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RESUMO

Este trabalho trata de uma pesquisa ação realizada em uma rede municipal de ensino, no Ceará, e teve
como questão principal: de que modo professores do ensino fundamental compreendem e desenvolvem
práticas de leitura em suas salas de aula Para tanto, aplicamos um questionário a onze professores
participantes de uma formação continuada como o objetivo de investigar a formação desses a partir da
sua prática pedagógica. Foram utilizados como aportes teóricos os estudos de Antunes (2009; 2003), Silva
(2010; 2005), Imbernón (2010), Nóvoa (1995), dentre outros. A investigação evidencia uma grande
inquietação dos professores relacionada à transposição didática, ou seja, à articulação entre a teoria
estudada nos encontros de formação e o desenvolvimento de práticas de leitura no contexto da sala de
aula.

Palavras-chave: Leitura. Formação de Professores. Práticas Pedagógicas.

RESUMEN

Este trabajo es una investigación-acción realizada en una escuela municipal, en Ceará, y la cuestión
principal fue: ¿cómo entienden los profesores de primaria el desarrollo de las prácticas de la lectura en sus
aulas Por lo tanto, se aplicó un cuestionario a los once profesores participantes de la formación continua
con el fin de investigar la formación de estos y su práctica. Se utilizaron como estudios de apoyo teórico
Antunes (2009; 2003), Silva (2010; 2005), Imbernón (2010), Nóvoa (1995), entre otros. La investigación
muestra una gran preocupación de los profesores relacionados con la transposición didáctica, es decir, la
relación entre la teoría estudiada en las reuniones de formación y el desarrollo de las prácticas de lectura
en el contexto del aula.

Palabras clave: Lectura. Formación del Profesorado. Prácticas pedagógicas.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho com a leitura realizado por boa parte dos professores, como se apresenta em muitas escolas,
não corresponde às expectativas dos discentes e até mesmo dos próprios docentes. Desta maneira, a
atuação do professor continua a limitar-se ao repasse de “velhas fórmulas”, enquanto a discussão e a
liberdade para a multiplicidade de interpretações são deixadas de lado.

A leitura é um dos pontos cruciais da prática pedagógica dos docentes e, portanto, fundamental nas
investigações de formação de professores. Assim, torna-se necessária a apreensão de que uma das
funções importantes da leitura, entre outras, é intermediar a aprendizagem. É a partir do conhecimento da
língua, de sua compreensão através da prática leitora que o educando pode desenvolver-se nas mais
diversas disciplinas.

A prática leitora assume um papel de destaque tanto para os docentes quanto para os educandos, pois é
um fator determinante do êxito ou do fracasso escolar. Assim, ao mesmo tempo em que a leitura está
presente no currículo como disciplina, é também o meio para se chegar ao conhecimento nas diversas
áreas do saber. A eficácia na prática leitora, portanto, é condição necessária para o desenvolvimento das
habilidades dos educandos e aquisição de novos conhecimentos.

As habilidades de leituras ensinadas pelos professores permitem que os alunos as utilizem não só como
meio de trabalho, mas também como meio de informação e de entretenimento. Entretanto, a realidade
que se encontra em sala de aula não é nada animadora e os princípios preconizados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais encontram-se distantes da prática pedagógica. Em consequência, verifica-se o
fracasso de muitos alunos nos programas de avaliação permanente, sobretudo com relação à proficiência
leitora.

Após a publicação dos resultados de avaliação externas como SAEB, SPAECE, PISA, dentre outras, a
atenção se volta para a contribuição do trabalho pedagógico realizado pelo professor, em especial,
considerando sua formação, apontada como uma das principais causas do fraco desempenho dos
estudantes.

De uma maneira geral, verifica-se muitos cursos de formação para professores, mas não com os
professores, ou seja, não há um trabalho colaborativo que considere as diversas experiências do docente,
bem como seus anseios, seus questionamentos. O professor busca uma formação contextualizada, em que
ele seja partícipe em todas as etapas de elaboração do processo, como um sujeito real e não como um
possível e fictício educador.

Diante de tal quadro, apresenta-se esse estudo que investigou a formação de docentes dos anos finais do
ensino fundamental a partir das práticas de leitura desenvolvidas na dinâmica da sala de aula, com vistas
a compreender a sutil relação esboçada entre o ‘formar’ e o ‘formar-se’.

Neste cenário que busquei respostas à seguinte questão: Como docentes dos anos finais do ensino
fundamental compreendem, articulam e desenvolvem práticas de leitura na dinâmica da sala de
aula

O aporte teórico utilizado para fundamentar as questões relacionadas à formação de professores, ao
habitus de leitura destes, bem como à compreensão, à articulação e ao desenvolvimento de práticas
leitoras na dinâmica da sala de aula se pauta nos estudos de: Imbernón (2010), Silva (2010, 2005), Adler
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e Doren (2010), Antunes (2009, 2003), Bamberger (2002), Nóvoa (1995), dentre outros.

Tem sido criada uma cultura de distanciamento entre escola e pesquisadores. Isso corrobora a
necessidade da construção de um olhar de pesquisador que leia o mundo em suas mais diversas
representações, que busque aproximar a pesquisa das salas de aulas, dos alunos e dos professores.

Nos últimos anos, algumas teses defendidas, têm discutido a importância da formação (continuada) de
professores como possibilidade para melhorar a prática pedagógica na educação básica, tais como:
Virginio (2009), Silva (2007), Macêdo (2006). Alguns estudos analisam as práticas de alfabetização e de
letramento, ou seja, as práticas com a leitura nos anos iniciais do ensino fundamental, tais como:
Albuquerque (2009), Souto (2009), dentre outros.

Por outro lado, questões relacionadas à formação de professores e à prática pedagógica com a leitura nos
anos finais do ensino fundamental, ainda necessitam de estudos sistemáticos. É oportuno salientar que
novas investigações podem evidenciar a constituição do percurso formativo de docentes, bem como a
articulação e o desenvolvimento das práticas leitoras na dinâmica da sala de aula dos anos finais do ensino
fundamental.

Esse espaço de investigação constitui-se em um campo bastante fértil, haja vista a grande preocupação
que se delineia não apenas no cenário nacional, bem como internacional, com relação à proficiência de
leitura dos estudantes. Tal fato é impossível de dissociar-se da formação contínua e da prática pedagógica
dos professores.

Este artigo objetiva, portanto, investigar a formação de docentes dos anos finais do ensino
fundamental a partir das práticas de leitura desenvolvidas na dinâmica da sala de aula.

Em virtude da complexidade do objeto de estudo, optei pela pesquisa qualitativa por favorecer a
compreensão dos comportamentos a partir dos próprios sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, trabalhei com
a pesquisa-ação, pois concebo a formação como um processo contínuo que visa à transformação de uma
determinada realidade. Para tanto, faz-se necessário, aclarar uma situação que se pretende melhorar,
empreender estratégias de ação, refletir a nova situação e colocá-la em prática.

A formação docente será sempre uma auto-interrogação, pois as possibilidades nunca se acabam. O
professor sempre buscará algo mais para sua formação, dando continuidade ao seu percurso formativo.
Assim, a formação nos coloca em um constante diálogo com nós mesmos, com o possível humano que
existe em cada um de nós (VALADARES, 2002).

2 FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A LEITURA NA SALA DE AULA

Aproximando a formação de professores ao ensino de leitura nas escolas de ensino fundamental, tem-se o
texto como uma excelente ferramenta para o favorecimento da troca de experiências, da possibilidade de
reflexão, da liberdade criativa e da tentativa de comunicação. Ele envolve diretamente autor e destinatário
e permite a vivência da obra de arte ou de pensamento que oferece como objeto de deleite ou de análise
(HERNÁNDEZ, 1998).

Inúmeros pesquisadores discutem a questão da leitura, mas esta ainda é pouco compreendida, quer seja
por grande parcela da população, quer seja nas próprias instituições escolares. Isso evidencia a distância
que há entre os vários estudos científicos que são feitos e as realidades das práticas pedagógicas com a
leitura nas salas de aula (ANTUNES, 2009).

Considerando essa realidade aplicamos um questionário a onze professores de língua portuguesa
participantes de uma formação continuada na rede municipal de ensino de Aracoiaba-CE. Selecionamos os
professores que estavam atuando nono ano. Dos onze sujeitos, apenas um é do sexo masculino. Destes,
sete trabalham na zona rural e quatro trabalham na sede do município de Aracoiaba. Os professores estão
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entre vinte quatro e cinquenta e dois anos. Sete são professores efetivos e quatro são professores
temporários. O tempo de docência é bem variável: de cinco trinta anos. Todos são graduados e dois estão
cursando uma segunda graduação. Oito cursaram especialização em Português e Arte-Educação. Destes,
um também tem especialização em Gestão Escolar pela UESC. Um professor ainda não cursou
especialização e dois estão cursando Psicopedagogia.

Dividimos o questionário em três partes, a saber: o professor e o hábito da leitura; o professor e a sua
formação; o professor e a sua prática pedagógica com a leitura.

2.1 O professor e o hábito da leitura

Para a apreensão das práticas dos atores sociais não se deve reproduzir uma concepção subjetivista, na
qual as práticas são vistas de forma consciente e autônoma ou uma perspectiva objetivista, que se volta
para a execução mecânica das estruturas externas. Isso permitirá compreender a relação entre o lócus da
pesquisa, os sujeitos envolvidos e as condições para o desenvolvimento das práticas leitoras.

Bourdieu utiliza-se do conceito de habitus, apresentando-o como um “princípio gerador e unificador que
retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é,
em um conjunto de escolhas de pessoas, de bens, de práticas” (BOURDIEU, 1996, p. 20-21).

Tal conceito é responsável por mediar as perspectivas objetiva e subjetiva do mundo social, pois as
práticas sociais apresentam particularidades específicas da posição social de quem as produz. Com isso,
cada sujeito, de acordo com sua condição social, vivencia experiências que compõem internamente sua
subjetividade, orientando suas ações em todas as situações posteriores (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004).

Com isso, o habitus deve ser visto como um conjunto de disposições gerais e flexíveis que devem ser
adaptadas pelo ser de acordo com a especificidade de cada ação. A essa dimensão flexível, Bourdieu
chama relação dialética do habitus com a situação. Segundo Richard Bamberger

Nunca será demais repetir que os hábitos só se formam através da atividade
regular. Mais importante que toda a atividade baseada em livros, mais
importante que a melhor discussão, é a própria leitura. É preciso se tornar um
princípio o pensamento de que é melhor ler por quinze minutos todos os dias do
que meia hora um dia e outro não. É melhor ler meia hora um dia e outro não do
que ler uma hora por semana, e assim por diante. A prática regular é a
precondição para a formação do hábito (BAMBERGER, 2002, p. 29-30).

De acordo com o autor, a leitura não deve acontecer uma única vez, mas sim dia a dia, mesmo que
durante poucos minutos. Não adianta dedicar metade de uma aula para leitura e só fazer isso novamente
no mês seguinte, pois além de cansativo e enfadonho, não criaria o hábito da leitura. É preciso que este
processo aconteça paulatinamente para que se descubra a magia do ato de ler e passe a reservar um
momento para essa prática.

Do total de professores de língua portuguesa participantes da pesquisa, quando indagados sobre o hábito
de leitura, oito responderam que gostam muito de ler, ao passo que três afirmaram gostar mais ou menos.
Com relação à frequência, nove afirmaram que leem diariamente enquanto dois disseram ler de duas a
três vezes por semana.

Essa primeira parte já mostra um descompasso entre o dito e o vivido haja vista que a leitura está
presente em nosso cotidiano e todos os dias fazemos uso dela, sobretudo os sujeitos que a tem como
objeto de sua profissão.
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Há uma infinidade de opções de leitura e, portanto, diferentes objetivos para esta prática, inclusive na
escola, tais como: ler para se informar, para entender, para se divertir, dentre outros (ADLER; DOREN,
2010). Porém, de uma maneira geral, a cultura leitora escolar, está associada à simples tarefa de
compreender o que foi lido nos textos. E os momentos de leitura deleite De fruição estética Será que os
docentes oportunizam estas práticas aos discentes em suas aulas Será que os docentes se permitem tais
práticas

Estes questionamentos carecem de investigação por parte dos pesquisadores, bem como de um
posicionamento por parte das escolas, sobretudo, do professor. Porém, pergunto, o que o professor lê

Em verdade, os próprios professores, devido ao processo de opressão que recaiu
sobre eles, transformaram-se em não-leitores, apresentando baixíssimo
repertório literário. Como, então, ensinar leitura com um professor sem
entusiasmo e sem repertório de leitura Seriam os alunos culpados ou vítimas
desse processo Seriam também os professores culpados ou vítimas de um
sistema maior de alienação (SILVA, 2010, p. 42).

O senso comum diz que os estudantes não leem textos diversos, alguns pesquisadores afirmam que o
professor também não lê. As práticas pedagógicas escolares insistem na leitura como mera atividade
escolar. Isso tem mostrado que os professores nem conseguem criar um hábito leitor nos estudantes, nem
tampouco realizam um ensino de leitura eficiente.

Vejamos os dados de nossa investigação. Quando perguntados sobre o que leem, os onze responderam
que leem livros técnicos e didáticos, dez leem revistas, cinco leem livros literários, cinco leem jornais,
quatro leem texto na internet, três leem artigos e dois leem a Bíblia ou livros de mensagens diárias.

De uma maneira geral, percebemos que boa parte do material de leitura dos professores está atrelada ao
seu trabalho. Seguindo as ideias de Silva (2010), não podemos responsabilizar os professores por seu
pequeno repertório literários. Assim, cada sujeito age de acordo com uma disposição incorporada, um
habitus, que reflete as características da posição social em que este fora socializado.

Vale ressaltar que no município em que residem não há livraria ou pelo menos banco de jornal. Isso é
evidenciado quando respondem sobre onde adquirem material de leitura: oito professores afirmam que
pegam emprestado na escola/biblioteca, sete disseram que conseguem emprestado ou ganham de
presente de amigos, seis afirmaram que compram, dois deles utilizam a internet e um indicou que adquire
material nos encontros de formação. A primeira barreira, portanto, que enfrentam é o acesso ao material.

Os professores têm dificuldade de acesso a capital cultural objetivado, que se dá sob a forma de bens
culturais valorizados, como coleções de livros, de obras de artes e que é transmissível em sua
materialidade, apresentando-se

com todas as aparências de um universo autônomo e coerente que, apesar de ser
o produto da ação histórica, tem suas próprias leis, transcendentes às vontades
individuais, e que – como bem mostra o exemplo da língua – permanece
irredutível, por isso mesmo, àquilo que cada agente ou mesmo o conjunto dos
agentes pode se apropriar (ou seja, ao capital cultural incorporado) (BOURDIEU,
2007, p. 77-78).

Um capital cultural objetivado pressupõe a aquisição de bens materiais, portanto, dependente do capital
econômico. Só surte efeito ou cumpre seu objetivo, material e simbólico, se houver interações efetivas
com ele, ou seja, precisa ser utilizado, apropriado, incorporado pelos indivíduos. Por outro lado, os
professores apresentam O capital cultural institucionalizado, que está ligado à posse de diplomas, à
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certificação.

2.2 O professor e a sua formação

A década de 1990 é caracterizada mundialmente pelo movimento de valorização da formação e da
profissionalização de professor. A formação docente não é apenas um espaço de aquisição de técnica e
conhecimentos, mas, sobretudo, é o momento da socialização e da configuração profissional. Assim, sem
uma adequada formação de professores, não há ensino de qualidade, nem reforma educativa (NÓVOA,
1995). Ainda, de acordo com António Nóvoa,

a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de
autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal,
um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à
construção de uma identidade, identidade profissional (NÓVOA, 1995, p. 25).

Nesse sentido, é importante que o professor atue como mediador da sua formação a partir das trocas de
experiências com os pares, refletindo as práticas e a (re)construção permanente de sua própria identidade
docente.

Na década de 1990 a formação de professores era vista como um processo de assimilação de estratégias e
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos com o objetivo de mudar as salas de aulas. Nos anos
2000, a tônica voltou-se para a criação de espaços para construção da aprendizagem a partir de uma
prática reflexiva. Atualmente, aponta-se para mudar a realidade educativa e social com o empenho de
todos os agentes sociais em uma verdadeira construção coletiva (IMBERNÓN, 2010).

Os professores sujeitos dessa investigação foram indagados se a escolha do curso de graduação teve
alguma influência de sua experiência com a leitura. Dez responderam que sim e um respondeu que não. O
professor que respondeu “não”, justificou que à época escolheu o curso por falta de opção.

Com relação à leitura durante o período da graduação, dez professores afirmaram que o curso favoreceu o
hábito de leitura, enquanto um afirmou que exigiu o hábito de leitura. Todos afirmaram que sua frequência
de leitura aumentou durante o curso de graduação. De uma forma geral, isso se deu devido à
necessidade. Apenas um professor comentou que sempre gostou de ler. Todos os professores
responderam que o curso de graduação os capacitou para a promoção da leitura com seus estudantes.

Os dados da pesquisa evidenciam que, geralmente, os professores não participam de eventos, congressos
e palestras de sua área de formação. Boa parte só tem acesso quando é algum evento promovido pela
secretaria municipal de educação.

Todos os professores acham importante participar de uma formação continuada. Vejamos o comentário de
um dos docentes: “Assim como toda profissão precisa de aperfeiçoamento, a de educador exige muito
mais, pois é através de uma formação continuada que nos avaliamos e enriquecemos nossa prática
pedagógica” (Professor A).

Os docentes também afirmaram que a formação contribui para o seu hábito leitor. Um deles diz: “através
da formação busco ler mais para desempenhar um melhor papel como educador” (Professor B).

Os sujeitos também responderam à seguinte questão: de que maneira a formação continuada contribui
para o seu trabalho com a leitura nos anos finais do ensino fundamental Vejamos três respostas:

A formação oferece suporte teórico-prático para que eu desenvolva um trabalho
melhor junto aos alunos (Professor C).
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As dicas do formador, as experiências dos colegas favorecem a prática
pedagógica sendo colocada em prática em sala de aula (Professor D).

Contribui de forma significativa, pois quando saio daqui, levo conhecimentos para
minhas salas de aula (Professor E).

Os excertos acima evidenciam que as experiências formativas podem favorecer situações de aprendizagem
a partir das vivências cotidianas dos docentes, oportunizando um espaço para o desenvolvimento de
atividades colaborativas, nas quais os pares mais experientes possam atuar como interventores, mediando
e auxiliando uns aos outros com suas competências específicas (ALVES, 2008).

2.3 O professor e a sua prática pedagógica com a leitura

Para compreender a prática de leitura do docente cabe, inicialmente, indagar qual a sua concepção de
leitura, pois para que tenhamos um ensino profícuo de língua portuguesa precisamos de uma clara
concepção do que seja língua, do que seja leitura (POSSENTI, 1996). Vejamos o que pensam os sujeitos
da pesquisa:

Ler é interpretar, compreender e tirar da leitura algo que lhe proporcione melhor
comunicação e vivência na sociedade (Professor F).

A leitura é fundamental em todos os segmentos sociais. Dela se extrai a essência
do saber. É o foco para os objetivos do exercício da cidadania. Um mundo
formado de bons leitores é um modelo de superação de humanidade, cooperação
e de críticas reflexivas para uma convivência digna (Professor G).

A leitura é a porta de entrada para o conhecimento e por isso é tão importante na
vida do ser humano (Professor E).

Acreditamos que as concepções dos professores sobre leitura determinam desenvolvimento de sua prática
pedagógica. Por outro lado, sabemos que a leitura não é tarefa exclusiva das instituições escolares. A
família, as associações comunitárias, os diversos grupos que os estudantes participam podem contribuir
para com o desenvolvimento do gosto leitor das crianças e dos jovens. À escola cabe a tarefa de
sistematizar o trabalho com a leitura, oferecendo uma diversidade de textos para que os estudantes
ampliem os seus horizontes, pois,

Em verdade, seria difícil conceber uma escola onde o ato de ler não estivesse
presente - isto ocorre porque o patrimônio histórico, cultural científico da
humanidade se encontra fixado em diferentes tipos de livros. Assim, o acesso
aos bens culturais, proporcionado por uma educação democrática, muitas vezes
significa o acesso aos veículos onde esses bens se encontram registrados – entre
eles, o livro (SILVA, 2005, p. 31-32).

Assim, mais uma vez retomo a importância da escola como proporcionadora de um espaço adequado às
práticas leitoras, haja vista que a leitura contribui para com o intelecto, mas também para com a formação
cultural dos estudantes.
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Quando indagados se é possível motivar o estudante para a leitura, todos os sujeitos da pesquisa
afirmaram que sim. De uma maneira geral, as possibilidades apresentadas pelos docentes se dão a partir
do exemplo, ou seja, o professor sendo o disseminador da cultura leitora, utilizando para isso diversas
estratégias.

Com relação a quais materiais os professores utilizam com mais frequência para preparar suas aulas de
leitura, assim eles responderam: dez responderam que utilizam o livro didático, oito utilizam revistas, sete
trabalham com coletânea de textos de autores diversos, cinco pesquisam na internet, quatro utilizam
jornais, um citou o uso do livro paradidáticos.

A pesquisa mostra que o livro didático ainda é o recurso mais utilizado nas aulas de leitura. Caber
ressaltar que não é interessante que ele seja o único recurso para as aulas, pois, consequentemente,
resultaria num ensino deficiente e insatisfatório. Soma-se ainda o fato de que o aluno sem ter acesso à
variedade de leitura e a discussões, muito provavelmente, terá dificuldades com a escrita.

Tais dificuldades podem e devem ser mediadas pelo professor, que por consequência, deve estar
preparado, ou seja, previamente planejado para o trabalho com a leitura diversificada em sala de aula, de
forma contínua.

A escolha do texto deve acontecer, preferencialmente, junto com os alunos ou após uma prévia sondagem
de suas prioridades e interesses. Para isso é necessário elaborar o planejamento das aulas e definir os
objetivos que serão priorizados, para que dessa forma, se executem atividades que favoreçam a
curiosidade pela leitura, o aflorar da liberdade criativa e a reinvenção dos textos lidos. Gebara apresenta
uma visão de como o texto é trabalhado em sala de aula:

O texto circula primordialmente em sala de aula por meio do livro didático. Nele,
tanto professor como aluno encontram uma seleção feita para um público
idealizado, homogeneizado a partir de uma expectativa tanto do autor como do
editor. Talvez esteja nesta circunstância a razão do desinteresse que os textos
causam nos alunos. “Narciso acha feio o que não é espelho”, escreveu Caetano
Veloso, em “Sampa”. Um bom lembrete para quem está trabalhando o texto em
ambiente escolar. Se houver rejeição, o porquê pode ser desvendado na
distância imposta: temas e interesses alheios ao leitor final (GEBARA, 2002, p.
24).

A autora favorece uma compreensão de como o processo da leitura pode ser investigado, mas, decerto,
está longe de se ter respostas concretas a essa questão. Acreditamos que o problema é bem mais do que
somente o livro didático, pois estão imbuídos vários interesses e não somente o verdadeiro sentido que o
legitima: formação integral dos alunos como pessoa, cidadão e futuro profissional.

O leitor deve automatizar a construção de sentidos ao texto lido. Para tanto, precisa ativar os
conhecimentos prévios, relacioná-los às suas experiências de vida e ao conhecimento linguístico. Com
isso, o estudante tornar-se-á proficiente em leitura, o que também implica

ser capaz de perceber em que medida o texto lido autoriza maior ou menor
liberdade de construção de sentidos por ocasião do ato de ler. Há ocasiões em
que podemos ser mais ousados em nossas inferências e no empréstimo de nossos
valores e de nossas concepções. Em outras, ao contrário, precisamos ativar nosso
conjunto de conhecimentos, mas fazendo isso de modo a depreender com maior
rigor pistas e a respeitar marcas deixadas pelo produtor do texto na condução do
processo de construção de sentidos (PRADO; SILVA, 2011, p. 17).
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Ao professor cabe a tarefa de ensinar estratégias de leituras aos estudantes. Os textos possibilitam
leituras e interpretações diversas, mas estas precisam de um fio condutor, de coerência. Os sujeitos foram
indagados sobre quais estratégias de leitura utilizam com seus estudantes

Todos os professores pesquisados, antes de iniciar a leitura de textos, utilizam-se da estratégia de
levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto. Dez dos professores trabalham com a antecipação
do tema ou ideia principal. Cinco discutem as possibilidades em função da formatação do gênero. Quatro
levantam expectativas em função do suporte.

Acerca das estratégias utilizadas durante a leitura, oito professores afirmaram que trabalham com a
localização ou construção do tema ou da ideia principal; a mesma quantidade trabalha com a compreensão
das palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta do dicionário. Sete utilizam a incorporação
de novas informações ao conhecimento prévio.

Depois da leitura do texto, a estratégia de releitura é trabalhada por dez dos professores pesquisados. Em
seguida, utilizadas por oito professores vêm as estratégias da troca de impressões a respeito do texto lido;
da avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto e da avaliação crítica do texto.

Percebemos que os sujeitos estão utilizando diversas estratégias para o ensino de leitura em suas salas de
aula. Assim como há dificuldades no ensino de leitura, também há possibilidades, tais como: leitura de
textos autênticos com uma função e um objetivo previamente definidos; leitura interativa, privilegiando a
compreensão e o sentido; leitura vinculada ao contexto de produção escrita; leitura motivada; leitura do
todo, priorizando a dimensão global do texto; leitura crítica, com interpretação dos aspectos ideológicos;
leitura da reconstrução do texto; leitura diversificada; leitura deleite, dentre outras (ANTUNES, 2003).

De acordo com Sacristán, “a prática pedagógica é uma práxis, não uma técnica. E investigar sobre a
prática não é o mesmo que ensinar técnicas pedagógicas” (SACRISTÁN, 2002, p. 82). Sendo assim, a
construção dos saberes acontece na práxis social de educadores e educandos.

Portanto, precisa-se de um novo olhar sobre a formação docente, que atenda à real demanda dos
discentes da escola pública. Para tanto, a formação de professores precisa considerar a dinâmica da sala
de aula, refletindo-a de maneira crítica juntamente com os docentes e discentes ali envolvidos.

3 CONSIDERAÇÕES

Diante de tantas possibilidades para o trabalho pedagógico com a leitura, por que insistir em atividades
leitoras fadadas ao fracasso O professor precisa assumir a sua postura diante do ato de ler e buscar apoio
para que empreenda uma ação produtiva. Para tanto, pode buscar apoio nos colegas de profissão, nos
próprios discentes e na sua família, nos profissionais que estão à frente dos núcleos gestores das
instituições de ensino.

Nosso pensamento corrobora com o de estudos recentes sobre as questões ligadas à leitura no contexto
da sala de aula e que culminaram com teses de doutoramento, revelando que os professores realizam
mudanças em suas práticas com relação ao ensino de leitura e que utilizam em seu trabalho pedagógico
os saberes acumulados ao longo dos anos, seja nas formações continuadas, seja com os colegas ou com
sua própria experiência.

A formação pode ser vista como um processo permanente, integrado no cotidiano dos docentes e das
escolas, proporcionando situações que favoreçam a reflexão e a tomada de consciência das limitações
próprias da profissão docente. A reflexão, por sua vez, mostra-se como elemento fundamental da
formação docente.

A formação de professores, portanto, não deve apontar para fatos ou questões, mas, sim, discutir
questões da concreta prática pedagógica dos professores. Para isso, pode-se aproveitar o espaço da
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formação para simular, demonstrar, elaborar conjuntamente atividades de leitura próprias para a dinâmica
da sala de aula. Em seguida, porém, é necessário voltar e analisar o que foi desenvolvido com os
estudantes.
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