressão da coisificação da consciência: 

 

Isto se vincula ao “véu tecnológico”. Os homens inclinam-se a 
considerar a técnica como sendo algo em si mesma, um fim em si 
mesmo, uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do 
braço dos homens. Os meios – e a técnica é um conceito de meios 
dirigidos à autoconservação da espécie humana – são fetichizados, 
porque os fins – uma vida humana digna – encontram-se encobertos 
e desconectados da consciência das pessoas (ADORNO, 1995b, 
p.131). 
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Ao priorizar a técnica, a cultura é destituída de seus valores e características 

próprias. Ocorre a duplicação, na consciência dos indivíduos, da realidade objetiva 

cujas regras funcionam arquitetadas como o “círculo da manipulação e da 

necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada vez mais coesa” 

(ADORNO, 1986, p.114). A razão instrumental converte-se em leis e princípios para  

adequar o comportamento dos indivíduos aos moldes reconhecidos e legitimados pelo 

sistema social de modo a conduzi-los ao conformismo. 

 

Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se um instrumento. 
No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, 
enfatiza-se a sua não referência a um conteúdo objetivo; em seu 
aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua 
submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-se algo 
inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor operacional, 
seu papel no domínio dos homens e da natureza tornou-se o único 
critério para avaliá-la (HORKHEIMER, 2000, p.29). 

 

Assim, as reflexões de Adorno voltadas às questões educacionais são 

imprescindíveis para a compreensão desse momento histórico; isso porque, como já 

enfatizado, a educação é profundamente afetada pelas imposições do capitalismo. 

A reflexão sobre a possibilidade do desenvolvimento de uma experiência 

educacional formativa, na qual o indivíduo se relaciona com a sociedade, com o outro 

e com a cultura, aponta para um cenário desanimador, haja vista que a educação está 

permeada por elementos que se constituem em obstáculos à formação: a razão 

instrumental é instrumento de adaptação do homem às necessidades do capital e as 

potencialidades humanas valorizadas são direcionadas contra a formação cultural. No 

entanto, a compreensão da educação para além de seus limites – seu caráter 

ideológico, seus mecanismos de controle, seus vínculos com determinados interesses 

sociais – pode recolocar no centro do debate as funções e as finalidades da escola. 

Afinal, é preciso refazer constantemente a pergunta: educação – para quê? (Adorno, 

1995c). A reflexão sobre as possibilidades de desenvolvimento da consciência crítica 

por meio da educação é a referência para a análise do lugar que a leitura ocupa na 

escola. 
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CAPITULO II: O desprezo pela leitura e pela produção de texto na escola 

Este capítulo apresenta o caminho percorrido para a realização da pesquisa 

empírica, bem como a análise e a apresentação de seus resultados. Para alcançar os 

objetivos da investigação, conforme já assinalado (descrever e analisar as 

experiências proporcionadas aos alunos em termos de leitura na escola), a aplicação 

do questionário realizada junto aos professores apresentou itens que permitiram a 

elaboração do perfil dos professores, bem como o entendimento sobre letramento, 

alfabetização e leitura na escola. Já o preparo do protocolo de observação teve como 

objetivo possibilitar a verificação das atividades, dos conteúdos e a interação professor 

e aluno na sala de aula. Tendo em vista tais objetivos, elaboram-se três hipóteses 

descritas anteriormente. As observações em sala de aula foram realizadas no decorrer 

de uma semana, no ano de 2013. No total, foram vinte e três aulas, em turma do 6º 

ano do ensino fundamental. Da coleta e análise das informações foi possível identificar 

catorze situações práticas em relação às hipóteses, haja vista que durante a coleta 

foram observadas aulas duplas e desconsideradas as aulas de educação física – por 

serem estritamente de atividades físicas – e as aulas vagas, em um total de quatro 

aulas que impossibilitaram a análise dos aspectos definidos. 

Portanto, para explicitar as práticas de leitura presentes em sala de aula 

organizou-se a descrição e análise das informações. Na primeira etapa, realiza-se a 

descrição das aulas observadas levando em consideração o lugar da leitura na sala de 

aula. Assim, foram estabelecidos três eixos de análise: a) a experiência dos alunos 

com a leitura; b) os usos da leitura pelo professor; c) as tarefas escolares solicitadas 

aos alunos. Durante o período de observação foram realizados registros – conforme 

protocolo de observação – sobre as atividades de ensino propostas pelos professores, 

bem como a interação professor/aluno em sala de aula. Os resultados, produzidos a 

partir da coleta de informações (com a utilização das duas técnicas citadas) foram 

analisados tendo como referência a Teoria Crítica da Sociedade, especialmente 

tomando por base conceitos desenvolvidos por Adorno (1971, 1973, 1993, 1995): 

formação cultural e experiência; e para melhor compreensão acerca do processo de 

ensino e aprendizagem da leitura, recorreu-se aos estudos de Soares (1991, 1995, 

1998, 2002, 2003, 2005 e Rojo (2004, 2009); por fim, acerca da prática docente foram 

utilizados os estudos de Marin (2012) e Gimeno Sacristàn (1995, 1998). 
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2.1 O método e os procedimentos de investigação 

Ao optar pela investigação das experiências de leitura na escola considerou-se 

a necessidade por realizá-la à medida que o fenômeno se desenvolve, ou seja, nas 

condições reais em que ocorrem. Assim, esta investigação buscou analisar a relação 

entre o processo de escolarização e os usos da leitura em sala de aula. Trata-se de 

uma pesquisa empírica de natureza etnográfica, pois se aborda o cotidiano escolar o 

que, segundo André (1995), permite apreender certas interações e o contexto em que 

ocorrem, o que, por sua vez, revela significados de um  universo cultural que também 

deve ser objeto de estudo. Segundo Lüdke e André (1986, p.13), “a etnografia é uma 

forma de pesquisa qualitativa por tratar da obtenção de dados descritivos retratando a 

perspectiva dos participantes”. Portanto, para se compreender a rotina, as relações e 

as tensões do cotidiano escolar, optou-se pela análise que busca, para além da 

descrição, a compreensão do significado cultural das ações dos atores envolvidos no 

processo. Para André, um estudo etnográfico é “[...] aquele em que se usa observação 

participante, entrevista, análise documental e intensa interação entre o pesquisador e 

o objeto” (ANDRÉ, 1995, p. 28). Desta perspectiva, a partir da aplicação de 

questionário e das observações em sala de aula, a pesquisadora passou a analisar as 

informações obtidas relacionando-as com seu contexto e confrontando-as com a 

teoria. Lüdke e André (1986, p.1) afirmam que “[...] para se realizar uma pesquisa é 

preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. 

Expostas as razões para as escolhas dos procedimentos utilizados nesta 

investigação, descreve-se, o caminho percorrido em cada etapa da pesquisa, a saber: 

de definição dos focos de estudo, de geração de dados e de análise dos dados. 

 Como já destacado, foram utilizadas a observação sistemática e a aplicação de 

questionário para a obtenção dos dados necessários ao estudo. Segundo Selltiz et al. 

(1974), a finalidade da pesquisa é descobrir respostas para algumas questões 

mediante a aplicação de métodos científicos, o que se pretendeu fazer com o emprego 

das técnicas selecionadas, uma vez que permitem focalizar o objeto da perspectiva 

teórica adotada. Como o foco deste trabalho é a leitura, especialmente a praticada no 

cotidiano das salas de aula, foram consideradas categorias que permitissem delinear o 

conceito de formação cultural, tal como formulado por Adorno, uma vez que este 

trabalho se propõe analisar as práticas sociais de leitura tomando por base esse viés 

teórico. Conceitos como formação, emancipação, autonomia, esclarecimento e 

adaptação foram examinados com o intuito de subsidiar a análise e reflexão sobre o 

ensino e a aprendizagem da leitura na escola. É grande o desafio a ser enfrentado 
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quando se fala em práticas sociais de leitura, pois são conhecidas as dificuldades 

técnicas e didáticas enfrentadas tanto pelos professores quanto pelos alunos. Assim, 

falar em educação tendo como referência a emancipação soa audacioso. No entanto, 

à luz da Teoria Crítica da Sociedade, o que se espera é contribuir para a crítica da 

escola e da sociedade, tomando como objeto o lugar que a leitura e a escrita ocupam 

na sociedade. 

Ao optar por investigar como a leitura é tratada em sala de aula, considera-se a 

necessidade de realizar tal tarefa à medida que esse fenômeno se desenvolve, ou 

seja, nas condições reais em que ocorre. Portanto, a aplicação de questionário, com 

perguntas abertas para levantar as percepções dos professores em relação à prática 

pedagógica, contemplaram: 1) perfil sociocultural dos professores; 2) formação 

acadêmica e experiência profissional; 3) prática pedagógica relacionada à leitura. 

Selltiz et al. (1974) apontam o questionário como um dos tipos de observação direta 

que, apesar das limitações, apresenta uma grande vantagem pelo fato de ela permitir 

traçar o perfil dos investigados, conhecer como eles se relacionam com o universo da 

leitura e como interpretam suas práticas em sala de aula. Já a observação permite o 

contato direto com a realidade investigada: 

 

[...] a possibilidade de registrar os acontecimentos, simultaneamente 
com sua ocorrência espontânea [...] a observação pode servir a 
diferentes objetivos da pesquisa. Pode ser usada de maneira 
exploratória, a fim de conseguir intuições que mais tarde serão 
verificadas por outras técnicas [...] (SELLTIZ et al., 1974, p. 228-29). 

 

Nos próximos itens são apresentados os resultados obtidos com a coleta de 

informações referentes ao lugar da leitura na sala de aula. Antes, porém, são tecidas 

mais algumas considerações sobre o método desta pesquisa. 

 

 
2.1.1 Os Instrumentos e o processo de coleta de informações 

  A opção por utilizar como instrumento de pesquisa a observação, possibilitou o 

contato direto com o fenômeno observado, a fim de recolher as ações dos 

participantes em seu contexto. Observações em sala de aula foram registradas em um 

diário de campo com o propósito de descrever momentos que contemplassem o 

objetivo do estudo. A estratégia de acompanhar por uma semana (cinco dias letivos) 

as aulas da turma do 6º ano do ensino fundamental I permitiu o contanto com os 

professores das diferentes disciplinas da turma selecionada. A observação aconteceu, 

sob a forma de protocolo de observação, a partir da definição de seis indicadores: a) 

disciplina b) conteúdo da aula, c) ação docente; d) práticas de leitura; e) estratégias 
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didáticas, f) interação professor e aluno (Apêndice B). A seguir, o detalhamento dos 

indicadores: 

a) Disciplina: refere-se às áreas do conhecimento e à organização das aulas 

distribuídas por professores especialistas nessas áreas. O 6º ano é composto pelas 

seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Histórias, Geografia, 

Artes, Língua Inglesa e Educação Física; 

b) Conteúdo da aula: refere-se às matérias de ensino trabalhadas pelos professores 

em cada aula observada; 

c) Ação docente: refere-se ao ensino dos conteúdos e às práticas do professor – ação 

didática, indicações aos alunos, atividades propostas e intervenções; 

d) Práticas de leitura: considerou-se os textos lidos pelo professor, a leitura coletiva ou 

individual realizada pelos alunos; conversas sobre os textos lidos; pesquisa na sala de 

aula ou de informática que envolvem a leitura; a produção de textos; o uso de 

materiais didáticos; a discussão e correção das atividades realizadas. 

e) Estratégias didáticas: considerou-se como estratégias adotadas pelos professores a 

aula expositiva, a realização de pesquisa, a leitura e discussão de textos, a proposição 

de exercícios etc.; 

f) Interação professor e aluno: atuação do professor no processo de aprendizado dos 

alunos, relações entre professor e alunos, envolvimento de professores e alunos nas 

atividades, diálogos estabelecidos em sala de aula. 

A observação permitiu que se tivesse contato diário (ainda que em um curto 

período de tempo) com os alunos e os professores, tornando possível verificar as 

situações definidoras do ambiente escolar. Durante as observações foram realizados 

registros escritos, com a descrição dos acontecimentos ocorridos em sala de aula, 

haja vista que não foi autorizada a realização de outros tipos de registro (gravação, 

fotografia etc.). As observações aconteceram durante cinco dias consecutivos, no mês 

de novembro de 2013, no período da tarde, totalizando 26h40m de registros, em uma 

turma de 6º ano e em suas diferentes disciplinas. Por meio das ações e das falas dos 

professores e alunos no contexto da sala de aula as observações aconteceram de 

modo intensivo e não participante, permitindo o contato com as práticas de ensino e 

de aprendizagem. Para a análise das informações foram definidos os seguintes eixos: 

a) a experiência dos alunos com a leitura; b) os usos da leitura pelo professor; c) as 

tarefas escolares solicitadas aos alunos. 

Os registros escritos realizados no período da observação tiveram o intuito de 

gerar relatos sobre os fatos que aconteciam e, suas consequências, durante a 

realização das aulas. As atividades ocorridas em sala de aula foram registradas com a 

maior riqueza de detalhes possível, com a preocupação de se dirigir a atenção aos 
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acontecimentos sem intervir na dinâmica das aulas. No entanto, conversava com os 

professores e com os alunos. Algumas vezes, os alunos se aproximavam e alguns 

sentavam ao meu lado por curiosidade. Já os professores se aproximavam, na maioria 

das vezes, para falar sobre as interferências as quais presenciei. 

O registro das observações realizada no diário de campo é a base para a 

análise das práticas de leitura na escola. Essas informações foram organizadas de 

modo a tornar possível a discussão a respeito da ação pedagógica e da interação 

entre aluno e professor em sala de aula. 

Em relação à aplicação de questionário, em um primeiro momento foi projetada 

a realização de entrevista, no entanto, após a desconfiança com que fui  recebida e a 

fim de deixar os professores mais a vontade para revelarem seus conhecimentos e 

experiência sobre letramento, alfabetização ou o uso da leitura em suas aulas, mudou-

se a estratégia de coleta de dados para o questionário (Apêndice C). O objetivo foi o 

levantamento de informações sobre a formação e experiência docente, além da 

compreensão de suas concepções acerca de alfabetização e letramento referentes às 

práticas pedagógicas das professoras. A opção pelo questionário (com questões 

abertas que obriga o respondente elaborar a resposta) justifica-se porque tais 

perguntas “são adequadas para a obtenção de informação sobre fatos [...] e para 

expressões de opiniões sobre questões a respeito das quais as pessoas têm opiniões 

claras” (SELLITZ et. al., 1974, p. 289-93) e porque respostas de caráter subjetivo 

podem proporcionar maior esclarecimento sobre as situações investigadas, uma vez 

que os sujeitos expõem suas opiniões. 

Como já destacado, o questionário foi elaborado e aplicado com o objetivo de 

obter indicadores que permitissem traçar um perfil dos docentes do 6º ano do ensino 

fundamental I, bem como compor o contexto no qual acontecem suas ações, com 

significados e concepções que balizam a prática docente no que se refere à temática 

estudada.  

Com relação ao preenchimento do questionário, a maioria dos professores 

utilizou o horário da própria aula, devolvendo-o em seguida. Apenas a professora de 

Língua Portuguesa respondeu em outra ocasião, devolvendo-o no dia seguinte. 

Também é importante mencionar que houve alguma dificuldade em contar com a 

disponibilidade dos professores para respondê-lo. Assim, de um total de seis 

professores apenas cinco aceitaram participar. 
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2.1.2 Local e sujeitos investigados 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino de São 

Paulo, localizada zona sul da capital. Este estudo, como assinalado, objetiva investigar 

as práticas de leitura na escola e o processo de formação dos indivíduos, o que não 

constitui tarefa fácil, dada a natureza e a complexidade desses processos. Para Selltiz 

et al. (1974), apesar da impossibilidade de respostas finais, sobretudo quando se trata 

de analisar fenômenos sociais, é imprescindível aperfeiçoar processos que permitam 

aproximações fidedignas em relação ao fenômeno estudado. 

Antes da coleta de informações ser efetivamente realizada, algumas medidas 

importantes foram adotadas. Os professores só receberam o questionário após lerem 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D), que informou sobre as 

etapas da pesquisa, concordarem com a participação e assinarem o referido 

documento. O mesmo aconteceu com a observação em sala de aula, que só 

aconteceu com a autorização dos professores, haja vista que todos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a entrada em sala de aula 

para observação. 

A amostra do presente estudo foi composta pelos educandos de uma turma de 

6º ano do ensino fundamental da escola selecionada e pelos docentes que ministram 

aula para essa turma. A opção por investigar alunos do 6º ano do ensino fundamental, 

ou seja, o primeiro ano do segundo ciclo dessa etapa da escolarização, foi feita a partir 

do pressuposto de que esses alunos já estão alfabetizados, portanto, são indivíduos 

que se enquadram nos objetivos da pesquisa, cuja intenção é compreender o 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e a sua dimensão sociocultural.  

A pesquisa se realizou em dois momentos. No primeiro, foi feito o contato com 

a diretora da escola e a solicitação para a realização da pesquisa. Assim, foi-lhe 

explicado quais procedimentos seriam utilizados. Nessa oportunidade a diretora leu o 

projeto de pesquisa e assinou a autorização. Em seguida, fui para a sala de aula para 

realizar a observação. Nesse momento também foi entregue aos professores da turma 

o questionário. 

A aplicação do questionário se tornou relevante, pois possibilitou conhecer 

informações pessoais e algumas inclinações. O questionário foi dividido em três 

partes: na primeira, identificação dos professores; na segunda, focalizada na 

experiência profissional desses professores; na terceira levantaram-se as concepções 

sobre as práticas pedagógicas relacionadas à leitura. 
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2.1.3 Caracterização da escola 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola estadual, doravante denominada 

E.E.P.A.C. localizada na zona sul da cidade de São Paulo. A escola atende alunos do 

ensino fundamental (ciclos I e II), do ensino médio e da EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) em três períodos: manhã, das 7h às 12h40; tarde, das 13h às 18h20; e noite, 

das 18h30 às 22h30.  

Em 2012, a escola contava com 1603 alunos, distribuídos nos três períodos, 

sendo dezoito turmas do ensino médio, doze do ensino fundamental – ciclo I, dez do 

ensino fundamental – ciclo II e duas de EJA. Esses números projetam 

aproximadamente 38 alunos por turma. O bairro em que a escola está localizada, o 

Grajaú, é um dos mais populosos da zona sul de São Paulo com 61.903 habitantes, 

segundo dados do IBGE (censo demográfico realizado em 2010).  

Registre-se que essa escola oferece aos alunos acompanhamento pedagógico 

(reforço escolar) nas modalidades letramento e alfabetização, assim como 

matemática. Dentre os elementos que justificam a escolha da escola, o principal está 

no fato de ser uma instituição pública, que atende a um número expressivo de alunos. 

Além disso, o quadro de professores é composto por uma maioria de titulares: são 

dezesseis professores efetivos e quatro contratados por tempo determinado que  

atuam somente no ciclo II do ensino fundamental. Outros dados também despertaram 

o interesse para pesquisa é o fato da escola estar na 352º no ENEN (Exame Nacional 

do Ensino Médio), com a pontuação de 47,44, no ano de 2011; e também o fato de  

não possuir registro de IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), pois, 

segundo informações retiradas do website do MEC/INEP (Ministério da 

Educação/Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira), para ter o 

índice calculado, “a escola precisa ter um número mínimo de alunos matriculados e 

avaliados pela prova Brasil”5.  

A escola possui organização por ciclos e tem ao todo 82 funcionários. 

Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável são disciplinas que fazem parte 

do currículo e a base para o desenvolvimento dessas aulas é a horta escolar e 

comunitária. As dependências da escola não são acessíveis aos portadores de 

deficiência física. Quanto à infraestrutura da escola, esta possui instalações amplas, 

um conjunto predial, quadra poliesportiva coberta e pátio. O conjunto predial é dividido 

em dois blocos interligados por corredores cobertos e escadas. No térreo, estão 

                                                           
5
 São escolas públicas que oferecem ensino fundamental regular e que não realizaram a Prova 

Brasil/Saeb por terem menos de 20 alunos matriculados nas séries avaliadas (4ª série/5º ano e 8ª série/9º 
ano), conforme declaração prestada ao Censo Escolar de 2011. Informação retirada de: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/nota_informativa_ideb_2011.p
df. Último acesso: 02/09/2014. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/nota_informativa_ideb_2011.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/nota_informativa_ideb_2011.pdf
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instaladas as salas dos professores, da diretoria, das coordenadoras pedagógicas, a 

biblioteca, a sala de leitura, os laboratórios de ciências e de informática, os sanitários 

dos professores e funcionários e a secretaria. No segundo, estão instaladas catorze 

salas de aula. Na parte externa do prédio encontram-se oito sanitários de uso dos 

alunos, a cozinha e o refeitório. Com relação aos equipamentos, a escola possui um 

aparelho de DVD, uma impressora, uma TV, um aparelho de projeção, quatro 

computadores para uso administrativo, doze tablets para uso dos professores e 

acesso à internet de banda larga. 

No que tange a sala de aula em que estuda a turma investigada, é ampla, clara 

e com pouca circulação de ar. Há um ventilador de teto, um conjunto de mesa e 

cadeira para o professor e uma lousa. As mesas de estudo eram insuficientes para o 

número dos alunos. Assim, ao iniciar a aula, os alunos saíam pelos corredores a 

procura de cadeira e carteira que estivessem sobrando em outras salas. As carteiras 

na sala de aula observada permaneceram organizadas individualmente, em filas, 

durante todo o tempo de observação. 

Quanto aos aspectos pedagógicos, o ambiente da sala de aula não constitui 

um espaço em que não se privilegia o diálogo e tampouco as atividades em grupo. 

Durante o período de observação em sala de aula, percebeu-se que a prática 

pedagógica é pouco diversificada, além de não oportunizar a participação direta dos  

alunos nas atividades propostas. Também constatou-se que, na sala observada, os 

alunos não fazem uso de diferentes materiais escritos cotidianamente. A maior parte 

do tempo o material utilizado foi o caderno do aluno (material didático produzido e 

distribuído pela Secretaria de Educação do Estado - SEE-SP) O que se quer destacar 

é que não se verificou estratégias de ensino utilizadas pelos professores de modo que 

as experiências de aprendizagem fossem mais significativas para os alunos. Assim, o 

que se observou é como tendência predominante é a sequência de conteúdos  

justificada pela a leitura seguida de uma atividade escrita, mesmo que esta fosse 

apenas cópia de texto. 

 Duas vezes por semana os alunos diagnosticados com dificuldades de 

aprendizagem pelos professores são reunidos em grupos de quinze a vinte e recebem 

aulas de apoio, durante quarenta minutos aproximadamente. Nesse período são 

realizadas atividades de leitura e escrita por meio de exercícios elaborados pela 

própria professora, sob a orientação da coordenadora pedagógica da escola. Os 

alunos são retirados de suas salas de aula, ou seja, enquanto os demais alunos 

continuam a sequência didática planejada, os que necessitam de reforço vão para 

outra sala com outra professora.  Na sala de reforço, a professora divide os alunos em 

quatro grupos, cada grupo com cinco alunos. Durante a aula observada, a professora 
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conseguiu passar apenas por alguns grupos e os alunos que apresentavam 

dificuldades específicas eram pouco atendidos. Na aula observada, a professora 

propôs que os alunos lessem uma parte da letra da música, Aquarela do Brasil. Em 

seguida, pediu que selecionassem cinco palavras para que outro grupo fosse a lousa 

escrevê-las, assim, um aluno ditava uma palavra e outro a registrava na lousa. 

Percebeu-se, que a professora pouco explorou as interações sociais, bem como as 

situações de questionamentos ou conhecimentos prévios.  

A grade curricular da escola onde se realizou a pesquisa compreende: sete 

aulas de Língua Portuguesa, sete aulas de Matemática, quatro aulas de História, 

quatro aulas de Geografia, quatro aulas Ciências, duas aulas de Arte e duas aulas de 

Educação Física, num total de trinta aulas semanais. O principal material didático 

utilizado nas aulas é o caderno do aluno (complemento ao caderno do professor) 

fornecido pela Secretaria de Estado da Educação6. Esse material abrange as 

seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e 

Arte. Faz parte do programa São Paulo Faz Escola, criado em 2007, cujo foco foi a 

implantação de um currículo único para todas as escolas da rede pública estadual. 

Segundo informações constantes no portal da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, a justificativa para a implantação do programa se inscreve no ensejo de 

que: 

[...] todos os alunos da rede estadual recebem o mesmo material 
didático e seguem o mesmo plano de aula. O fato de todas as 
unidades escolares contarem com o mesmo currículo pedagógico 
auxilia na melhora da qualidade de ensino da rede pública, uma vez 
que coloca todos os alunos da rede estadual no mesmo nível de 
aprendizado (SEE - SP, 2011).  

 

Durante o período de observação foi possível frequentar a sala dos professores 

e da coordenação. Verificou-se que são raros os momentos de diálogo ou mesmo de 

descontração entre os professores e coordenadoras. Durante o recreio, os professores 

descem para a sala de uso comum, cada um com seu lanche. Quando surge um 

diálogo é sobre algo superficial, como uma notícia vista na TV, por exemplo. A 

coordenadora do ensino fundamental raramente aparecia na sala dos professores nos 

intervalos. 

 

 

                                                           
6
 Segundo dados do Portal Rede do Saber, o caderno do professor foi lançado em 2008 e o caderno do 

aluno foi desenvolvido em 2009 para os cerca de 3,3 milhões de estudantes de 6º a 9º anos do 
Fundamental e de Ensino Médio. Ele traz exercícios, mapas, tabelas, indicadores bibliográficos e dicas de 
estudo. Informação retirada de: 
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009/MATERIALDAESCOLA/CADERNODOALUNO/tabid/1
216/Default.aspx. Acesso em: 02/09/2014. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009/MATERIALDAESCOLA/CADERNODOALUNO/tabid/1216/Default.aspx
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009/MATERIALDAESCOLA/CADERNODOALUNO/tabid/1216/Default.aspx
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2.1.4 Caracterização dos participantes 

A turma do 6º ano do ensino fundamental estudada era composta por trinta e 

cinco alunos que frequentavam regularmente as aulas, sendo dezesseis meninos e 

dezenove meninas, com idade média de onze anos. Ao consultar as fichas dos alunos, 

em que constam os dados de matrícula, rendimento escolar e o perfil da família, 

observou-se que 2/3 dos pais dos alunos, aproximadamente, trabalham em serviços 

gerais, 1/4 declaram-se autônomos e 1/8 trabalham em serviços domésticos. Assim, a 

maioria dos alunos é proveniente de famílias de baixa renda e frequentam projetos 

sociais em horário do contra-turno escolar, segundo informações fornecidas pela 

direção da escola. 

De um total de sete professores que ministram aula para a turma investigada, 

cinco aceitaram participar da pesquisa. Com o intuito de preservar a identidade dos 

participantes, os professores foram denominados por P (professor) seguido das iniciais 

de cada disciplina: LP (Língua Portuguesa); M (matemática); HG (História/Geografia)7; 

C (Ciências) e EF (Educação Física); conforme especifica o quadro a seguir: 

 

Quadro 2 
Caracterização dos professores que ministram aulas para a turma do 6º ano 

PROF(A) IDADE SEXO 
FORMAÇÃO 
ACADEMICA 

DISCIPLINAS QUE 
LECIONA 

TEMPO DE 
MAGISTÉRIO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

PLP 43 FEM Licenciatura plena em 
Língua Portuguesa 

Língua Portuguesa e 
Inglesa 

18 anos 52 aulas 

PM 36 MAS Licenciatura em 
Educação Física 

Professor eventual 4 anos 15 aulas 

PH/G 54 FEM Licenciatura em 
História 

História e Geografia 19 anos 28 aulas 

PC 48 FEM Licenciatura em 
Ciências 

Ciências 20 anos 32 aulas 

PEF 36 FEM Licenciatura em 
Educação Física 

Educação Física 9 anos 20 aulas 

 

 

Os professores são graduados e lecionam a disciplina correspondente a sua 

área de formação – exceção feita ao PM, que está na condição de eventual8 e 

substituía qualquer professor que faltasse às suas aulas. Na semana em ocorreu a 

observação ele substituía o professor de Matemática. A maioria dos docentes é do 

sexo feminino com idade entre 36 e 54 anos (média de 43,4 anos). Os docentes tem 

                                                           
7
 As disciplinas de História e Geografia foram agrupadas por serem ministradas pela mesma professora. 

8
 Designação dada aos professores não concursados e que não possuem nenhuma aula atribuída. Por 

isso assumem aulas em caráter de substituição. Também não possuem nenhum vínculo empregatício 
com a SEE/SP, a não ser as aulas ministradas. Caso não ocorra falta de professores, eles não recebem 
salário pela ida à escola. 
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uma média de 14 anos de experiência no magistério e lecionam em média 29,4 aulas 

semanalmente. 

 

2.2 Resultados da observação 

A observação teve por objetivo focalizar o objeto de estudo da perspectiva 

das práticas sociais na escola. Com o intuito de fundamentar a análise e reflexão 

sobre o ensino e a aprendizagem da leitura na escola. O instrumento (protocolo de 

observação) foi empregado numa escola pública da rede estadual de ensino, situada 

na Zona Sul da cidade de São Paulo. Durante a observação realizada na escola 

investigada verificou-se a necessidade de organizar os resultados em três eixos de 

análise, considerados relevantes para o exame das experiências de leitura 

proporcionadas no âmbito escolar: a) a experiência dos alunos com a leitura; b) os 

usos da leitura pelo professor; c) as tarefas escolares solicitadas aos alunos. Antes de 

dar sequência à descrição da realidade observada na escola, apresenta-se o total de 

aulas ministradas durante a semana de observação: 

Tabela 3 

Total de aulas ministradas durante a observada  
 

 

DATA/DIA DA SEMANA 

 

 

TOTAL DE AULAS 

 

04/11/2013 - segunda-feira 

 

6 

05/11/2013 - terça-feira 4 

06/11/2013 -  quarta-feira  4 

07/11/2013 -  quinta-feira 5 

08/11/2013 - sexta-feira 4 
 

 

TOTAL 

 

 

23 

 

 

Pelo disposto na tabela, verifica-se que mesmo tendo um professor eventual 

(substituto) presente na escola, os alunos ainda ficaram com aulas vagas (não 

ministradas). O professor eventual em questão possui licenciatura em Educação Física 

e substituiu o professor de Matemática. No entanto, esse professor faz seu 

planejamento com base em temas transversais, mas não se constrange em dizer que: 

“Não trabalho muito matemática, pois não domino bem o assunto. Prefiro trabalhar 

com temas que estão presentes na vida dos alunos, pois eles prestam mais atenção”. 

Segundo seu relato, o professor titular da disciplina de Matemática pediu exoneração 

no mês de maio. Portanto, o 6º ano não teve aulas dessa disciplina durante o período 
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de observação e, por isso, o professor PM somente substitui esse componente 

curricular. Outro aspecto importante refere-se ao número de aulas vagas da disciplina 

de Ciências, já que a professora falta com bastante regularidade e, segundo os 

alunos, desde o início do ano essas ausências foram frequentes. Na maioria das 

vezes, os alunos ficavam na sala de aula e um orientador passava de tempos em 

tempos para verificar como eles estavam. Em outra situação, os alunos foram levados 

para a sala de vídeo. 

Durante a observação em sala de aula, na maioria das aulas o material didático 

utilizado pelos professores foi o Caderno do Aluno, produzido e fornecido pela SEE-

SP. O material faz parte do programa “São Paulo faz Escola”, criado em 2007 com 

objetivo de implantar um currículo único para as escolas da rede pública estadual do 

Estado de São Paulo. O material é composto pelo Caderno do Aluno e pelo Caderno 

do Professor, distribuídos por disciplinas, por série de escolarização e a cada 

bimestre. O material fica em posse dos alunos, exceto quando a professora os retém 

para correção. 

Expostas as primeiras observações, apresenta-se as observações referentes à 

proposta didática e à interação entre professor e aluno nas diferentes disciplinas, bem 

como às atividades de leitura presentes no contexto das aulas ministradas. 

 
Quadro 3 - Língua Portuguesa (duas horas/aula em sequência) 

A aula teve início às 13h. A professora levou oito minutos para colocar os alunos dentro 
da sala, já que não havia carteiras/cadeiras suficientes para todos; eles próprios foram 
de sala em sala a procura de mobiliário. Assim que todos se acomodaram, a professora 
solicitou que a aluna L.F. entregasse as apostilas aos alunos; disse que a atividade a ser 
realizada precisava de concentração e pediu que fizessem a leitura individualmente e 
em silêncio. A professora sentou-se e começou a corrigir trabalhos que os alunos 
haviam feito na aula anterior. O texto em questão “A gincana da crônica”, de Lucia 
Carvalho, foi utilizado com o objetivo de explorar a produção de narrativas por meio da 
produção de texto. Os alunos deveriam ler a narrativa e, a partir dela, elaborar texto cuja 
temática estava baseada nos tipos de gincanas, em sua organização, suas regras, 
formas de premiação etc, isso tendo como suporte o “Caderno do Aluno”. Este sugere 
que a exploração do texto seja realizada em grupo, nos quais os alunos possam pensar 
sobre as regras coletivamente e, a partir de então, criem suas produções textuais. A 
professora não sugeriu nenhuma atividade que não estivesse prevista no material 
didático e apenas solicitou que os alunos seguissem as instruções do caderno. Eles 
abriram os cadernos e cada qual começou a leitura em silêncio, conforme solicitado pela 
professora. No entanto, na medida em que terminavam a leitura, começaram a 
conversar; alguns sobre o texto, mas a maioria sobre outros assuntos. A professora, 
então, chamou a atenção dos alunos: “Estou ouvindo muita conversa paralela. Leiam 
devagar para entender melhor o texto!” O aluno D.L. se dirigiu até a mesa da professora 
para perguntar o que significava a palavra “obviamente”. A professora se demonstrou 
paciente ao responder ao aluno: “obviamente é o mesmo que do mesmo jeito”. O aluno 
retornou a sua carteira e repassou a resposta ao colega da carteira de trás. Os alunos 
começam um movimento de um perguntar para o outro, mas interagem com a leitura de 
maneira apática, sem muitos questionamentos. Talvez por não darem conta de 
interpretar a narrativa, não conseguiram produzir seus próprios textos com criatividade e 
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Protocolo de observação I (04/11/2013)  

 

A proposta didática da aula acima descrita indica o uso de um texto como 

ponto de partida para a exploração das linguagens oral e escrita a partir de um tipo de 

narrativa. As atividades desenvolvidas pela professora foram: a leitura silenciosa e a 

produção individual. A proposta contida no caderno do aluno sugere uma atividade 

descontraída e com possibilidade de explorar tanto a criatividade, quanto o trabalho 

coletivo. No entanto, o que se constatou foi a passagem da leitura individual para a 

produção textual, sem a exploração do tema, o que não deixa margem para a 

efetivação de qualquer experiência com o texto escrito, haja vista que a ação 

observada não proporciona reflexão aos alunos. A produção textual está configurada 

como mais uma atividade na rotina da escola; o que se verificou foi a reprodução de 

um modelo consagrado no material didático oferecido aos alunos, embora de modo 

bem esquemático. Não foi possível notar a exploração de uma sequência didática. 

Enquanto alguns alunos terminam a produção de texto proposta no caderno do aluno, 

para que não ficassem ociosos, a professora distribui um texto fotocopiado para que 

se copiassem alguns trechos no caderno e se resolvessem exercícios. Para Rojo 

(2009), a escola tem como premissa possibilitar aos alunos participar de diversos 

modos de práticas sociais que se envolvam a leitura e a escrita. No entanto, a partir da 

observação da aula, notou-se que a leitura do texto serviu de pretexto para os alunos 

executarem uma tarefa. A organização das atividades pressupõe uma concepção de 

formação, de leitura, de educação escolar e de pensamento. Portanto, o que se ensina 

em sala de aula expressa, de alguma maneira, o que os professores pensam e 

compreendem sobre o trabalho educativo da escola e a maneira como os docentes 

lidam com o texto escrito e com a leitura aponta para uma perspectiva que põe em 

segundo plano a autonomia dos alunos e a própria experiência com a cultura. A 

atividade, da maneira como foi proposta, cerceia a capacidade dos alunos de 

realizarem experiências, pois privilegia a execução de tarefas com base em qualquer 

tipo de informação imediata em detrimento da ampliação do conhecimento crítico-

autonomia. A professora pediu que os alunos fizessem silêncio e alertou sobre o tempo 
restante para terminarem a atividade. Logo em seguida, o sinal soou. A professora, 
então, pediu para que aqueles que tivessem terminado seu texto levassem o caderno 
para que ela o corrigisse. Para o aluno que terminava, era-lhe entregue uma folha de 
almaço e um texto fotocopiado: “No país do futebol – Carlos Eduardo Novaes”. A 
professora disse que era para copiar o texto na folha e responder as questões contidas 
na folha fotocopiada, enfatizando: “Façam e entreguem porque vai ajudar na nota”. O 
restante da sala continuou fazendo a atividade do Caderno do Aluno. Os alunos 
começaram a perguntar as horas demonstrando certa ansiedade pelo momento do 
recreio. Assim que o sinal soou, colocando fim na 2ª aula, os alunos pararam o que 
estavam fazendo e correram para a porta. A professora fechou o caderno que estava a 
corrigir e caminhou para a saída da sala. 
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reflexivo. O que foi observado como prática específica de leitura e produção de texto 

não condiz com a noção de uma leitura autônoma fundamental para a formação critica 

de indivíduos. 

 
Quadro 4 – Língua Portuguesa (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação II (05/11/2013)  

 

A proposta, cujo foco do ensino está centrado no Caderno do Aluno, mostra-se 

limitadora por excluir do trabalho com a leitura e a escrita o contexto e as 

possibilidades de interpretações, priorizando a codificação e a decodificação. 

Observou-se que a maior parte dos alunos lê de modo a unir os fonemas e grafemas 

até formar a frase sem conseguir interpretar a leitura. Portanto, a leitura não lhes faz 

sentido, o que Soares (2003) denomina de um leitor alfabetizado e não letrado. A 

atividade proposta no Caderno do Aluno até aponta para variadas situações de 

aprendizagem, as quais poderiam ter sido exploradas tanto pela perspectiva da 

elaboração de narrativas quanto pelo seu potencial crítico e reflexivo. No entanto, o 

que foi observado foi à passividade da professora diante do conhecimento consolidado 

e expresso no material didático. Chartier (1995) afirma que para ensinar os alunos a 

ler é necessário inventar novas formas de trabalho e modificar as práticas escolares. 

Todavia, não foi isso o que foi verificado na prática da professora; não ocorreram 

relações mais elaboradas entre o indivíduo e os textos lidos e produzidos, tornando-o 

mero decifrador de palavras que não vive as possibilidades de crítica e reflexão. 

Também não se verificou a preocupação em desenvolver a potencialidade dos alunos, 

confrontando o conteúdo lido, seu processo formativo e a sua relação com a realidade. 

As aulas de Língua Portuguesa são sempre duplas. A professora entrou na sala e ficou 
esperando os alunos que chegavam aos poucos. Por estarem na aula de Educação 
Física, os alunos pararam para beber água e usar o banheiro. Assim que conseguiu 
organizá-los na sala, a professora fez a chamada e, solicitou que abrissem o Caderno 
do Aluno, em seguida, perguntou se alguém gostaria de ler seu texto. Apesar de ter 
explorado pouco o tema antes dos alunos realizarem a interpretação, a professora 
propôs aos alunos que participassem da aula compartilhando e expondo suas ideias. No 
entanto, a maioria demonstrou dificuldades de leitura; o que deixava os demais menos a 
vontade para ler sua produção. A professora não tecia comentários sobre a produção 
dos alunos. Assim que um terminava de ler perguntava quem gostaria de continuar. A 
professora pediu que terminassem o exercício das páginas 6 e 8 e informou: “Vocês têm 
20 minutos para responder os exercícios, aí, a gente faz a correção na lousa!” Assim, a 
medida em os alunos terminavam os exercícios levavam para a professora corrigir, ela 
solicitava a cada um que escrevesse a resposta de um exercício na lousa (“coloca o 
número 1 na lousa”; coloca o número 2 na lousa, e assim sucessivamente). Pediu que o 
aluno G.T. fosse até o quadro para preencher a 2ª coluna de uma tabela proposta na 
atividade. A maioria dos alunos já havia ido ao quadro e realizado a tarefa. No entanto 
G.T. permaneceu em frente ao quadro com o giz na mão e não conseguiu realizar a 
tarefa solicitada. Então, a professora, sem obter a resposta, solicitou que o aluno 
retornasse a sua carteira, chamando outro aluno para realizar a correção. 
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Adorno (1995b) afirma que a educação deveria ter por objetivo promover a 

possibilidade de crítica e resistência às imposições da realidade vigente, o que poderia 

proporcionar condições de uma formação que visasse a autonomia dos indivíduos. 

Quadro 5 - Língua Portuguesa (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação III (06/11/2013)  

 
 

A proposta de assistir ao filme ficou completamente descontextualizada e não 

apresentou nenhuma preocupação em inseri-lo no universo curricular da disciplina. 

Rojo (2009) afirma que cabe à escola possibilitar o contato com os letramentos 

multissemióticos, multiculturais e críticos, porém é preciso ter consciência de que “[...] 

essas escolhas nunca são neutras, nem impunes [...] Mas nada em educação nunca é 

neutro e nossa tarefa é justamente a de fazer escolhas e encaminhamentos 

conscientes” (ROJO, 2009, p.121). Portanto, o que se verificou foi o uso de um 

recurso, o audiovisual, sem qualquer critério e sem qualquer proposta alternativa ao 

que já é oferecido aos alunos pela indústria cultural. Pelo contrário, os bens culturais 

produzidos pela indústria do entretenimento adentram o espaço escolar e nenhum 

exame crítico é feito. Para propor uma atividade de ensino baseado em recursos 

desse tipo parece razoável integrá-lo ao conteúdo da disciplina e ao planejamento. 

Parece que não foi isso o que aconteceu na situação descrita. Utilizar diferentes tipos 

de recursos pode ser válido à medida que permitem a ampliação dos conteúdos a 

serem ensinados, bem como a maneira de lidar com eles. Assim, esses recursos 

podem possibilitar o trabalho com matérias, temas e conteúdos que não fazem parte 

do cotidiano imediato dos alunos, ou seja, permitem o contato com o desconhecido. 

Ora, isso, seguindo o mesmo raciocínio, poderia repercutir no letramento e na 

formação cultural dos alunos. No entanto, o que se observou foi uma atividade sem 

Chovia bastante e a professora comunicou aos alunos que todos iriam para sala de 
vídeo. Ao chegar lá, a turma do 8º ano já estava acomodada e só então os alunos do 6º 
ano descobriram que não assistiriam ao filme “sozinhos”. A professora do 8º ano 
escolheu um filme do acervo da escola: “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. A 
professora do 6º ano, então, pediu que seus alunos prestassem atenção ao filme, pois 
na aula seguinte fariam uma atividade baseada em seu conteúdo. A altura do volume do 
vídeo estava muito baixa e quase não se ouviam os diálogos. Os alunos conversavam 
cada vez mais. O aluno V.H. reclamava do lugar onde estava sentado dizendo que não 
conseguia ver a TV. A professora ainda fez alguns comentários superficiais sobre o 
filme, como: “O filme é um clássico!”; “Trata-se de um homem que morreu e agora está a 
contar sua história”. A alternativa encontrada pela professora foi a de incluir o filme no 
dever de casa dos alunos. Solicitou que fizessem um resumo sobre o filme, em folha 
separada, e avisou: “Vai valer nota”! Mesmo assim, os alunos continuavam a conversar, 
até que começou uma briga no fundo da sala. A professora interviu e retirou o aluno 
V.H. do ambiente, levando-o para a sala da coordenadora. Assim que o filme terminou, a 
professora organizou uma fila com os alunos e foram para o pátio aguardar o toque do 
sinal de saída. 



60 
 

planejamento que acarretou na perda de qualquer sentido, que pudesse ser atribuído 

pelos alunos, ao processo educacional. A atividade de assistir a um filme no horário de 

aula, não estando articulado a nada, a não ser à própria atividade em si, tolhe a 

capacidade de os indivíduos realizarem experiências formativas. Segundo Adorno 

(1995a), a aptidão para a experiência está intimamente ligada à conscientização, que 

só pode ser alcançada mediante a experiência autêntica com os elementos da cultura. 

 
 

Quadro 6 - Língua Portuguesa (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação IV (07/11/2013) 
 
 

Verificou-se que a professora abriu espaço para os alunos apresentarem os 

resumos produzidos oportunizando a troca de experiências. Ao perceber que os 

alunos tiveram dificuldade em concatenar as ideias para elaborar o resumo, a 

professora orientou o debate. Utilizar-se dos mais variados tipos de linguagens é de 

fundamental importância na constituição da relação entre o indivíduo e a leitura. Nesse 

sentido, Soares (2003) afirma que os eventos relacionados ao letramento, como a 

produção escrita e a exposição oral do pensamento, são partes integrantes da 

interação entre aqueles que se debruçam sobre textos e contextos e, com o processo 

de aprendizagem decorrente de interpretação. No entanto, em nenhum momento ficou 

evidente que essa era a intenção, uma vez que o conteúdo e a atividade proposta 

pareciam ter sido improvisados para aquela turma. O filme exibido é uma adaptação 

de obra da literatura brasileira, fazendo parte de um conjunto de textos literários que 

A professora subiu para a sala junto com os alunos. Pediu que B.L. recolhesse a tarefa 
solicitada na aula anterior enquanto fazia a chamada. Alguns alunos demonstraram 
preocupação ao ver que tinha tarefa para entregar. O aluno R.S. perguntou mais de uma 
vez ao colega: “Você tem certeza que é pra nota?” E se justificou: “Não vim ontem 
porque estava doente!” A professora percebeu o movimento e a preocupação dos 
alunos que não assistiram ao filme e tratou de tranquilizá-los: “Prestem atenção na 
discussão sobre o filme que conseguirão fazer os exercícios que vou passar na lousa!” 
Assim, quem não pôde assistir, poderá fazer a segunda parte e não ficará sem nota!” 
Então, a professora começou a falar sobre o filme: “Gente, é um filme que conta a 
história de um homem que morreu e está contanto sua história!”E continua: “É uma 
história engraçada”. Pergunta: “Quem quer contar um pouco do que assistiu?”Durante 
as exposições dos alunos, a professora interveio com perguntas e respostas para 
favorecer a  compreensão dos alunos sobre o filme, já que a maioria não conseguiu 
prestar atenção. Em seguida, colocou dez questões/exercícios sobre o filme e autorizou 
os alunos a sentarem em duplas, mas avisou: “Não quero saber de bagunça!”No 
entanto, alguns ficaram conversando, outros saíram do lugar e faziam coisas não 
relacionadas a atividade proposta (mexiam no telefone celular, abriam revistas). A 
professora foi mais enfática dessa vez: “vou dar 10 minutos para terminarem, então, 
quero silêncio!” Ao terminar de escrever a tarefa na lousa, a professora sentou e 
começou a corrigir os resumos do filme redigidos pelos alunos. Após ler os textos, grifou 
os erros ortográficos e pede para que sejam refeitos com as devidas correções. A 
professora seguiu até o final da aula pedindo silêncio aos alunos. 
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normalmente não é trabalhado no 6º ano e que, portanto, não era de conhecimento 

dos alunos. Assim, ao apresentar apenas o filme aos alunos, restringiu-se as 

oportunidades de contato e de relação com as obras culturais. Para Adorno (1995d), o 

mais grave não é o fato de os indivíduos não terem acesso aos bens culturais, mas a 

falta de estrutura psicológica que eles possuem, impedindo-os de realizarem 

experiências, e também, a forma como tais bens são apresentados, o que, por sua 

vez, pode contribuir para que esse estado psicológico não seja modificado. Assim, a 

escola apresenta aos alunos os produtos mais valorizados da indústria cultural, o que 

os educa de modo a reproduzir o modelo que privilegia outras formas de produções 

em detrimento do texto escrito. Como já destacado, na maior parte do tempo, não se 

verifica espaço para a reflexão, para a autocrítica e para a confrontação de opiniões 

divergentes. A professora, mais uma vez, finaliza a discussão com exercícios. Soares 

(2001) aponta que, ao propor questões sobre o texto escrito aos alunos, estas 

deveriam levá-los a fazer inferências ou, pelo menos, aproximar-se da narrativa lida, 

mas não é isso que acontece; ao contrário, induziu-se o aluno a desenvolver texto sem 

significados já que não foram referidos na experiência e não incluídos na própria 

experiência dos alunos. Caberia, então, à escola proporcionar condições para o 

desenvolvimento de experiências formativas, de modo que os alunos se tornassem 

capazes de se relacionar com o mundo como alguém que se reconhece nele, mas 

que, também, se diferencia dele. No entanto, durante a aula observada não se 

verificou situações em que fosse ensejada a reflexão sobre as possibilidades sociais e 

culturais e sobre as oportunidades de os alunos se apropriarem do conteúdo curricular 

com o qual lidam. 

Quadro 7 - Artes 

Protocolo de observação I (04/11/2013)  

 

Constatou-se que a aula foi encaminhada basicamente para cópia de texto. 

Pode-se observar que a professora não utilizou o Caderno do Aluno, apresentando um 

A professora demorou aproximadamente 15 minutos para entrar na sala. Sentou-se e 
fez a chamada. Os alunos estavam agitados após o intervalo, então, a professora foi 
logo pedindo que abrissem os cadernos e começou a ditar um texto: “Uma história de 
cores” (sobre as cores primárias). A professora ditava num ritmo acelerado e os alunos 
pediam o tempo todo para que repetisse. Reclamavam: “A professora vai ditar de novo!” 
“Passa na lousa!” O conteúdo da aula não foi discutido em nenhum momento, embora 
fosse possível observar os alunos conversando entre si sobre os exercícios. Assim que 
terminou de ditar, recortou pedaços de papel sulfite com uma atividade mimeografada e 
entregou para os alunos colarem em seus cadernos. Poucas orientações e nenhuma 
discussão foi realizada sobre o texto ditado. Em seguida, solicitou: “Para a próxima aula 
tragam uma revista usada, cola, régua e lápis de cor para fazermos os exercícios, pois 
hoje não vai dar tempo de terminar porque vocês conversam demais, daí a aula não 
rende mesmo!” O sinal bateu e a professora encerrou a aula. 
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texto extraído de um livro didático. O aprendizado pode acontecer por meio de 

diferentes estratégias e procedimentos e com o contato com diferentes fontes do 

conhecimento e informação. No entanto, verificou-se não ser essa a preocupação e 

sim a reprodução de um modelo consagrado de aula – aquele que põe o aluno em 

contato com materiais de modo a realizar certas atividades manuais. A ausência de 

uma apresentação prévia sobre o tema ou questionamentos sobre ele torna o 

processo de aprendizagem menos interessante. Também foi possível observar que 

não houve muito espaço para exploração da criatividade e, consequentemente, da 

sensibilidade. Para Adorno (1971), o indivíduo que experimenta medianamente não é 

capaz de alcançar um grau elementar de formação. 

 

Quadro 8 - Artes 

Protocolo de observação V (08/11/2013)  

 

Conforme foi possível notar, não ocorreu estímulo para a criatividade e, 

consequentemente, não se estabeleceu uma relação viva com a cultura, pelo 

contrário, os alunos foram submetidos a atividades que se reproduzem na escola de 

forma ritualizada. A criatividade dá lugar à cópia retirando do indivíduo sua capacidade 

A professora entrou na sala e foi logo pedindo para os alunos acertarem as carteiras em 
fileiras, pois não queria que ficassem transitando durante a atividade. A maioria dos 
alunos trouxe o material solicitado na aula anterior. A professora pediu para que 
abrissem o caderno no texto sobre as cores e fez a leitura dele. Explicou que algumas 
cores são chamadas de primárias, pois dão origem às outras: “Vamos ver como isso 
acontece; agora que vamos fazer os exercícios!” Pediu que os alunos pegassem o 
pedaço de sulfite que lhes entregara na aula anterior e pintassem juntos: “Vamos colorir 
o primeiro círculo com o vermelho, o segundo com o azul e o terceiro com o amarelo!” 
“Todo mundo conseguiu?” Alguns alunos esperavam o colega terminar para pedir o lápis 
emprestado. “Agora, vou dar cinco minutos para escreverem a sensação que cada cor 
provoca, daí a gente continua!” Os alunos começam a conversar e logo a professora 
adverte: “Podem parar com a conversa paralela, cada um faz o seu e se tiver dúvida 
levanta a mão que eu vou aí ver o que é!” A professora sentou-se e fez a chamada. Em 
seguida, perguntou: “Podemos continuar?” “Vocês perceberam que algumas cores 
trazem sensação de felicidade, como o vermelho? Isso tem a ver com a cor que é 
escolhida e a mensagem que se quer passar!” “Então, pedi que vocês trouxessem 
revista, lembram?!” “A revista vai servir de suporte para vocês recortarem cores 
primárias e formar desenhos com essas cores!” A aluna B.N. pareceu nervosa ao dizer: 
“Não posso recortar essa revista, peguei da minha mãe, ela me mata!” A professora 
responde: “Fui bastante clara quando pedi que a revista fosse usada ou velha, então, 
espera o colega terminar e vê se ele empresta!” Assim que um aluno se levantava para 
emprestar algo, logo a professora o advertia: “Foi por isso que pedi para trazer material, 
pra não ficar esse anda anda pela sala; desse jeito vocês não vão terminar nunca!” Os 
alunos chamavam a professora para mostrar as imagens que formavam. Havia certo 
orgulho pelo que produziram. No entanto, a professora apenas dizia: “Ficou muito bom, 
coloca seu nome e deixa em cima da minha mesa!” Os alunos que terminavam a 
atividade, ao ficarem ociosos, ou pegavam o celular para ouvir música ou conversavam 
entre si sobre outros assuntos. 
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de reflexão e sua autonomia. Horkheimer e Adorno (1985, p.37) afirmam que: “O 

pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que ele 

próprio produz para que ela possa finalmente substituí-lo. O esclarecimento pôs de 

lado a exigência clássica de pensar o pensamento”. A formação é um processo 

contínuo e está intrinsecamente ligada à interação do indivíduo consigo e com a 

realidade que o cerca. Na medida em que o processo de formação se ajusta aos 

mecanismos do capitalismo tem-se o fim da tensão entre o indivíduo e seu meio, 

acarretando no empobrecimento da capacidade reflexiva e na alienação. Portanto, 

têm-se cada vez mais indivíduos frágeis no que tange a autonomia. Neste sentido, o 

potencial formativo da criatividade dissipa-se frente à pseudoformação. 

 

Quadro 9 – Matemática 

Protocolo de observação I (04/11/2013)  

 
 

O professor não trabalha com conteúdos relacionados à disciplina de 

matemática, haja vista que sua formação é Educação Física. No entanto, fez uso de  

um tema considerado transversal, trazendo como suporte um folder, que não saiu de 

suas mãos. Entretanto, a apropriação efetiva da leitura, pensada como um elemento 

da formação cultural, só é possível por meio do contato direto com o texto. Conforme 

se observou, o texto informativo foi explorado previamente, ainda que de forma rápida, 

pois, apesar do professor abrir espaço para os alunos exporem seus conhecimentos 

sobre o tema, não aconteceu o aprofundamento. O texto, mais uma vez, foi alvo de 

cópia e pretexto para pesquisa de significados de palavras. Portanto, o objeto de 

ensino poderia ter sido elaborado na aula, proporcionando um momento de discussão 

e reflexão para os alunos, mas foram reproduzidas apenas práticas cristalizadas. 

É importante que a escola propicie a leitura de textos nas mais diferentes 

linguagens e suportes a fim de que a diversidade seja conhecida pelos alunos.  Assim, 

O professor (eventual) entrou na sala, sentou-se e ficou esperando os alunos que ainda 
permaneciam fora entrarem; fez a chamada e apresentou o conteúdo da aula: texto 
informativo: “Outubro rosa”. O professor mostrou um folder sobre a campanha do câncer 
de mama. Perguntou quem sabia sobre o que se tratava o material. Os alunos 
mostraram interesse sobre o tema; A.A. disse que há algum tempo tinha acompanhado 
a tia no hospital para tratamento de câncer; outros disseram que já tinham visto a 
campanha na TV; B.N. disse que a mãe vende AVON e que tem camiseta da campanha 
para vender; L.S.T. disse que ganhou uma camiseta do câncer de mama. Assim, o 
professor pediu que fizessem silêncio e leu o texto em voz alta para os alunos. Em 
seguida, copiou o conteúdo do folder na lousa dizendo que os alunos deveriam fazer o 
mesmo em seus cadernos. Os alunos começaram a conversar, agitados por causa da 
proximidade do intervalo. Percebendo o movimento dos alunos, o professou passou uma 
tarefa para realizarem em casa e que deveria ser retomada na aula do dia seguinte: 
Pesquisar as seguintes palavras: PRECOCE – DIAGNÓSTICO – DETECTÁVEL – 
NÓDULO – MAMOGRAFIA. Deveriam entregar o resultado numa folha à parte. 
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para Soares (2005, p.33).), “é função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito 

acesso ao mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa”. Na mesma direção, 

conforme afirma Rojo (2009), a leitura pressupõe capacidades para além da 

codificação. Ainda, o tema trabalhado em sala de aula pode promover a capacidade 

para o pensamento; caso contrário, em conformidade com Adorno (1995a), a limitação 

da inteligência acarreta na perda da capacidade de realizar experiências, inclusive as 

intelectuais. Para o autor, é a consciência o que caracteriza o pensar em relação à 

realidade e ao conteúdo. Neste sentido, o professor assume papel importante, tanto na 

apresentação do conhecimento, quanto como na estimulação do pensamento e da 

criatividade nos alunos. O mais importante no texto é a forma como ele é explorado; 

as atividades que surgem a partir dele podem ser consideradas como decorrentes 

dessa exploração.  

 
Quadro 10 – Matemática (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação II (05/11/2013)  

 

Esta foi uma aula dupla. O professor demorou um pouco para entrar na sala, isso já foi o 
suficiente para os alunos darem início a uma bagunça: uns jogavam papéis, corriam pela 
sala, outros escutavam música no celular. O professor sentou, fez a chamada e ficou 
parado em frente aos alunos para que fizessem silêncio. Assim, retomou o texto 
informativo “Outubro Rosa”, perguntando quem gostaria de comentar algo de pessoal 
sobre ao que haviam lido. Vários alunos se manifestaram expondo relatos pessoais. 
Assim, o professor utilizou-se de conhecimentos pessoais do cotidiano e de outros 
componentes curriculares a fim de favorecer a elaboração de inferências por parte dos 
alunos. A Aluna B.B. contou: “Professor, eu acompanhava minha tia no hospital quando 
ela ia tomar soro na veia, ela tinha câncer e depois que ela operou tinha que tomar 
remédio pra não ficar doente de novo!” O professor, então, esclareceu: “Sua avó foi 
operada e, após a cirurgia, precisou tomar uma medicação que é chamada de 
quimioterapia. Os médicos aplicam algumas substâncias químicas para impedir que a 
doença se espalhe por outras partes do corpo da pessoa que foi operada!” Outro aluno 
pergunta ao professor; “É verdade que se a gente fica muito no celular pega câncer?” O 
professor responde: “Primeiro que câncer não se pega. Câncer é uma doença que se 
manifesta no corpo porque as células ficam doentes. Depois, tem muito mito em torno 
de doenças que são polemicas porque as pessoas não se informam e saem falando 
essas bobagens!” e continua: “Mas existem sim alguns agentes que são cancerígenos, 
como, por exemplo, o cigarro ou quando a pessoa toma sol sem usar protetor solar, se 
expondo aos raios ultra violetas!” Nessa aula, os alunos tiveram a oportunidade de 
discutir e de se expressarem. O professor deu chance a todos os alunos que quiseram 
participar, convocando também os que não pediram para participar. Em seguida, 
solicitou que colocassem em sua mesa a pesquisa realizada em casa. Perguntou, ainda, 
qual foi o meio utilizado para realizar a pesquisa: alguns disseram usar o dicionário, 
outros a internet. Quase todos os alunos entregaram a tarefa conforme solicitada. O 
professor propôs uma atividade: os alunos eram convidados a irem até a lousa, soletrar 
a palavra – escolhida pelo professor – registrar no quadro e escrever seu significado. O 
aluno V.H. ficou embaraçado ao soletrar a palavra “DETECTÁVEL”, no entanto, o 
professor perguntou quem gostaria de ajudá-lo na tarefa; o aluno P.S. levantou e sugeriu 
ao colega soletrarem juntos. Apesar de alguns alunos apresentarem dificuldades – oral e 
escrita – a atividade foi animada e descontraída. O sinal bateu e o professor pediu aos 
alunos para guardarem o material e aguardarem em fila.   
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Observa-se que o professor deu aos alunos oportunidade de expressarem seus 

conhecimentos e suas experiências sobre o tema, o que contribuiu para a ampliação 

do contato com o objeto em estudo. Com essa prática o professor possibilitou aos 

alunos a exposição de casos particulares, além de permitir as divergências em suas 

opiniões. A intervenção realizada pelo professor permitiu a realização da leitura sobre 

uma temática presente na realidade de seus alunos. Explorar a relação dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula com essa realidade pode proporcionar experiências 

enriquecedoras. No entanto, por motivos como o tempo de duração da aula, não foi 

possível verificar uma maior exploração do tema. 

 

Quadro 11 – Matemática (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação III (06/11/2013)  

 

Observa-se que, apesar do professor demonstrar um planejamento para a aula, 

não conseguiu dominar a organização da sala para dar início ao tema planejado. A 

organização torna-se elemento fundamental para que o professor atinja seus objetivos, 

O professor ficou na porta da sala esperando os alunos entrarem. A bagunça era 
generalizada dentro e fora da sala. A inspetora passou, colocando-os para dentro. Após 
fechar a porta, o professor entregou uma folha para os alunos colocarem o nome, pois 
não estava com o diário de classe. O professor, então, escreveu o texto “Epidemias” na 
lousa.  Assim que terminou, fez a chamada e começou a leitura do texto. Ao ser 
questionado por um aluno sobre o tamanho do texto (“Professor, o texto é grande?”), 
pediu silêncio e advertiu: “Assim que terminar de pôr na lousa, vou fazer a leitura do 
texto, então, corram com isso!” Foi o que aconteceu. O professor fazia a leitura do texto 
e um aluno o interrompeu: “É por isso que várias pessoas ficam doentes juntas?” O 
professor ficou bastante irritado e disse: “Quando eu terminar a leitura vocês perguntam! 
Só vão entender se prestarem bastante atenção! Não é para interromper, e depois eu 
vou chamar na frente para responder perguntas, então, prestem bastante atenção!” 
Apresentou o conceito de epidemia, as principais doenças e as formas de prevenção. 
Então, entregou uma folha mimeografada com dez questões para os alunos 
responderem e advertiu: “Vou considerar trabalho para ajudar na nota, então, façam 
com atenção!” Os alunos conversam bastante e perguntam uns aos outros as respostas. 
O professor chamou à atenção dos alunos que conversavam durante a realização dos 
exercícios: “Quero todo mundo fazendo as atividades!” O professor caminhou pelas 
fileiras verificando se os alunos estavam fazendo os exercícios e comentou: “Tem aluno 
que não está fazendo, depois não quero ver ninguém reclamando de nota!”. O aluno 
A.A. perguntou ao professor: “Gripe suína é igual H1N1?” O professor respondeu: “Isso 
mesmo, aliás, nos livros e no Caderno do Aluno vocês encontram bastante informações, 
mas vocês podem usar a internet para descobrir mais sobre os assuntos que são dados 
na escola!” Alguns alunos sentados no fundo da sala chamaram o professor, no entanto, 
não lhe fizeram perguntas sobre os exercícios, mas sobre futebol. O professor verificou 
o horário e chamou à atenção dos alunos: “Vou dar mais 10 minutos para terminarem os 
exercícios!” e comentou: “Vou colocar uma tarefa para realizarem em casa. É para trazer 
na próxima aula, pois vou chamar na frente para apresentar aos colegas!” Assim, o 
professor colocou no quadro o nome de três doenças, DENGUE – GRIPE H1N1 – 
MALÁRIA, pedindo para que escolhessem uma delas e que realizassem uma pesquisa 
sobre o tema. Após isso, encerrou a aula. 
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além de proporcionar um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem. Explorar um 

conteúdo na perspectiva do letramento significa trazer à tona o caráter social da leitura 

e da escrita. Assim, na medida em que o conhecimento passa a ter significado para o 

aluno, pode acarretar em experiência formativa. Essa é, portanto, elemento que 

promove a mediação reflexiva entre o indivíduo e a realidade objetiva, o que pode 

desenvolver a consciência: a distinção entre sujeito e objeto “[...] ocorre no sujeito que 

tem o mundo exterior na própria consciência e, no entanto, o conhece como outro. É 

por isso que esse refletir, que é a vida da razão, se efetua como projeção consciente” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 176) Ainda que tenha conseguido dar dinamismo 

à aula, o professor não extrapolou o texto e nem fomentou a discussão entre os alunos 

como forma de enriquecer o debate e a ampliação do conhecimento. Limitou-se ao 

conteúdo sem levar em consideração a dimensão social e a relevância do tema. 

Segundo Chartier (1995), a leitura ocupa um lugar fundamental nas atividades 

escolares, pois é uma aprendizagem particular e, consequentemente, o caminho para 

as demais aprendizagens. No entanto, o processo educativo cede à 

instrumentalização do conhecimento, haja vista que o conteúdo trabalhado em sala de 

aula foi transmitido de forma direta e sem que fossem tiradas consequências: de uma 

aula para outra o professor passou do tema câncer para o tema epidemias. É isso que 

caracteriza a superficialidade do processo educativo, exatamente quando não se 

oferecem chances de os alunos incorporarem os conteúdos trabalhados à 

subjetividade. Tal ausência de experiências é o que constitui a pseudoformação.  

 
Quadro 12 - História 

Protocolo de observação I (04/11/2013) 

 

Nessa aula, o texto foi utilizado apenas como pretexto para o trabalho com 

conceitos. As estratégias utilizadas pela professora ficaram restritas ao material do 

A professora entrou na sala mudando os alunos de lugar. Distribuiu o caderno de 
atividades e fez a leitura do texto: “Jogos Olímpicos da Grécia e do mundo”. Alguns 
acompanharam, outros se mostraram apáticos. Em seguida, a professora pediu para 
que realizassem as atividades do caderno. A professora circulou o tempo todo pela sala 
para verificar se os alunos estavam realizando a tarefa. Os alunos demonstraram 
dificuldades em fazer os exercícios propostos. O aluno V.H. solicitou auxílio da 
professora e ela perguntou: “Onde vocês estavam quando eu explicava?” “Leia 
novamente e para de se distrair que termina rapidinho!” É uma aula extremamente 
silenciosa. E a professora fazia questão de pedir silêncio quando ouve qualquer 
conversa: “Ô, professora! A gente estava conversando sobre o texto...”. A professora 
interrompeu o aluno: “Pode conversar comigo se quiser, qual é a questão?” Os meninos 
deram risada, disfarçaram e voltaram ao caderno. Na medida em que terminavam, 
levavam o caderno para a professora fazer a correção individualmente. Pediam o 
caderno uns dos outros para copiar dos que terminaram. Antes de a aula acabar a 
professora avisou: “Vou querer a lição de casa, da página 16 a 18 em folha separada!” 
Os alunos resmungaram e xingaram a professora. 
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aluno. Assim, verificou-se elementos que remetem à pseudoformação, uma vez que a 

História e seu conteúdo vivo e dinâmico dão lugar ao desenvolvimento de aulas 

reduzidas a algumas informações que supostamente estão carregadas de interesse 

porque estão presentes no dia a dia do aluno. A professora de História não tem por 

obrigação ensinar o aluno a ler, no entanto, não proporciona condições que favoreçam 

o processo de aprendizagem da leitura em sala de aula. Na escola podem ser 

desenvolvidas muitas formas de leitura, mas os diferentes elementos presentes no 

contexto escolar condicionam e influenciam a uma forma determinada do indivíduo ler. 

O processo ensino-aprendizagem baseia-se na sistematização e instrumentalização 

de informações, cujo objetivo é o de desenvolver as habilidades que, no contexto da 

cultura dominante, visa a preparar as novas gerações para a vida em sociedade e 

para o trabalho. A aula de História teve como tema “Os jogos olímpicos”, exatamente 

no momento em que eles estão constantemente no noticiário em virtude de sua 

realização no Rio de Janeiro no ano de 2016. No entanto, não se observou nenhuma 

aproximação dessa situação vivida no Brasil com o conteúdo apresentado no Caderno 

do Aluno. O que foi proporcionado aos alunos ficou restrito à prática de codificar e 

decodificar o texto. Como já destacado, a formação cultural requer que o indivíduo 

ultrapasse o limite do simples contato com o texto ou com o conteúdo. O indivíduo 

deve ser preparado, deve estar apto para se relacionar com o conhecimento. Todavia, 

os modelos de aulas observadas parecem andar de par com a tendência presente nas 

escolas, qual seja a de oferecer reduzidas possibilidades de experiências e, 

consequentemente, reduzido desenvolvimento da autonomia. O resultado de uma 

formação baseada nesse modelo de relação com a cultura parece ser o predomínio da 

racionalidade instrumental, já analisada por Horkheimer (2000, p.31): “Assim que um 

pensamento ou uma palavra se torna um instrumento, podemo-nos dispensar de 

‘pensar’ realmente isso, isto é, de examinar detidamente os atos lógicos envolvidos na 

formulação verbal desse pensamento ou palavra”. O autor continua: “[...] se a própria 

razão é instrumentalizada, tudo isso conduz a uma espécie de materialidade e 

cegueira, torna-se um fetiche, uma entidade mágica que é aceita ao invés de ser 

intelectualmente aprendida”.  

 
Quadro 13 - História (duas horas/aula em sequência) 

Quando a professora entrou na sala muitos alunos permaneciam do lado de fora. Ela 
fechou a porta e reorganizou os alunos nas carteiras. Os alunos sussurravam sobre os 
colegas que ficaram para fora e a professora perguntou: “Alguém mais quer sair?” Os 
alunos fizeram silêncio e ela continuou: “Então, cada um no seu lugar e sem falatório!” 
Sentou-se para fazer a chamada e pediu para que a aluna S.S. entregasse o Caderno 
do Aluno a todos. Em seguida, levantou-se e pediu para que o abrissem. Os alunos 
reclamaram, mas a professora começou a leitura do texto “A idade média e os mosteiros 
medievais” em voz alta para a classe. O conteúdo, apesar de interessante, mostrou-se 
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Protocolo de observação II (05/11/2013)  

 

Devido a grande preocupação com a realização das atividades em sala de aula 

a professora destinou o início da aula à organização da sala, à disposição do espaço e 

ao controle do comportamento dos alunos, além do controle do tempo. A disciplina é 

elemento importante no processo educacional, no entanto, quando é transformada em 

uma das principais preocupações, em algo a ser alcançado a todo custo, perde seu 

sentido pedagógico, já que é priorizada predominantemente a dimensão do controle, 

ficando em segundo plano a própria formação. A administração do tempo em unidades 

cada vez menores, uma das marcas da produção capitalista, determina o modo como 

a consciência se constitui, o que, por sua vez, tende a fragmentar a experiência. E na 

situação em que se afirma a racionalidade tecnológica, tudo isso fornece os elementos 

capazes de conduzir os indivíduos a uma consciência adaptada e conformista. 

Verificou-se, ainda, que as atividades propostas em aula são longas e os alunos não 

demonstravam interesse; muitas vezes desviavam o foco das tarefas que devem 

realizar. As tarefas escolares são importantes no processo de ensino e aprendizagem, 

entretanto, averiguou-se que em boa medida são propostas como incentivo para a 

obtenção de nota. Assim, tais atividades caracterizam-se por proporcionar uma 

relação superficial com o conhecimento e a apropriação de informações transmitidas 

na escola não contribui para a formação, uma vez que não são incorporadas à 

experiência. O contato com o conhecimento poderia se constituir em experiência 

formativa, nesse sentido, Adorno (1995a) afirma que “pensar é o mesmo que fazer 

cansativo para os alunos. Assim que terminou a leitura, a professora ordenou que 
realizassem as atividades sobre o texto individualmente e frisou que queria silêncio. 
Uma das atividades propunha que consultassem o dicionário, no entanto, palavras mais 
específicas, como ABADIA DE CLUNY, não foram encontradas. A aluna A.A. levantou a 
mão chamando a professora e disse que não estava encontrando algumas palavras. 
Nesse momento, a professora diz que essa situação servia para verificar quem estava 
prestando atenção na tarefa; retornou ao caderno do professor e solicitou que os alunos 
respondessem de acordo com sua indicação e apenas leu as repostas do caderno para 
os alunos copiarem. A professora caminhava pela sala verificando se os alunos estavam 
fazendo as tarefas. Faltando 10 minutos para o final da aula, começou a sortear os 
alunos para irem até a lousa a fim de fazer a correção dos exercícios. O aluno V.L. foi 
chamado, no entanto, não havia respondido a questão que deveria apresentar no 
quadro. Então, demorou-se a levantar, e a professora chamou sua atenção pela demora: 
“Vai levar até o final do ano para fazer isto? Na hora de bagunça você é bem rapidinho”. 
O aluno se levantou e foi dizendo que ainda não havia feito. A professora solicitou outro 
aluno para ir à lousa. A maioria acompanhou a correção, fazendo as devidas alterações 
em seus cadernos. Nesse momento, os seis alunos que ficaram para fora da aula 
estavam na sala da coordenadora e foram “devolvidos” à professora que lhes ordenou 
como “punição”: “Vão copiar o texto que lemos hoje na aula e fazer os exercícios em 
folha separada para entregar na próxima aula!” E continuou: “O espertinho que for faltar 
que mande o colega trazer o trabalho porque não vou aceitar outro dia, é zero e pronto!”. 
Assim, abriu a porta e levou os alunos em fila até o portão. 
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experiências intelectuais. Nesta medida [...] a educação para a experiência é idêntica à 

educação para a emancipação” (ADORNO, 1995a, p. 149). 

 
Quadro 14 - Geografia (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação I (04/11/2013)  
 

 

Observou-se que a aula teve sua dinâmica centrada nos exercícios do Caderno 

do Aluno. Os exercícios eram realizados sem que o conteúdo ou o texto base fosse 

retomado. Para Chartier (1995, p.28), o debate sobre a leitura escolar incorporou 

discursos desconexos entre si quando do enfrentamento do fracasso escolar e da 

entrada de recursos midiáticos na escola. Portanto, “[...] a escola é, ao mesmo tempo, 

socialmente ineficaz e socialmente injusta, pelo fato de ter uma concepção arcaica da 

leitura [...]”. Segundo Rojo (2009), as práticas de leitura e escrita no âmbito escolar, 

em geral, limitam-se a gêneros característicos como, por exemplo, anotações nos 

cadernos, resumos, questionários e exercícios. No entanto, tais práticas, ainda 

segundo a autora precisam ser ampliadas. Na sala de aula observada verificou-se que 

a atividade discente está centrada predominantemente na realização de exercícios do 

Caderno do Aluno, sem que o conteúdo trabalhado na aula anterior fosse retomado ou 

discutido. Desse modo, as observações mostram que a prática pedagógica está em 

consonância com a racionalidade instrumental, o que produz uma enorme distância 

entre o conhecimento e aquilo que efetivamente é realidade no interior das salas de 

aula. Essa situação pode ser definida como aquilo que Adorno denomina de 

pseudoformação. 

 

 
 
 
 
 

A mesma professora leciona as disciplinas de História e Geografia nessa turma. Os 
alunos se mostraram incomodados por terem duas aulas seguidas com a mesma 
professora. Disseram que ela é muito rígida. A professora ficou impaciente com a 
demora dos alunos em trocarem o material didático e disse: “Já estamos perdendo 
tempo! Andem logo com isso! Já perdemos quase cinco minutos com a moleza de 
vocês!”. Então, pegou o giz e escreveu na lousa: “Correção das páginas 8/9”. Em 
seguida, pediu para a aluna S.S. escrever as respostas no quadro, enquanto caminhava 
entre as fileiras verificando se os alunos estavam fazendo a correção. A professora 
pediu para  que os alunos fizessem silêncio. A aluna ajudante apagou a primeira parte 
do quadro; neste momento houve muita reclamação por parte dos demais alunos. A 
professora foi ríspida: “Estava fazendo o quê que não está acompanhando S.S.?” 
“Pegue o caderno de S.S.!” “Vou ficar de olho em você!” A professora virou-se para os 
demais alunos e continuou: “Vocês não gostam de responder aos questionários porque 
não sabem se concentrar, por isso não aprendem nada!” Os alunos começaram a 
perguntar uns aos outros quanto tempo faltava para o término da aula. 
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Quadro 15 - Geografia 

Protocolo de observação III (06/11/2013)  
 
 

 

A professora até utilizou a leitura em suas aulas, mas em nenhum momento, 

durante a leitura, de fato explorou a compreensão do texto. Também não privilegiou a 

interação entre o sujeito - alunos e o objeto de conhecimento, tratando o conteúdo de 

forma simplificada e superficial. Não houve um trabalho de intervenção pedagógica 

que proporcionasse aos alunos a criação de condições de leitura significativa. Para 

Soares (2003, 2001), o exercício competente do uso da escrita implica na utilização de 

múltiplas habilidades, no entanto, observa-se o predomínio de fragmentos retirados 

dos livros didáticos em forma de “pseudotextos” 9 O que foi verificado não é muito 

diferente da afirmação da autora. A prática pedagógica está centrada na utilização, 

como recurso didático, quase sempre do Caderno do Aluno, que é apresentado de 

modo sequencial e como se a disposição dos conteúdos obedecesse a uma 

racionalidade inquestionável. Assim, a leitura é utilizada pela professora de modo a 

justificar os exercícios apresentados após o texto. E essas são as tarefas a serem 

realizadas pelos alunos. A transmissão de conhecimento na escola é feita de modo 

fragmentado e desconexo e a prática pedagógica está submetida ao imediatismo 

promovido pela racionalidade tecnológica. Consequentemente, tanto alunos como 

professores pouco podem fazer para enfrentar a realidade objetiva, que impõe a 

coisificação (ADORNO, 1995a) e corrói a sua capacidade de individuação. O resultado 

não é outro que a padronização do ensino. Tais fatos confirmam o predomínio da 

tendência já apontada por Adorno e os outros autores da Escola de Frankfurt: 

alienação, incapacidade de realizar as experiências, consciência coisificada. 
                                                           
9
 São pequenos textos presentes em cartilhas e são constituídos por frases desconexas, sem padrão de 

textualidade, como por exemplo: O boi baba. (Magda Sorares, Alfabetização e letramento 2003) 

 

A proposta da aula foi a leitura e a análise de texto, seguidos pelo preenchimento de 
informações no mapa e no gráfico sobre o tema “A água e os assentamentos humanos”. 
A professora entregou o caderno para os alunos, fez a leitura do texto e, em seguida, fez 
a leitura dos exercícios e explicou com deveriam realizá-los. Andou pela sala de aula 
durante a atividade verificando se os alunos estavam comprometidos com a tarefa. Eles 
demonstravam dificuldades para realizar os exercícios e, ao solicitarem auxílio à 
professora, ela perguntou: “Onde você estava enquanto eu explicava?” “É só vocês 
prestarem atenção, ler com calma que vão achar as respostas no texto, mas só querem 
saber de conversar e mexer no celular!” Os meninos faziam piadinhas, ficavam 
repetindo o que a professora havia dito. Na medida em que terminam, os alunos 
levavam o caderno para a professora individualmente. Outros pediam o caderno do 
colega que já havia terminado. Foi uma aula extremamente silenciosa. Os alunos 
relataram que a professora é muito brava, que grita etc. Então, eles ficavam sempre 
muito quietos nessas aulas e quando isso não ocorria, a professora tirava o aluno para 
fora da sala, o que significa suspensão. 
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Evidentemente, outras estratégias também são possíveis na escola. No entanto, o que 

se verificou é que, tanto em História como em Geografia, a professora organiza e 

ministra suas aulas de maneira que aumenta a dificuldade para a diversificação. 

 

Quadro 16 - Ciências (duas horas/aula em sequência) 

Protocolo de observação V (08/11/2013)  

 

 

À escola caberia, de acordo com Adorno (1995a), o papel de formação e 

conscientização dos indivíduos. No entanto, as atividades propostas em sala de aula 

parecem constituir um fim em si mesmo, não sendo ações que expressariam os 

caminhos para que as finalidades educacionais fossem realizadas. É isso exatamente 

que caracteriza a pseudoformação: aquilo que fazem professores e alunos não é 

produto de opção consciente e racional, não é fruto do desenvolvimento espontâneo 

da relação entre indivíduo e cultura. Ora, a educação deveria estar relacionada com a 

consciência verdadeira, com a experiência e com o rompimento com a ordem das 

coisas. Para o Adorno (1995a, p. 151), o que caracteriza a consciência “é o pensar em 

relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e estruturas de 

pensamento do sujeito e aquilo que este não é”. O ambiente escolar deveria priorizar 

as experiências formativas cujos objetivos são a possibilidade de emancipação, a 

elevação da consciência e a autonomia do indivíduo. No entanto, Adorno (1995a), 

Assim que viram a professora, os alunos perguntaram se ela estava melhor. A 
professora estava grávida e, segundo os alunos, ela tem faltado com frequência. Como 
exceção aos demais professores, deixou a porta aberta e pediu que os alunos se 
comportassem. Solicitou que abrissem o Caderno do Aluno e começou a ler o texto: 
“Dengue”. Na metade da leitura perguntou quem gostaria de continuar. A aluna S.S. 
terminou a leitura. Enquanto a leitura acontecia, a maior parte dos alunos acompanhava, 
no entanto, alguns realizavam tarefas de outra disciplina; outros ouviam distraídos ou, 
ainda, desenhavam no caderno. A professora optou por aula expositiva. Assim que 
concluiu a explicação, indicou algumas partes do texto para que os alunos sublinhassem 
e copiassem no caderno de modo que pudessem responder aos exercícios. Enquanto 
os alunos realizavam a tarefa proposta, a professora corrigia trabalhos de outra turma. 
Havia pouca interação: a aluna A.C. se dirigiu à mesa da professora para pedir 
orientação de como preencher uma tabela. A professora se mostrou bastante irritada e 
mandou a aluna ler novamente o enunciado. A professora informou: “Eu vou corrigir os 
cadernos individualmente, verificar se vocês responderam certinho, sem erros, e depois 
eu devolvo para vocês.” A professora realizava a correção dos cadernos sinalizando os 
erros e em seguida devolvia para os alunos. Os alunos seguiam procurando as 
respostas dos exercícios no texto: o aluno V. se virou para o colega e pediu mostrando o 
caderno: “Onde você achou essa resposta – apontando para a questão 5 dos 
exercícios?” E o colega indicou o parágrafo com a resposta. Apesar das perguntas 
serem objetivas, os alunos apresentaram dificuldades em localizá-las. Na medida em 
que alunos terminavam a tarefa levaram para a professora realizar a correção. Ao 
retornarem às suas carteiras, os que ainda não haviam terminado pediam emprestado o 
caderno do colega para copiar. 
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ressalta: “[...] desde o início existe no conceito de educação para a consciência e para 

a racionalidade uma ambiguidade. Talvez não seja possível superá-la no existente, 

mas certamente não podemos nos desviar dela” (ADORNO, p.1995a, 143-4). 

Conforme foi observado, a professora chega a indicar aos alunos que partes devem ler 

e ressalta a importância do conteúdo sublinhado para realizarem a prova (avaliação). 

O recorte, com a sequência dos exercícios que a professora indica aos alunos, não 

permite um aprofundamento no texto e a leitura é fragmentada, pois prioriza a 

localização de informações sem que haja questionamentos ou problematização do 

tema abordado. O texto passa a ser seccionado em partes, de acordo com o que a 

professora julga ser importante, geralmente para a realização de outra tarefa. Um leitor 

autônomo é capaz de escolher suas leituras e a partir delas realizar constructos 

considerando que existe uma grande diversidade de textos e, consequentemente, 

diversas formas de ler. Portanto, torna-se necessário levar em conta os objetivos e as 

formas de leitura propostas no ambiente escolar, já que se trata da instituição que 

carrega a incumbência de formar leitores capazes de interpretar textos e utilizá-los em 

sua prática social. Soares (2005, p.33) afirma que “é função e obrigação da escola dar 

amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura [...]”. Entretanto, observou-se que a 

leitura é seguida de exercícios sem reflexão, o que potencializa a pseudoformação dos 

alunos. A experiência com texto escrito dá lugar à localização rápida de informações, 

que, na maioria das vezes, não faz sentido aos alunos. O pensamento depende da 

capacidade de o indivíduo desenvolver experiências formativas, no entanto, torna-se 

cada vez maior a distância da escola em relação à formação de indivíduos autônomos, 

haja vista que são, dia a dia, engendrados pela técnica e impedidos de realizar 

experiências. 

 

2.3 Frequência das atividades de leitura presentes na sala de aula 

 

De acordo com as observações realizadas, um aspecto importante a se 

destacar referente às atividades de leitura é o fato de elas estarem presente o tempo 

todo no processo de ensino. Mas, as estratégias de sua promoção não apresentam 

maiores variações, conforme indica a tabela 4: 

 

 

 

 

 



73 
 

Tabela 4 

Frequência das atividades de leitura  
 
FREQUÊNCIA DE ATIVIADES DE LEITURA 
 

 
QUANTIDADE 

Cópia de texto 

Leitura de texto pelo professor 

Correção das atividades realizadas 

10 

9 

5 

Leitura silenciosa 4 

Produção de textos individualmente 3 

Registro de exercícios  3 

Ditado 2 

Trabalho auxiliar 

Pesquisa 

2 

1 

  

TOTAL 39 

 

 

Os professores apresentam predominantemente aos alunos atividades 

relacionadas ao cumprimento dos conteúdos obrigatórios estabelecidos no 

planejamento anual. Percebeu-se que em algumas ocasiões acontecia o improviso, 

mas este não visou simplesmente à fuga ao que foi planejado e sim a uma tentativa de 

substituir a aula por outra atividade considerada pedagógica (por exemplo, a exibição 

de filmes). Essas atividades desconectadas do planejamento educacional, em vez de 

proporcionarem alternativas, curiosamente, tendem a submeter os indivíduos aos 

processos de padronização promovidos pela cultura.  

Uma educação de qualidade consiste em ampliar os conhecimentos dos 

alunos, de modo que seja possível vislumbrar a formação cultural, cujo objetivo é 

proporcionar condições para que a emancipação se converta em finalidade a ser 

buscada a todo momento. Todavia, vale salientar que, para Adorno (1995a, p. 143), 

existe uma ambiguidade na educação para consciência: “a educação seria impotente e 

ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação e não preparasse os homens para se 

orientarem no mundo”. Estão em jogo as duas dimensões da educação: adaptação e 

autonomia (ou resistência dada a dificuldades de se alcançar a segunda). Nesse 

sentido, vale a pena questionar se as práticas de leitura observadas em sala de aula 

de fato preparam os alunos para aquilo que encontram no mundo extraescolar. 

Descontextualizadas da realidade, predomina a reprodução de conteúdos sem 

conexão com a vida real. Assim, talvez se possa dizer que mesmo a adaptação esteja 

prejudicada no processo educativo que tem lugar nas escolas públicas. É claro que 
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não se pode generalizar a partir dos dados obtidos por esta pesquisa, mas se indica a 

necessidade de outras investigações que permitam aprofundar a discussão sobre as 

funções sociais da instituição escolar.  

Ademais, o progresso da ciência trouxe consigo o desenvolvimento da técnica 

e da tecnologia. Não se trata de negar a importância desse fato, mas de chamar a 

atenção para suas consequências. Se a técnica e a tecnologia são transformadas em 

fins em si mesmas, a educação que não esteja contraposta a essa tendência nada 

mais faz do que fortalecer a pseudoformação. Assim, as condições impostas pela 

realidade objetiva socializam a pseudoformação: “[...] la vida, modelada hasta en sus 

ultimas ramificaciones por el principio de la equivalencia, se agota en la reproducción 

de sí misma misma [...]” (ADORNO, 1971, p. 244). E influenciada pela presença da 

tecnologia, a prática pedagógica não escapou ao conformismo, como explicam 

Horkheimer e Adorno (1973, p. 181): “para enfrentar quaisquer exigências que surgem 

em qualquer setor da vida, é preciso que, em certa medida, os próprios indivíduos se 

mecanizem e padronizem”. No entanto, o preço a se pagar por essa necessidade de 

adaptação é muito elevado: abre-se mão da individuação e da autonomia. 

A escola, como instituição que tem a incumbência de ensinar os indivíduos a 

ler e escrever poderia ser o lugar de debate sobre os usos sociais da leitura e da 

escrita. Mas o processo de ensino é tratado de forma instrumental, com a 

predominância das práticas que privilegiam basicamente a localização de informações, 

a decodificação das palavras e a realização de exercícios ou tarefas que, 

supostamente, contribuem para o desenvolvimento de certas habilidades nos alunos. 

Não há espaço para a discussão dos conteúdos, para o compartilhamento de ideias, 

nem para o trabalho coletivo. Tem-se o predomínio do uso do Caderno do Aluno 

durante as aulas; os textos presentes no material, em sua maioria, são curtos ou 

fragmentados, além de muitas vezes ser apresentado como um produto pronto e 

acabado, o que dificulta as inferências e a interação dos alunos com sua forma e 

conteúdo. Observou-se que os alunos se detiveram na busca de informações no texto, 

apenas para localizar as respostas e copiá-las; os exercícios podiam ser realizados 

apenas com uma leitura superficial, não demandando do aluno reflexão para a 

elaboração das respostas. 

Com relação à leitura dos textos durante as aulas, foram utilizadas como 

estratégias a leitura em voz alta pelo professor e a leitura silenciosa individual. A maior 

parte dessas leituras restringiu-se ao Caderno do Aluno e, raras vezes, foram 

oferecidas folhas xerocopiadas com atividades a serem entregues ao professor. A 

maior parte dessas atividades em folha avulsa era realizada com propósito de auxiliar 

na nota do bimestre. Não foi possível observar com regularidade as discussões e 
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reflexão crítica sobre o conteúdo apresentado aos alunos. Isso parece redundar no 

empobrecimento do próprio conteúdo, o que também pode ser destacado como uma 

marca da pseudoformação: “[...] el espíritu de la seudoformacíón cultural ha jurado el 

conformismo [...]” (ADORNO, 1971, p. 249). 

Outra questão observada refere-se à correção das atividades propostas, que 

ocorriam de duas formas: ou o professor realiza a correção de forma individual – assim 

que o aluno acaba a atividade leva o caderno até o professor para a correção – ou 

alguns alunos eram chamados à lousa para escrever as respostas dos exercícios; 

ambas as formas eram realizadas rapidamente e sem a preocupação mais detida com 

a produção dos alunos. 

Diante do exposto, verifica-se que prática pedagógica é reduzida a uma 

fórmula padronizada e segue uma sequência quase ritualizada: pequena explanação 

do professor, realização de exercícios pelos alunos e rápida correção. Ora, é 

importante questionar quais são as habilidades que são desenvolvidas nesse modelo 

e que subjetividade é produzida no espaço escolar. As pistas indicam que é a 

disposição para a aceitação, a acomodação e o ajustamento. Essa situação parece 

contribuir para a manutenção da estrutura da sociedade, marcada pela injustiça, pela 

desigualdade e pela dominação social.  

 

2.4 A organização e o controle dos alunos pelos professores 

Este item apresenta um fato observado com frequência (e registrado no 

protocolo de observação). A preocupação com a organização da sala de aula e com o 

controle dos alunos. Ao enfileirar os alunos e primar por um ambiente silencioso, o 

professor os sujeita aos movimentos regulares impostos pelo sistema escolar. No 

entanto, as experiências não apenas coletivas, mas também singulares que os 

indivíduos vivem no ambiente escolar apresentam expressões de inconformidade 

frente ao mundo administrado. Assim, as dificuldades de os alunos manterem a 

concentração e a atenção nas aulas podem ser uma expressão desse fenômeno. Fato 

marcante é a necessidade de os professores, antes de iniciar suas aulas, dispenderem 

tempo para organizar a turma, o que pode ser verificado na tabela a seguir.  
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Tabela 5 

Tempo gasto na organização das aulas na turma do 6º ano 

 
DATA 

 
DISCIPLINA 

 
EVENTO 

 
TEMPO DE 
DURAÇÃO 

 

04/11/2013 Língua 

Portuguesa 

Organização da sala para o início das 

atividades, chamada e entrega do 

Caderno do Aluno. 

16’ 

05/11/2013 Matemática  Organização da sala, chamada e início 

do registro da atividade na lousa. 

15’ 

04/11/2013 História Organização da sala para o início das 

atividades, chamada e entrega do 

Caderno do Aluno. 

3’ 

06/11/2013 Ciências Organização da sala, chamada e 

entrega do Caderno do Aluno. 
12’ 

06/11/2013 Artes Organização da sala, chamada e início 

do ditado pela professora. 
15’ 

 

 

Observou-se que os professores levavam em média doze minutos para 

começar a trabalhar os conteúdos de ensino. Um dos principais motivos observados 

para tal fato era que os alunos chegavam muito agitados à sala e, entre o final de uma 

aula e início de outra, alguns saiam para o corredor e os que permaneciam na sala 

corriam uns atrás dos outros, enfim, a troca de professora era marcada pela algazarra. 

Quando o professor entrava na sala era preciso esperar a organização das carteiras, e 

quando não se aprovava a disposição, o professor realizava alterações trocando-os de 

fileira/carteira. Quanto à disciplina, os alunos que desobedecem ou que fazem 

brincadeiras eram repreendidos e até mesmo mandados à sala da coordenadora 

pedagógica.  

A organização escolar é regida por normas de comportamentos e atitudes tanto 

dos docentes quanto dos discentes. Nesse sentido, a organização e o controle do 

tempo na sala de aula exige que sejam desenvolvidos mecanismos disciplinares que, 

de certo modo, garantam a realização do trabalho pedagógico. Foi possível observar 

que a rotina do trabalho docente acontece de modo regular e repetitivo: não só as 

aulas acontecem a partir de um modelo padronizado, como as atitudes dos 

professores seguem essa mesma padronização e têm a finalidade de garantir a 

organização e o cumprimento das atividades dentro do tempo estimado para a 

realização da aula. Portanto, faz parte da atividade docente a supervisão dos alunos 

durante o processo de aprendizagem; e, sem dúvida, esse é um dos componentes 
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indispensáveis para a garantia do ensino e do êxito da educação escolar. No entanto, 

essa supervisão restringe-se ao controle do comportamento dos alunos e está em 

conformidade com a ordenação do tempo na escola, cujo objetivo parece ser mais 

padronizar o tempo escolar e o ritmo das atividades. Por um lado, a organização da 

rotina de trabalho se apresenta como elemento facilitador da prática pedagógica, o 

que inclui, também, o controle do tempo; por outro lado, é preciso levar em 

consideração o envolvimento dos alunos com as atividades escolares para se planejar 

como pode ser feita a intervenção do professor nesse processo. 

A experiência docente e a sensibilidade podem ajudar o professor a organizar o 

tempo no seu trabalho diário, a lidar com a fragmentação das atividades e conteúdos, 

assim como com as rupturas e as continuidades das aulas em meio a tensões e 

conflitos. No entanto, existe uma enorme pressão sobre os indivíduos que os obriga ao 

ajustamento mesmo quando a situação produz mal estar. Essa obrigação também é 

fator que impede o trabalho autônomo do professor. “Para enfrentar quaisquer 

exigências que surgem em qualquer setor da vida, é preciso que, em certa medida, os 

próprios indivíduos se mecanizem e padronizem” (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 

181). Essa mecanização do trabalho parece ser enfrentada por muitos professores. 

Ora, para se reverter esse quadro a escola precisa ser transformada em um espaço 

onde a democracia possa ser discutida, o que não pode ser realizado pela imposição e 

pelo autoritarismo A sala de aula também pode ser encarada com base nesse 

imperativo, ainda que não se possa ter a ilusão de que a escola é um lugar apartado 

da sociedade. Nesse sentido, Adorno (1995c, p. 181) afirma que “o motivo 

evidentemente é a contradição social; é que a organização social em que vivemos 

continua sendo heterônoma, isto é, nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual 

realmente conforme suas próprias determinações [...]”. Mas isso não pode servir de 

desculpa para deixarmos de considerar as possibilidades da educação. O próprio 

autor defende que o propósito da educação deve ser o de educar para a resistência. 

Mas, o que se viu na escola investigada foi a tentativa de padronizar o 

comportamento dos alunos para melhor fruição do trabalho pedagógico. O professor 

optava por perfilar os alunos e mantê-los o tempo todo em silêncio como forma de 

garantir o cumprimento das tarefas propostas. Entretanto, também se observou que os 

alunos fingiam aceitar as imposições, pois burlavam as regras ao se envolver com 

outras atividades no momento em que deveriam se dedicar às tarefas apresentadas 

pelo professor, que muitas vezes, não se atentava para essas artimanhas. 

Os mecanismos escolares promovem a lógica da dominação e do controle ao 

fazer coincidir comportamentos considerados adequados com normas e regras 

desprovidas de reflexão. Consequentemente, essa situação pode aprofundar a 
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alienação que alunos e professores vivem no processo educacional. Nesse sentido, 

Adorno (1995, p. 112) afirma que “[...] o agente dessa alienação é a autoridade do 

professor, e a resposta a ela é a apreensão negativa da imagem do professor.”  

Durante a coleta de dados foram realizados registros de alunos dizendo que uma 

professora era muito rígida, outros afirmaram que essa mesma professora, em certas 

ocasiões, agia com moderação apenas na presença da pesquisadora. 

Tudo isso permite considerar que: se, por um lado, a educação está pautada 

na disciplina e na autoridade, torna-se necessário considerar o contexto em que a 

escola está envolvida nos dias atuais, assim como as condições em que se 

desenvolvem o trabalho docente. Portanto, aqueles que se preocupam com a 

formação, nos moldes defendidos nesta pesquisa, não devem desconsiderar as 

condições sociais que produziram, inclusive, aquilo que a escola é, além de não 

podem perder de vista que a formação não pode ficar restrita à adaptação, pois é 

promovendo a resistência e a consciência que se pode lutar contra as condições 

objetivas que levam a adaptação, à acomodação e à manutenção do status quo. 

 

2.5 Prática pedagógica e o uso de leitura na sala de aula 

O ensino na escola possui características próprias. A prática pedagógica dos 

professores do 6º ano do ensino fundamental foi analisada com base nas respostas ao 

questionário e tal análise está apoiada no referencial adotado. Foram cinco os 

professores que responderam o questionário, do qual se extraiu considerações sobre 

a importância social que eles atribuem à leitura. Foram feitas três perguntas referente 

à leitura no questionário entregue aos professores: Qual o papel da sua disciplina no 

processo de letramento dos alunos? E na formação de leitores? Por fim, por que a 

escola tem que assumir a responsabilidade pela formação de leitores? Pôde-se 

constatar que os professores, em geral, valorizam a leitura, conforme as respostas 

apresentadas a seguir. 

2.5.1 Relação disciplina ministrada e o processo de letramento dos alunos 

Nas últimas décadas, a escola vem sofrendo modificações em decorrência de 

mudanças sociais e, com isso, tem vivido o que alguns consideram ser a redefinição 

de seus objetivos, principalmente em relação ao papel da leitura na vida dos alunos. 

Assim, por meio das respostas dos professores, pode se verificar o modo como 

pensam o letramento e objetivos pedagógicos (ou a ausência deles) que orientam as 

atividades de leitura em cada disciplina. Com esses relatos pretende-se mostrar não 

apenas como pensam os professores que atuam na formação de leitores, mas 
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também apontar os fatores que interferem ou impedem que tais práticas se 

concretizem. Seguem as respostas dos professores:  

Língua Portuguesa: “Acredito que a Língua Portuguesa seja realmente responsável 

pelo processo sociocultural do aluno, além de capacitá-lo para oralidade, formação de 

senso crítico e para desenvolvimento da escrita” (Professora PLP). A professora 

aponta a leitura como parte do processo de desenvolvimento sociocultural dos 

indivíduos e atribui à Língua Portuguesa a função do ensino da leitura como requisito 

para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, bem como o desenvolvimento do 

senso crítico dos alunos. No mundo contemporâneo, compreende-se que ler e 

escrever são práticas sociais básicas para o indivíduo transitar socialmente. 

Entretanto, Soares (2009) afirma que o acesso à língua não se deve reduzir ao 

aprendizado da leitura e da escrita, mas sim dotar os alunos das ferramentas 

necessárias para sua utilização. É dessa perspectiva que defende a noção de 

letramento, caracterizado como um processo histórico-cultural e, também define a 

linguagem como um produto social. No entanto, a relação que a escola proporciona ao 

aluno no trato com a leitura nem sempre ocorre em sintonia com o processo histórico-

cultural dos indivíduos, ou seja, no sentido de formar leitores críticos e reflexivos. A 

teoria e prática pedagógica se encontram em dissonância e, conforme Gimeno 

Sacristán (1998, p. 105): “pensar e agir refletem um no outro. Quando essa distância é 

alcançada, o pensamento pode incidir sobre a ação, e a reflexão pode ser um 

mecanismo de aperfeiçoamento tanto dos esquemas e representações mentais como 

do saber fazer”. 

 

Ciências: a professora também entende sua disciplina como importante para o 

processo ensino e aprendizagem dos alunos: “Minha disciplina complementa a 

formação dos alunos e colabora para a deles e colabora para o aumento do 

conhecimento” (Professora PC). Assim, reconhece que como professora pode 

proporcionar a experiência de leitura a seus alunos. Subjacente à sua afirmação está a 

concepção de que a leitura promove o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Entretanto, foi possível observar que o espaço destinado à leitura em praticamente 

todas as aulas (e não somente nas aulas de Ciências) está limitado à sequência do 

material didático. Ora, adquirir desenvoltura no trato com a linguagem e com textos 

escritos é condição para que o aluno desenvolva suas habilidades e faculdades, de 

modo que a leitura e a escrita possam integrar de maneira viva toda a experiência 

social do indivíduo. 
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Matemática: a prática pedagógica do professor (na verdade licenciado em Educação 

Física e trabalhando como substituto) tem um caráter singular. Ele não trabalha com 

conteúdos de matemática, pois alega não dominar o assunto, o que é bastante 

compreensível. “Auxilio como posso. Sempre procuro trazer textos com informações 

que os alunos possam utilizar no dia-a-dia” (Professor PM). O professor tenta justificar 

sua prática e os conteúdos trabalhados em sala de aula ao afirmar que utiliza a 

diversidade de gêneros textuais a favor da aprendizagem dos alunos, demonstrando 

acreditar na importância do trabalho com a leitura como uma de suas atribuições – 

dada sua situação específica e inusitada, parece assumir essa responsabilidade. 

Afirma, ainda, que seleciona textos em função da realidade vivida por seus alunos, 

introduzindo em sua prática a categoria da transversalidade, uma vez que trabalha 

com conteúdos que, de certa forma, atravessam muitas disciplinas e o currículo 

escolar de modo mais amplo. O fato de não trabalhar com conteúdos de Matemática, 

claro, por não possuir os conhecimentos necessários, pode indicar também a 

dificuldade da articulação das disciplinas da área de Exatas com as disciplinas em que 

a leitura e a produção de texto são parte integrante da prática pedagógica. É evidente, 

como ficou demonstrado, que pertencer à área das Humanidades não garante um 

trabalho significativo com a leitura e a produção de textos. Conforme Sampaio e Marin 

(2004, p. 1209), “o contingente de [professores] não habilitados significa, também, a 

ausência de formação pedagógica e o enfrentamento de realidades escolares muito 

diferentes das que viveu como aluno e, com outra perspectiva, da realidade de 

professor”. De qualquer maneira, o professor assume uma posição que eleva o 

conteúdo de sua disciplina à categoria de conhecimento supervalorizado e externo a 

experiência dos alunos. O esforço do professor PM indica a prevalência dessa 

situação. Uma vez desobrigado de seguir uma programação que dê conta dos 

conteúdos previamente definidos, busca levar para sala de aula temas que, segundo 

sua avaliação, seriam do interesse da turma. No entanto, sendo licenciado em 

Educação Física, abre mão ou não tem condições de trabalhar com o conteúdo da 

Matemática e, assim, deixa de contribuir com textos pertinentes à disciplina a qual se 

propôs a substituir. Torna-se necessário considerar os diversos fatores que contribuem 

para que o professor e a escola assumam essa postura, o que foge do escopo da 

presente investigação. 

 

História/Geografia: já a professora PH/G aponta para a leitura como pré-requisito para 

que o aluno possa aprende. “O aluno precisa ler, compreender e interpretar para que 

ele tenha condições de participar e demonstrar seu conhecimento. [...] Leitura e escrita 

são fundamentais para as disciplinas” (Professora PH/G). Ela atribui à leitura um 
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caráter instrumental ao afirmar que para “participar” o aluno precisa saber ler, ou seja, 

a leitura é o meio que permite o aluno mostrar o que aprendeu. Contudo, Rojo (2009) 

aponta que, nas últimas décadas, foi possível compreender que, além da 

decodificação, a leitura demanda capacidades de compreensão, interpretação, 

apreciação, dentre outras. Por seu turno, Soares (1998, p. 74), afirma que o “[...] 

letramento não pode ser considerado um instrumento [...], mas é essencialmente um 

conjunto de práticas que envolvem a leitura e escrita [...] responsáveis por reforçar ou 

questionar valores, tradições, formas de distribuição de poder presentes nos contextos 

sociais”. A professora compreende a importância da leitura no processo de ensino e 

aprendizagem, mas não assume essa responsabilidade em sua prática pedagógica, 

ao contrário, ressalta que nas disciplinas de História e Geografia – que demandam 

leitura e compreensão – o letramento é pré-requisito para o aluno apreender os 

conteúdos, sendo assim, algo mais ou menos externo às disciplinas. 

 

Educação Física: com relação à resposta da professora PEF, esta mostra o 

desprestígio de sua disciplina, já que aponta que são os professores das demais 

disciplinas que devem trabalhar com os conhecimentos valorizados socialmente. “Não 

trabalho com leitura nas aulas de educação física” (Professora PEF). A escola é um 

espaço que tem por base o texto escrito – além de gravuras, mapas e outras formas 

passíveis de leitura. Embora afirme não trabalhar com leitura, a observação na escola 

permitiu verificar a presença de textos escritos: exposição das regras de um esporte 

na lousa e a elaboração de avaliações dos alunos. 

Todos os professores foram unânimes em afirmar que é papel da escola a 

formação de leitores e das disciplinas proporcionar situações nas quais seja 

desenvolvida a leitura crítica e reflexiva, além de proporcionar o contato com os 

diversos tipos de textos. No entanto, o traço que parece estar mais presente é a 

preocupação dos professores com os conteúdos específicos de suas disciplinas ou 

com o material didático referente ao Caderno do Aluno, independentemente da relação 

que os alunos possam desenvolver com esses conteúdos. Esse posicionamento 

transforma a leitura em meio para a aprendizagem e não em objeto sobre a qual a 

prática pedagógica poderia incidir. Dessa perspectiva, Gimeno Sacristán (1998, p.31) 

que “a ação pedagógica não pode ser analisada somente sob o ponto de vista 

instrumental, sem ver os envolvimentos do sujeito – professor – e as consequências 

que tem para sua subjetividade que intervirá e se expressará em ações seguintes”. 

Diante do quadro atual da educação e da escola pública brasileira, o professor de 

qualquer que seja a disciplina ministrada pode ser responsável pelo envolvimento mais 

profundo de seus alunos com o universo da leitura, o que poderia promover o que 
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parece ter perdido sua razão de ser na prática pedagógica: o ensino. As observações 

realizadas deixam a impressão de que, muitas vezes, os alunos são deixados à 

própria sorte – se já apresentam condições de acompanhar as aulas, tudo bem, caso 

contrário, não há muito que os professores estão dispostos a fazer. 

  Diante do quadro atual da educação e da escola pública brasileira, o professor 

de qualquer que seja a disciplina ministrada pode ser responsável pelo envolvimento 

mais profundo de seus alunos com o universo da leitura, o que poderia promover o 

que parece ter perdido sua razão de ser na prática pedagógica: o ensino. As 

observações realizadas deixam a impressão de que, muitas vezes, os alunos são 

deixados à própria sorte – se já apresentam condições de acompanhar as aulas do 

ensino fundamental II, caso contrario, não parece haver muita disposição dos 

professores para que essa prática mais instrumentalizada da leitura se altere. 

 

2.5.2 A escola e a formação de leitores 

O processo de ensino e aprendizagem da leitura na escola só será significativo 

para o aluno quando essa prática for realizada de modo deliberado e consciente. 

Seguem as respostas dos professores acerca de seu papel na formação de leitores. 

Para a professora PLP: “[...] a disciplina de Língua Portuguesa não deve 

apenas preocupar-se em fazer com que o aluno crie o hábito de ler, mas que assim, 

torne-se cada vez mais questionador, reflexivo e capaz de internalizar e extenarlizar os 

seus conflitos num processo de equilíbrio natural enraizado pela leitura não dos livros, 

objeto real concreto, mas saber permear entre o real e o imaginário, a importância da 

leitura do mundo e o motivo pelo qual ele está inserido a todo o momento nele” 

(Professora PLP). A professora aponta para a importância da leitura na disciplina que 

leciona, no sentido crítico da questão para além da questão do hábito, reproduzindo a 

noção consagrada acerca do letramento: na compreensão do que se lê, o que, por sua 

vez, permite que o próprio mundo em que se vive seja compreendido. A relação com o 

cotidiano e com as situações práticas estão presentes na resposta da professora, no 

entanto, em suas aulas essa relação não foi desenvolvida. 

De sua parte, o professor PM considera propiciar a leitura em suas aulas. 

“Sempre estimulo os alunos a lerem” (Professor PM). Na maioria das vezes, os textos 

trabalhados pelo professor – não exclusivamente – são textos de leitura fácil e rápida 

e, segundo o professor, isso se deve ao fato de que textos mais curtos conseguirem 

prender mais a atenção dos alunos o que parece ser sua maior preocupação. Não são 

proporcionadas leituras de modo que o contato com a diversidade textual e os mais 

diferentes suportes de modo a proporcionar situações de reflexão. Considerando a 
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importância de o professor estimular a leitura, torna-se necessário que sua prática 

considere o aluno em sua individualidade, o contexto em que está inserido e a sua 

responsabilidade em proporcionar a construção do conhecimento. Segundo Soares 

(2003), é um grave problema se preocupar com a questão da alfabetização dos alunos 

sem se preocupar com o contexto em estão inseridos. 

A professora PH/G, esta demonstra preocupação com a presença da 

tecnologia na vida dos indivíduos e com as mudanças ocasionadas. “Se o aluno não 

sabe ler e interpretar as diversas mídias de comunicação, ele se torna um analfabeto 

tecnológico, sem acompanhar as mudanças e transformações” (Professora PH/G). A 

leitura, conforme a professora PH/G, cumpre o papel de veículo ao permitir o acesso à 

informação, de modo a ser a condição necessária para o uso dos meios de 

comunicação. Não está em jogo a aquisição da leitura e da escrita como forma de 

desenvolver o pensamento e de expressão do conhecimento. Mesmo dessa 

perspectiva, que vincula capacidade de ler e de comunicação, a formação do leitor 

autônomo pressupõe que este não reconheça os usos sociais da língua; e a simples 

utilização das variadas mídias não garante que sejam percebidas as diferenças de 

suas aplicações e usos. Compreende-se a importância do trabalho com a leitura em 

vários espaços e em momentos diferenciados, no entanto, a escola nem sempre 

dispõe dos recursos ou das condições desejáveis para que o professor possa 

desenvolver esse trabalho. A esse respeito, Rojo (2009, p.105), “por efeito da 

globalização, o mundo mudou muito nas duas últimas décadas. Em termos de 

exigências de novos letramentos, é especialmente importante destacar as mudanças 

relativas aos meios de comunicação e à circulação da informação”. Assim, a questão 

principal é como o professor desenvolve o letramento dentro das possibilidades 

oferecidas pela escola. 

De seu lado, a professora PC afirma ter responsabilidade apenas no 

desenvolvimento das atividades de leitura com ênfase nos conteúdos de sua 

disciplina. “Os alunos do ensino fundamental I já são leitores” (Professora PC). Assim, 

apresenta a leitura como uma capacidade e não como um processo de aquisição de 

conhecimento. Nota-se que a professora sabe a importância de se trabalhar os 

conteúdos da perspectiva do letramento, no entanto, concebe sua aprendizagem como 

codificação e decodificação, haja vista que realiza leituras rápidas com ênfase na 

localização de informações para cumprir as tarefas escolares. Em sua prática, o uso 

dos textos ou da leitura restringe-se a sua disciplina e atividades, relacionadas ao 

conhecimento sistematizado no material didático. Desse modo, o tempo destinado à 

leitura apresenta-se como um trabalho que visa cumprir a tarefas que independem do 

fato dos alunos entenderem ou não o que leem.  
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É claro que essa é a atitude mais extrema em relação à leitura na escola. A 

professora PLP elaborou a seguinte resposta para a questão da formação de leitores: 

“[a escola] também deve orientar o aluno saber diversificar e selecionar os seus 

objetos de leitura, deve fazer com que o aluno sinta a necessidade de saber interpretar 

o mundo ao ser redor através da leitura” (Professora PLP). Nesse sentido, Rojo (2009) 

assevera que um dos principais objetivos da escola é possibilitar que os alunos 

participem das mais diversas práticas sociais que se utilizam da leitura. 

De qualquer maneira, um traço característico das respostas elaboradas pelos 

professores é a associação da educação compreendida como adaptação às 

demandas sociais. A professora PEF mencionou algo nessa direção: a escola serve 

“para os alunos se adaptarem a sociedade como cidadãos” (Professora PEF). Mais 

uma vez, apesar de demonstrar compreender a importância da leitura na vida social 

dos indivíduos, essa professora não reconhece em sua prática pedagógica qualquer 

possibilidade de trabalho com a leitura.  

Já a professora PH/G, entende que a escola possui a função de ensinar, mas 

conta com o apoio da família: “A escola tem que ajudar o aluno na sua formação, 

contando inclusive com a participação da família para que o aluno continue lendo e se 

desenvolvendo na sua casa, no seu meio social. [...] A escola assume o papel de 

ensinar” (Professora PH/G). A professora afirma que cabe a escola “ajudar o aluno em 

sua formação” e atribui à família o reforço do aprendizado, dando a entender que a 

junção das responsabilidades das duas instituições garantiria o sucesso ao aluno. É 

claro que o processo de formação não ocorre tão somente na escola. Adorno (1995b) 

assinala o peso que a objetividade e as pressões sociais exercem sobre os indivíduos, 

inclusive condicionando sua personalidade. No entanto, também indica, e justamente 

pelo poder dos processos de socialização que tem lugar nos variados espaços sociais 

e na família, que uma das tarefas da educação poderia estar direcionada para o 

fortalecimento dos indivíduos, de modo que possam resistir minimamente às forças 

que os oprimem. Talvez uma das possibilidades de isso acontecer seria transformar o 

trabalho da escola no que tange a leitura e a escrita. Talvez isso amenizasse a rudeza 

e a indiferença que marca a relação entre professores e alunos. O autor destaca que 

poucos são capazes de lidar com a diferença entre “[...] a linguagem como meio de 

comunicação e a linguagem como meio de expressão rigorosa do objeto” (ADORNO, 

1995, p. 64-65). A formação cultural implica, de fato, em outra forma de se relacionar 

com a leitura com a escrita e com todas as formas de linguagem. O processo 

educacional poderia, assim, contribuir com a formação cultural de maneira que a 

diferenciação e a delicadeza fossem objetivos a serem alcançados por todos. No 
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entanto, são vários os fatores que impedem que os professores desenvolvam uma 

prática nessa direção. 

De modo curioso, o professor PM aponta para situações paliativas quando 

inquerido sobre o papel da escola na formação de leitores: “a escola utiliza várias 

estratégias; tem aulas de reforço para os alunos, que não estão acompanhando as 

aulas, diminuírem a distância dos outros alunos” (Professor PM). O professor indica 

que o fato de a escola oferecer oportunidades de os alunos solucionarem seus 

problemas com a leitura e a escrita já configura o cumprimento de uma de suas 

funções. Ressalte-se que parece haver a associação entre a transmissão do 

conhecimento sistematizado e as experiências formativas. Na verdade, a formação 

cultural é reduzida a instrução. Reconhece-se que a resposta do professor aponta 

para uma justificativa dos esforços da escola no intuito de diminuir a disparidade no 

processo de aprendizagem dos alunos, ou seja, ele parece ter em mente que a escola 

tem sua parcela de responsabilidade quando o aluno não aprende, mas não concebe 

a possibilidade de a prática pedagógica ser transformada. 

Por fim, a professora PC demonstra compreender a importância do ensino da 

leitura e responsabiliza os docentes pela formação de leitores: “A escola é importante 

no ensino [da leitura], mas todos [os professores] temos a responsabilidade de formar 

leitores” (Professora PC). Ela não só afirma sua a responsabilidade como realiza essa 

tarefa em sala de aula. Entretanto, conforme já ressaltado, parece haver um 

descompasso entre a concepção e a prática pedagógica. Verificou-se que a leitura e a 

escrita (dos alunos) não se constituem em fonte e inspiração para a produção cultural, 

a promoção do pensamento, a apropriação de conhecimento e a mediação de 

experiências, enfim, para um processo de formação cultural. 

Ao analisar as respostas dos professores referentes às práticas de leitura em 

sala de aula, revela-se um processo de uso instrumental, muitas vezes em resposta às 

exigências do mundo contemporâneo. A leitura cumpre a função de meio didático, o 

que faz com que sua dimensão formadora não se realize. No mundo capitalista, a 

escola assume determinadas feições das quais derivam as demandas feitas aos 

professores que, muitas vezes, estão além das exigências de sua formação e levam a 

fragmentação da sua prática. Os professores demonstram compreender a importância 

da leitura, mas falta olhar para a situação da escola tendo em vista a necessidade e a 

possibilidade de transformação de suas bases. Evidentemente, não se afirma que 

somente alterações na esfera educacional bastariam para que fossem proporcionadas 

as condições para a realização da formação cultural, mas a escola pode ser um lugar 

privilegiado para o debate acerca das condições sociais que a impedem. 
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No entanto, devemos considerar as condições de exercício do magistério. Em 

primeiro lugar, segundo Gimeno Sacristán (1995), a prática docente é construída 

historicamente e sua experiência institui as bases do conhecimento que são aplicados 

na prática pedagógica. Se essa concepção faz sentido, atualmente o trabalho docente 

é exercido em tal situação que a própria formação (inicial e continuada) do professor 

fica prejudicada. Ora, sua atuação reflete tudo isso. Para Sampaio e Marin (2004), as 

condições econômicas e sociais incidem sobre a educação, o que se reflete nas 

condições materiais de atendimento escolar e da organização do ensino. Nesse 

contexto, surgem fatores que corroboram a baixa qualidade do ensino, como o 

processo de desqualificação e desvalorização do trabalho docente. Essa precarização 

leva o professor a trabalhar em várias escolas para complementar sua renda, 

impossibilitando-o de se dedicar à sua formação, ao atendimento individualizado aos 

alunos e até mesmo à elaboração de suas aulas. Sampaio e Marin (2004, p.10-12) 

assinalam que existe relação entre o tempo de dedicação e o salário com um fator que 

incide fortemente na precarização do trabalho docente, haja vista que “[...] a 

pauperização profissional significa pauperização da vida pessoal nas suas relações 

entre vida e trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens culturais”. Os baixos 

salários suscitam outra discussão acerca da precarização do trabalho docente na 

educação básica, a sobrecarga de trabalho. Ainda há outro fator que está intimamente 

ligado às condições do trabalho docente: o número de alunos por turma. Todas essas 

ponderações sobre o trabalho do professor indicam a necessidade de compreender a 

prática pedagógica do ponto de vista social, levando em conta as condições objetivas 

da sociedade capitalista e as expressões de submissão à qual muitos são 

empurrados. 

Segundo Gimeno Sacristán (1999), a ação pedagógica não pode se analisada 

apenas sob uma perspectiva instrumental ou estritamente pedagógica. Deve ser 

considerada a relação professor e aluno e suas consequências para a subjetividade de 

ambos. Assim, analisar as condições em que o trabalho docente se desenvolve na 

educação básica, torna-se fundamental para compreensão de aspectos da cultura 

escolar e da prática pedagógica e suas implicações. Ainda para o autor, “a lógica do 

mercado deixa a educação e os seus profissionais na contingência das demandas 

externas, [...] o mercado opera num mundo em que algumas coisas caracterizam-se 

como mais ou menos desejáveis, em que as finalidades dos grupos e dos indivíduos 

obedecem a pautas culturais” (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p. 46). Mas estas 

escondem interesses muitas vezes inconfessáveis. 

Concluindo, as respostas dos professores revelam o lugar que a leitura e a 

escrita ocupam em sua prática e nas suas vidas, refletem a percepção que trazem de 
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sua formação, de sua prática, de sua experiência e das relações entre a educação e 

as demandas sociais e, acima de tudo, expressam as condições a partir das quais 

tudo isso acontece. 
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Considerações finais 

 

Finaliza-se esta pesquisa retomando o objetivo e sintetizando as questões 

observadas mais significativas, considerando os indícios que possibilitaram a 

compreensão dos aspectos inerentes às práticas de leitura na sala de aula 

investigada. Desse modo, buscou-se identificar as atividades de leitura proporcionadas 

aos alunos nas diversas disciplinas do 6º ano do ensino fundamental. Durante as 

leituras dos autores que abordam a temática, verificou-se inúmeras pesquisas que 

revelam a complexidade do tema. Em seguida, foi realizado um recorte para facilitar a 

compreensão das práticas sociais de leitura. Três fatores foram observados: a 

experiência dos alunos com a leitura, os usos da leitura pelo professor e as tarefas 

escolares solicitadas aos alunos. A referência para a análise foi a Teoria Critica da 

Sociedade, especialmente os conceitos desenvolvidos por Adorno, como formação 

cultural e experiência. 

Partiu-se da hipótese de que a experiência de leitura ofertada pela escola está 

vinculada predominantemente às “tarefas escolares”, as quais prevalecem às práticas 

que não tomam a leitura como uma prática cultural, o que anula sua dimensão 

formativa. A análise dos dados obtidos apontou para um ensino predominantemente 

pautado no material didático e, em relação às estratégias didáticas, destaca-se o 

distanciamento entre a prática da escola e o conjunto das práticas sociais de leitura. 

Ademais, observou-se a instrumentalização da leitura e da escrita, o que talvez nem 

seja o mais grave, pois também foi verificado que a leitura na escola ocupa um lugar 

que lhe confere pouco significado, uma vez que está inscrita em situações em que o 

ensino acontece de modo a seguir fórmulas e modelos consagrados: a sequência mais 

comum é a leitura de texto, depois a cópia, um ou outro comentário sobre seu 

conteúdo e a realização de exercícios. Assim, tem-se a redução do processo 

educativo a certas práticas que, no geral, não são avaliadas do ponto de vista de sua 

significação e finalidades. 

Ao considerar as práticas de leitura em sala de aula, enfatizou-se a importância 

de ações que a tomam em toda sua amplitude e como mediação entre o indivíduo e a 

cultura. É o que os autores que se debruçam sobre o tema e mencionados neste 

trabalho, denominam de letramento. É desse modo que se pode proporcionar as 

condições para a formação cultural. Entretanto, os dados revelaram, ainda, o 

frequente uso de textos curtos e descontextualizados e de atividades de localização de 

informações, da qual não se obtinha consequência alguma. 

A complexidade do ensino e da aprendizagem está justamente na presença de 

aspectos que interferem e afetam a prática pedagógica e se refletem em suas ações. 
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As condições de trabalho do professor, observadas na turma investigada, 

evidenciaram a pouca atenção dada a essa complexidade, uma vez que os docentes 

não conseguem fugir de uma situação que empobrece seu trabalho e, 

consequentemente, o dos alunos. Para que se alcance a formação cultural em seu 

sentido mais pleno é necessário que o indivíduo possua condições de se relacionar 

com a cultura de maneira diversa da verificada na turma estudada. Ora, a formação 

cultural deve se contrapor às formas imediatas de se relacionar com a cultura, indo 

além delas. É claro que apenas mais uma forma de se relacionar com a leitura não 

garante a emancipação dos indivíduos, no entanto, as experiências geradas a partir 

daí podem possibilitar a formação de leitores autônomos e reflexivos. 

O modo como as práticas de leitura se desenvolvem em sala de aula está 

circunscrita pelo uso do material didático oferecido pela SEE-SP, cuja finalidade é 

unificar o currículo. Sua a presença parece pretexto para padronizar os conteúdos 

valorizados da cultura e a maneira de se relacionar com eles. Portanto, constatou-se 

que as práticas de leitura proporcionadas aos alunos observados não são suficientes 

para promover experiências formativas, reiterando as condições objetivas que 

sustentam a sociedade.  

Ademais, a pesquisa reuniu dados sobre a prática docente e sua relação com o 

processo de letramento dos alunos. Para essa questão, a hipótese era que as 

estratégias utilizadas pelos professores, relacionadas à leitura, apontariam para uma 

tendência predominante: leitura como meio para realização das tarefas escolares. As 

respostas dos professores às indagações do questionário evidenciam que os saberes 

e sua compreensão sobre as práticas de leitura são diferenciados. Observou-se que 

os professores valorizam o poder da leitura na formação de seus alunos, mas, como já 

ressaltado, não encontram condições para criar situações em que a leitura adquira 

outro sentido em sala de aula. Isso acontece porque os docentes não possuem 

experiência em alfabetização ou letramento e, talvez, não se relacionam com a leitura 

de modo a integrá-la na sua prática pedagógica. Assim, a escola não tem sido capaz 

de desenvolver habilidades de leitura nos indivíduos em contraposição às práticas 

consagradas que são reproduzidas sem reflexão, cujo principal objetivo é manter os 

alunos ocupados. Assim, a leitura decorre da necessidade de realizar atividades e 

tarefas escolares. Partindo dessas observações sobre o trabalho docente, concluiu-se 

ao processo de ensino e de aprendizagem, bem como a prática docente somente 

podem ser compreendidos se confrontados com as tendências presentes na 

sociedade. Dessa maneira, as condições de trabalho do professor, a intensificação, a 

situação de precariedade e a desvalorização da profissão são fatores que contribuem 

para a reprodução de comportamentos e práticas sem reflexão. E isso é a expressão 
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do modo como a própria crítica é socialmente desvalorizada, principalmente, fora do 

âmbito escolar. Portanto, além das tensões sofridas pelos professores em seu 

contexto social, evidenciam-se as dificuldades enfrentadas na escola, e isso se 

repercute na formação dos alunos. 

Diante dos resultados apresentados, pode-se afirmar que as hipóteses foram 

confirmadas. Concluiu-se que o desenvolvimento desta pesquisa permitiu a reflexão 

sobre as situações relacionadas ao contexto da prática de leitura proporcionada pela 

escola. Tal reflexão indica que outros estudos podem ser realizados tendo em vista a 

compreensão dos fatores sociais e pedagógicos que estão presentes no processo 

educativo. 
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Apêndice A  

 

Síntese das pesquisas selecionadas nas bases de dados sobre o tema leitura 
 

AUTOR/ANO 

 

RESUMO 

 

TEMA 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

LEITURA ESCOLAR  

    

CHARTIER, Anne-Marie 
(1995) 
Artigo 

Apresenta panorama sobre a 
crise da leitura. Assinala a 
necessidade investigar porque 
alguns alunos não querem ou 
não podem ler. 

A leitura escolar 
como prática 
cultural. 

Aborda a questão da leitura de 
alunos em aprendizado escolar 
como objeto que requer 
investigação sociológica.  

SOARES, Becker 
Magda (1995) 
Artigo 

 

Apresenta os elos entre língua 
escrita, sociedade e cultura e o 
significado do alfabetismo nas 
sociedades e culturas letradas. 

Alfabetismo - 
dimensões social 
e individual. 

A questão da leitura e da escrita é 
analisada em suas dimensões e 
suas relações com a sociedade e 
a cultura. 

WERNER, Patrícia 
Constâncio                 
(2001)                    
Artigo 

 

Analisa a correlação existente 
entre as concepções de leitura 
do professor e sua prática 
pedagógica. 

 

Práticas de leitura 
escolar. 

O estudo aponta que a hegemonia 
dos objetivos do professor e da 
escola predominam em detrimento 
dos anseios e necessidades dos 
alunos. 

ZUCOLOTO, Karla 
Aparecida              
(2001)            
Dissertação 

 

Investiga as dificuldades de 
aprendizagem, sua relação com 
a escrita, a compreensão da 
leitura e o fracasso escolar.  

Alfabetização - 
relações entre a 
leitura e a escrita 

O trabalho teve como objetivo 
investigar a compreensão da 
leitura de crianças com dificuldade 
de aprendizagem em 
escrita/leitura. 

FERREIRA, Ataíde P. 
Sandra e DIAS, Borges 
B. Graça Maria   
(2002) 
Artigo 

 

Discute a necessidade de se 
proporem aos alunos atividades 
de leitura significativas.  

Práticas sociais 
de leitura  

Alfabetização e o ensino de leitura 
na atualidade,discutindo-se o 
papel da sociedade, da escola e 
do professor na concretização de 
um projeto social de leitura. 

SOARES, Magda                   
(2002)                     
Artigo                     

Compreensão do conceito de 
letramento, confrontando 
tecnologias de leitura e de 
escrita. 

 

Letramento. O artigo discute as práticas sociais 
de leitura e de escrita, baseado na 
concepção de letramento. 

REIS, Regina Mary 
César                     
(2002)                    
Artigo 

Destaca as experiências de 
aprendizagem de crianças 
classes de alfabetização de uma 
escola pública.  

Alfabetização. O estudo ressaltou a importância 
do professor conhecer melhor o 
aluno, colocando-o como sujeito 
ativo de sua aprendizagem. 

GONTIJO, Maria 
Cláudia      Mendes  
(2003)                    
Artigo 

Analise do desenvolvimento da 
linguagem escrita nas crianças  
da primeira série do ensino 
fundamental. 
 

Desenvolvimento 
da leitura e da 
escrita – 
alfabetização. 

O estudo aborda a apropriação da 
linguagem escrita como um 
processo complexo e vinculado às 
práticas de alfabetização. 

GRANDO, Andréia 
Santori, Jane, 
PELLIZZARO, Vera Lúcia 
e FIAMETTI, Simoní                   

(2005)                        
Artigo 

Trabalha a leitura a partir de sua 
importância para o aprendizado 
e uma condição prévia, para a 
escrita, gerando bons leitores.  
 

Formação de 
leitores. 

O trabalho traz uma reflexão sobre 
a concepção de leitura e aponta 
para a importância de se encontrar 
sentido na leitura, o prazer de ler. 

DIONÍSIO, Maria de 
Lourdes                  
(2006)                    
Artigo 

 

Discute-se estratégias que, no 
âmbito da leitura realizada na 
escola, têm por função 
assegurar uma dada 
configuração da literacia. 
 

Práticas sociais 
de leitura. 

O estudo aponta para uma visão 
restrita das funções sociais da 
leitura bem assim como do papel 
do leito. 

SILVA, Souza  
Maricélia de    
(2006) 
Artigo 

Compreensão da leitura como 
uma prática social que repercute 
nas ações e iniciativas do 
espaço da escola. 

Práticas sociais 
de leitura. 

A pesquisa aborda a leitura como 
uma prática social e instrumento 
pedagógico. 
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SILVA, Mônica Cristina 
Ferreira                    
(2006a)                      
Dissertação 

 

Compreensão dos processos 
individuais em que se formam 
os leitores literários.. 

Formação de 
leitores. 

O estudo aborda a questão da 
formação das disposições para a 
leitura e as formas que essas 
leituras assumem 

FARIÑA, Mercedes 
Formigo                 
(2006) 
Tese 

Reflete-se sobre o ensino de 
uma leitura significativa e 
analisa avanços e retrocessos n 
a formação de um leitor crítico.   
 

Formação de 
leitores. 

A pesquisa investigou a 
importância da leitura na escola 
por meio da literatura. 
 

MIQUELIN , Marcia 
Isabel Seoani Favero  
(2006) 
Dissertação 
              
 

Aborda as concepções e as 
práticas de leitura, tendo como 
foco a formação do leitor.  

Formação de 
leitores. 

O trabalho ponta para um ensino 
em que professores e alunos a 
utilizem a leitura de maneira 
objetiva e prazerosa. 

GUIMARÃES, Luciana 
Gudes     Onias           
(2007)           
Dissertação 

 

Aborda a formação de leitores a 
partir de uma reflexão sobre as 
práticas pedagógicas e o 
incentivo à leitura literária nas 
escolas.  
 

Formação de 
leitores. 

O estudo aponta para a 
valorização da leitura crítica-
reflexiva.  

SOUSA,      Hildenia                 
(2007)            
Dissertação 

A partir da leitura dos textos dos 
livros da coleção Literatura em 
minha casa analisou-se as 
experiências de leitura de 
contos em sala de aula. 
 

Práticas de 
leitura. 

A pesquisa investiga a leitura 
através das vozes da experiência 
dos alunos. 
 
 

CARDOSO, Giane 
Carrera e PELOZO, Rita 
de Cássia Borguetti 
(2007)                     
Artigo 

Aborda a importância do ato de 
ler a partir da perspectiva de 
que o professor  proporciona a 
formação do educando. 
 

Práticas de 
leitura. 

O trabalho aponta para a 
importância da leitura ainda na 
infância para a formação do ser 
humano crítico. 
 
 

FRANCO, Maristela 
Canário Cella        
(2008)           
Dissertação 

Investiga como o professor da 1ª 
série compreende o processo de 
ensino-aprendizagem da língua 
escrita.  
 

 

Processo de 
ensino 
aprendizagem - 
alfabetização. 

O estudo buscou compreender o 
que de fato ocorre no processo de 
ensino-aprendizagem da língua 
escrita. 

ARAÚJO, Maria 
Jaqueline de Grammont 
Machado               
(2008)             
Dissertação 

Compreende os sentidos sobre 
leitor e leitura centrando-se nas 
condições sociais sob as quais 
se constituem as práticas de 
leitura e escrita.  

Práticas de 
leitura. 

A pesquisa lança luzes sobre 
práticas de leitura e escrita até 
pouco tempo desconhecidas. 

    
CABRAL, Carvalho 
Carmo Maria e 
KASTRUP, Virgínia        
(2008)                     
Artigo 

 

Discute os efeitos de uma 
experiência de leitura silenciosa 
e solitária, de textos literários, 
sobre o leitor.  

Experiências de 
leitura. 

O trabalho investiga as práticas de 
leitura constituídas a partir de 
fatores, como o livro e o texto, de 
acordo com as capacidades e 
possibilidades do leitor. 

MENDES, Cláudia 
Cristine Maia               
(2008)           
Dissertação  

Investiga as concepções de 
leitura dos pelos professores em 
sala de aula e as atividades de 
leitura que desenvolvem. 

 

Leitura escolar A pesquisa buscou compreender 
as concepções e as práticas de 
leitura de professores que atuam 
em sala de aula. 

BIODERE, Neide      
(2009)           
Dissertação 

 

Investiga a prática de leitura 
desenvolvida por uma docente 
alfabetizadora na primeira série 
do Ensino Fundamental. 

Práticas de leitura 
Escolar. 

O trabalho aponta o ensino de  
leitura desenvolvido pelo professor 
alfabetizador. 

CRUVINEL, Rodrigues 
Fabiana                       
(2010)                        
Tese 

 

Investiga o caminho que as 
crianças percorrem com a leitura 
da educação infantil ao primeiro 
ano do ensino fundamental. 
 

Leitura como 
prática cultural. 

O estudo aponta as relações entre 
o processo de escolarização e o 
processo de apropriação da 
leitura. 

SANTOS, Eli Regina 
Nagel                    
(2010)                    

Investiga a constituição de 
alunos leitores, e os efeitos de 
sentidos que apontam as 

Produção dos 
sentidos 

O trabalho abordou a identidade e 
a formação leitora dos alunos. 
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Artigo formulações dos alunos.  
 

BELINTANE, Claudemir 
(2010)                      
Artigo 

Apresenta o relato sobre o 
ensino da leitura e da escrita de 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem. 

Novos suportes 
para leitura e da 
escrita – 
alfabetização 

O estudo apresenta uma 
perspectiva de enlaçamento entre 
a cultura oral dos alunos e o 
letramento escolar. 

    
PRYJMA, Cleuri Leila 
(2011)            
Dissertação 

 

Analisa as representações 
sociais de “leitura” e as 
concepções do ato de “ler” de 
professores. 

Representações 
sociais de leitura 

O estudo relaciona o sistema de 
valores que orientam as interações 
do indivíduo com o seu meio 
social. 

LEITE, Oliveira Josieli e 
BOTELHO S. Laura  
(2011)                     
Artigo 

Apresenta reflexões sobre as 
práticas sociais de leitura, 
enfatizando a importância da 
articulação neste processo. 

Práticas sociais 
de leitura 

O trabalho evidencia o impacto 
das transformações sociais 
contemporâneas nos 
conhecimentos da leitura e da 
escrita. 

RAMOS, Ana Claudia 
(2011)                     
Dissertação 

Analisou os efeitos das 
narrativas orais decorrentes da 
contação de histórias para a 
formação de alunos-leitores. 

Formação de 
leitores. 

A pesquisa analisa as possíveis 
consequências da contacão de 
historia para a formação de 
leitores. 

 

   

FONTE: Elaborado pela autora após consulta aos portais da CAPES, Scielo e ANPEd. 
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Apêndice B 

 

Protocolo de observação – Atividades de ensino de leitura e estratégias didáticas 

DATA/ 
HORA 

DISCIPLINA/ 
PROFESSOR(A) 

CONTEÚDO 
DA 

AULA 

AÇÃO 
DOCENTE 
(ENSINO) 

PRÁTICAS/ 
ATIVIDADES 
DE LEITURA 

ESTRATÉGIAS 
DIDÁTICAS 

INTERAÇÃO  
PROFESSOR/ 

ALUNO 

OUTRAS  
OBSERVAÇÕES 
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Apêndice C 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO 
  

PERFIL DO PROFESSOR (A) 
  

Nome 
  

Idade                                                                  Sexo 
  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

Há quanto tempo atua no magistério? 
 
  
Há quanto tempo você é formado? Qual curso? 
 
  
Qual/quais disciplina(s) leciona? 
 
  

Qual é a sua carga horária? 
  

PRÁTICA PEDAGÓGICA RELACIONADA À LEITURA 
  

Qual o “papel” da sua disciplina no processo de letramento dos alunos? 
 
 

E na formação de leitores? 
 
 
Por fim, por que a escola tem que assumir a responsabilidade pela formação de 
leitores competentes? 
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Apêndice D 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr 

(a)_________________________________________________________ para participar 

da Pesquisa “EXPERIÊNCIAS DE LEITURA NA ESCOLA“ , sob a responsabilidade do 

pesquisador Lilian dos Santos Lacerda, a qual pretende, diante das possibilidades de 

realização de pesquisa empírica, este estudo tem como finalidade investigar 

experiências de aprendizagem em leitura praticadas em sala de aula, nas diferentes 

disciplinas do 6º ano. 

 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de observação do pesquisador e 

questionário.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem 

o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 

antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a 

sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, 

o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador por email: lilianlacerda@ig.com.br 

ou pelo telefone (11) 98776-9973. 

 

 
Consentimento Pós–Informação  
 
 
Eu,___________________________________________________________, fui 
informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 
entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 
ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que 
serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de 
nós.  
 
 
______________________      
Assinatura do participante  
 
 
__________________________________  
Assinatura do Pesquisador Responsável 

São Paulo,       de                    de 2013. 

mailto:lilianlacerda@ig.com.br

