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Por mais monológico que seja um enunciado (uma obra 

científica ou filosófica, por exemplo), por mais que se 

concentre no seu objeto, ele não pode deixar de ser 

também, em certo grau, uma resposta ao que já foi dito 

sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo problema, ainda 

que esse caráter de resposta não receba uma expressão 

externa bem perceptível. A resposta transparecerá nas 

tonalidades do sentido, da expressividade, do estilo, nos 

mais ínfimos matizes da composição. As tonalidades 

dialógicas preenchem um enunciado e devemos levá-las 

em conta se quisermos compreender até o fim o estilo do 

enunciado. Pois nosso próprio pensamento – nos âmbitos 

da filosofia, das ciências, das artes – nasce e forma-se em 

interação e em luta com o pensamento alheio, o que não 

pode deixar de refletir nas formas de expressão verbal do 

nosso pensamento. (BAKHTIN, 1997, p. 317) 
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RESUMO 

 

 
A presente dissertação, intitulada “Um olhar discursivo sobre a memória de leitura do sujeito-

professor”, tem como objetivo refletir sobre a memória de leitura dos professores de língua 

portuguesa do ensino médio da rede pública estadual de Catalão-GO. Para desenvolvê-la, 

embasamo-nos nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso Francesa, de Michel 

Pêcheux (2009, 2010a, 2010b, 2012, 2014), focando nas noções de sujeito, discurso, memória 

discursiva e interdiscurso, em diálogo com o pensamento filosófico da linguagem do Círculo 

de Bakhtin (1997, 2009, 2010) sobre dialogismo e vozes discursivas. Achard (2010) observa o 

funcionamento do discurso e diz que a recorrência da palavra no enunciado permite-nos 

construir um sentido para o discurso. Assim, para significarmos a memória de leitura dos 

sujeitos-professores, construímos um percurso metodológico a partir da elaboração de um 

questionário semiestruturado baseado na proposta de Análise de Ressonâncias Discursivas em 

Depoimentos Abertos (AREDA), de Serrani-Infanti (1998), para coletarmos os depoimentos 

dos professores, transcrevermos as respostas dadas ao questionário e constituirmos o corpus 

da pesquisa. Para procedermos às análises, recortamos o corpus em sequências a partir de 

recorrências sobre práticas de leitura dos sujeitos-professores, os interdiscursos que, a nosso 

ver, constituem o discurso sobre leitura que ora pesquisamos, quais sejam: i) interdiscurso 

pedagógico; ii) interdiscurso político; iii) interdiscurso capitalista; e iv) interdiscurso 

religioso. Foi possível observar como os sujeitos-professores concebem a leitura a partir da 

utilidade dessa prática, da importância dada à leitura dos cânones literários impressos, e da 

menção à quantidade de textos lidos como se isso corroborasse para uma prática docente com 

resultados satisfatórios, como a aprovação do aluno em exames vestibulares, entre outras 

habilidades que pudessem ser desenvolvidas.   

 

Palavras-chaves: Análise de discurso; Círculo de Bakhtin; Interdiscurso; Leitura discursiva; 

Sujeito-professor. 
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ABSTRACT 

 

 
The present dissertation entitled "A discursive look at the read memory of subject-teacher" 

aims to reflect about reading memory of high school portuguese teachers of public schools in 

Catalão-GO. To develop it, support us in the theoretical principles of French Discourse 

Analysis of Pêcheux (2009, 2010a, 2010b, 2012, 2014), focusing on notions of subject , 

discourse, discursive memory and interdiscourse , in dialogue with the  philosophical thought 

of language of the Circle of Bakhtin (1997, 2009, 2010) about dialogism and discursive 

voices. Achard (2010) observes the functioning of discourse and says that the word recurrence 

in the statement allows us to build a sense for speech. So, for give meaning for reading 

memory of subject-teachers, built a methodological trajectory from the development of a 

semi-structured questionnaire based on the proposal of Resonances Discourse Analysis in 

Open Testimonials (Areda), of Serrani-Infanti (1998), to collect the testimony of teachers, 

transcribe the answers to the questionnaire and construct the corpus of research. To proceed to 

the analysis, we cut the corpus in sequences from recurrences about reading practices of the 

subject-teachers, the interdiscourses that, in our view, constitute the discourse about reading 

that now researched, namely: i) pedagogical interdiscourse; ii) political interdiscourse; iii) 

capitalist interdiscourse; and iv) religious interdiscourse. It was possible to observe how the 

subject-teachers think of reading from this practice, from the importance given to the reading 

of printed literary canons, and the indication of the quantity of read texts as if that corroborate 

for a teaching practice with satisfactory results, as approval of the student in entrance 

examinations, among other skills that could be developed. 

 

Keywords: Discourse analysis; Circle of Bakhtin; Interdiscourse; Discursive reading; 

Subject-teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

I) Contextualização da pesquisa 

 

                 O presente trabalho pretende refletir sobre a concepção de leitura dos professores 

de língua portuguesa do ensino médio das escolas públicas estaduais de Catalão-GO. Esse 

intento motivou-se a partir da observação das práticas de leitura e da experiência como 

professora de língua portuguesa há quinze anos na rede pública estadual. A nossa prática 

diária nos remete ao fazer pedagógico do ensino da leitura, entre outras habilidades que somos 

responsáveis por desenvolver, inscritas na Lei nº 9.394 de 1996 – a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), entre outros 

documentos do Ministério da Educação (MEC), da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado de Goiás, destinados a orientar o fazer pedagógico do professor da educação básica.  

Contudo, vivenciamos um contexto educacional em que a prática da leitura é 

experienciada de maneira distanciada a atender aos objetivos primeiros da dita formação 

escolar
1
, que são desenvolver habilidades para apreender os conteúdos, ler, entender e, assim, 

produzir sentidos a partir dos textos que chegam às mãos dos estudantes. Por isso, sentimos a 

necessidade de uma prática mais efetiva, contundente, participativa, que atenda à 

característica heterogênea do grupo de alunos que procura as escolas. O que visualizamos é 

que essas práticas de leitura da escola atual, na grande maioria, não respeitam as 

singularidades do sujeito-leitor-aluno, e minimizam as possibilidades de leitura, afunilando-as 

apenas no livro didático, que é um manual para orientar a prática pedagógica.   

                Ao considerarmos a temática supracitada para pesquisa, entendemos que a Análise 

do Discurso Francesa (ADF) é um construto epistemológico consistente, que possibilita 

fundamentar o estudo que nos propusemos a desenvolver. Entendemos que a leitura é um dos 

caminhos para a constituição do sujeito, de modo que: 

 

 [...] a educação somente se dá pelo processo de mediação entre sujeitos e 

que a leitura é uma das formas de interação entre os homens – um leitor 

diante de uma página escrita sabe que por trás desta há um autor (seja ele da 

ordem que for) com que está se encontrando, então devemos incluir todos os 

processos educacionais e a leitura entre as interações e por isso mesmo 

                                                           
1
 “A existência de processos formais de educação – aqueles que conhecemos como escolares – resulta de 

processos históricos específicos da cultura ocidental em que vivemos. Estes processos desvelam uma 

preocupação com o futuro (por isso chamamos de formação); um projeto de sobrevivência do passado neste 

futuro (a herança cultural); e uma concepção de sujeito: ele não está pronto ao nascer, é capaz de aprender e é 

capaz de usar os instrumentos do passado para construir o futuro”. (GERALDI, 2010, p. 29) 
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dentro dos processos de constituição das subjetividades. A leitura do mundo 

e a leitura da palavra são processos concomitantes na constituição dos 

sujeitos. Ao „lermos‟ o mundo, usamos palavras, reencontramos leituras do 

mundo. Em cada palavra, a história das compreensões do passado e a 

construção das compreensões do presente que se projetam como futuro. Na 

palavra, passado, presente e futuro se articulam. (GERALDI, 2010, p. 32) 

 

 

Por assim ser, acreditamos que esta pesquisa é extremamente relevante para 

pensarmos as práticas de leitura que se estabelecem no contexto educacional, que é um dos 

lugares sociais de possibilidades de interação e constituição do sujeito. 

Pensar em educação, em sujeito-professor, em sujeito-aluno, em prática pedagógica 

escolar, remete-nos ao pensamento de Paulo Freire (1987), que entende a educação não como 

neutra, mas sim como ato político. Nessa perspectiva, a ADF apresenta-se como um caminho 

teórico-metodológico inconteste para pensarmos, a partir do viés discursivo, os dizeres sobre 

leitura, rememorados e vivenciados pelos professores. Recorremos à noção teórica de 

memória discursiva para pensarmos os pré-construídos e os interdiscursos que constituem os 

discursos que emergem dos dizeres dos sujeitos-professores pesquisados. 

                 O pensamento filosófico da linguagem, em sua natureza dialógica do Círculo de 

Bakhtin, também baliza nossa pesquisa, pois sabemos que esses sujeitos dialogam, por toda a 

sua vivência escolar, acadêmica e institucional, com uma comunidade composta por 

professores, colegas de sala, colegas da universidade, pais de alunos, grupos gestores das 

unidades educacionais onde trabalham. Além disso, dialogam, “num sentido amplo”, com a 

comunidade, com livros teóricos, material pedagógico, enfim, várias formas de comunicação 

se instituem na interação verbal. Essa existência naturalmente dialógica do sujeito deve ser 

considerada, uma vez que entendemos que o outro constitui o sujeito incessantemente pela e 

na linguagem, tanto nos dizeres cotidianos quanto na comunicação formal da prática social. 

Para refletirmos e problematizarmos sobre a noção de memória de leitura dos sujeitos- 

professores, estabelecemos como objetivos específicos: i) analisar o posicionamento sócio-

histórico-ideológico dos sujeitos-professores de língua portuguesa em relação à leitura; ii) 

investigar quais são os sentidos de leitura que emergem na memória discursiva dos sujeitos-

professores; e iii) analisar a interdiscursividade de possíveis discursos sobre leitura 

materializados nos dizeres dos sujeitos-professores.  

Para tanto, percorremos sete escolas públicas estaduais de Catalão-GO e propomos aos 

professores de língua portuguesa do ensino médio dessas instituições de ensino que 

respondessem a um questionário semiestruturado, elaborado a partir da proposta Análise de 

Ressonâncias Enunciativo-Discursivas em Depoimentos Abertos (AREDA), contendo 
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questões sobre: a sua aprendizagem como leitores; sua formação profissional; o fazer 

pedagógico como professores autorizados a ensinar e promover a leitura; e sua prática 

cotidiana de leitura. As trinta questões que compõem o questionário foram respondidas 

oralmente, gravadas, e, posteriormente, transcritas.  

A partir da transcrição, tomada aqui como nosso macro corpus de pesquisa, emergem 

discursos que podem contemplar as questões pensadas para o desenvolvimento deste estudo, 

quais sejam: i) Quais são as leituras entendidas como obrigatórias, enunciadas nos dizeres dos 

professores de língua portuguesa pesquisados? ii) Quais são as histórias de leitura dos 

professores de língua portuguesa do ensino médio pesquisados? iii) Quais são as concepções 

de leitura que emergem dos dizeres dos professores de língua portuguesa, sujeitos da 

pesquisa? 

A partir da base teórica discursiva, entendemos a importância de perceber que 

linguagem e sociedade se constituem mutuamente. Dessa forma, o viés dos estudos 

linguísticos, que é a Análise de Discurso (AD), considera os “processos histórico-sociais” em 

sua base epistemológica. Portanto, “no discurso constatamos o modo social de produção da 

linguagem. Ou seja, o discurso é um objeto histórico-social, cuja especificidade está em sua 

materialidade, que é linguística”. (ORLANDI, 2001, p. 17)  

Michel Pêcheux, em todo o percurso de construção e reconstrução da teoria dos 

estudos discursivos, nunca pretendeu substituir o objeto língua pelo discurso, até porque é 

pela materialidade linguística que o discurso emerge. Sabemos que, inicialmente, as análises 

eram feitas a partir do objeto „discurso‟, uma vez que o corpora era constituído por discursos 

políticos esquerdistas. Segundo Ferreira (2006), 

 

A noção de materialidade discursiva, ou melhor, de materialidades 

discursivas, emerge em 1981, na designação do Colóquio Materialités 

discursives, evento que, segundo Maldidier, ([1990] 2003, p. 71) marca um 

novo ponto de partida para a AD, quando os analistas do discurso 

reconhecem a necessidade de explorar novos objetos, outras modalidade de 

linguagem, abrindo espaço para outras disciplinas que se interessam por 

essas discursividades. Esse é o período da passagem da Análise do Discurso 

para a Análise de Discurso. (FERREIRA, 2006, p. 85) 

 

 

Para estudar e analisar discursos, faz-se necessário considerar o sujeito, o sentido e a 

materialidade histórica, pois a exterioridade constitui o objeto discursivo. Os estudos de 

Pêcheux sobre o discurso, iniciaram-se em 1969, com a pretensão de ser uma ciência da 

maquinaria estrutural. Em 1975, com a primeira publicação de Semântica e Discurso, na 

França, ele observa o sujeito e agrega a noção da formação discursiva, tomada de empréstimo 
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de Michel Foucault. E, em 1983, também na França, ele publica Discurso-Estrutura ou 

acontecimento, em que analisa o enunciado “On a gagné”, proferido nas comemorações da 

eleição de François Mitterand.  

Pêcheux trilha um percurso de construção e reconstrução da teoria que ampara 

teoricamente o nosso trabalho, que é a AD. Segundo Orlandi (2012, p. 7), “Michel Pêcheux 

[...] propôs uma forma de reflexão sobre a linguagem que aceita o desconforto de não se 

ajeitar nas evidências e no lugar já-feito”. Sendo assim, ao analisarmos sequências discursivas 

recortadas da materialidade, obtidas através da transcrição do questionário semiestruturado, 

pretendemos construir sentidos, não nos contentando com o que é “evidente” naquilo que os 

sujeitos-professores enunciam sobre leitura em suas práticas pedagógicas. 

Sabemos que, “na perspectiva da análise de discurso, tomar a palavra é um ato social 

com todas as implicações: conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de 

identidades, etc.”. (ORLANDI, 2001, p. 17) Sendo assim, os depoimentos coletados podem 

nos apontar os sentidos que se instauram quando os sujeitos-professores se enunciam como 

“leitores assíduos”, “leitores de todo tipo de livro”, ou profissionais que “não têm tempo para 

ler”. Buscaremos analisar os depoimentos sobre leitura e perceber os interdiscursos que 

constituem o discurso sobre a mesma. 

 

II)  Discurso institucional escolar: um olhar sobre a leitura 

 

A instituição escolar pública brasileira tem muitos problemas que impedem uma eficaz 

ação no que tange ao seu papel, que é possibilitar a formação para aqueles que sentam em 

seus bancos por anos a fio. A partir da LDB de 1996, houve uma proposta de transformação 

educacional em atendimento às crianças, jovens e adultos que procuram as instituições para se 

formarem, aprenderem, estudarem. Três anos após a aprovação dessa lei, o MEC lançou um 

impresso denominado PCN‟s para o Ensino Médio, com a pretensão de “difundir os 

princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e 

metodologias”. (BRASIL, 1999, p. 13) O objetivo da circulação desse documento era 

possibilitar uma lapidação da prática pedagógica.  

Os PCN‟s para o Ensino Médio encontram-se divididos em quatro partes. A primeira, 

intitulada “bases legais”, faz uma apresentação do documento e elucida o que pretende ser o 

novo ensino médio, baseado na Lei nº 9.394 de 1996. A partir da segunda parte, o currículo 

ensinado nas escolas foi dividido em áreas: linguagens, código e suas tecnologias, que 

compreende a língua portuguesa, a língua estrangeira moderna, educação física, arte e 
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informática. As áreas das ciências da natureza, matemática e suas tecnologias abarcam os 

conhecimentos de biologia, física, química e matemática. E as áreas das ciências humanas e 

suas tecnologias compreendem os conhecimentos de história, geografia, sociologia, 

antropologia, política e filosofia. Contudo, esse agrupamento das disciplinas por área é 

realidade apenas no documento, pois nas escolas públicas o currículo ainda é dividido em 

disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, e assim sucessivamente. A parte dos 

PCN‟s do Ensino Médio que elucida o ensino de língua portuguesa cita uma sucessão de 

artigos da LDB que preveem desenvolvimento do educando, formação para o trabalho e 

exercício da cidadania. Mas a prática da leitura não é suscitada nesse parâmetro que se 

constrói para o ensino de língua portuguesa no Brasil.  

Cremos que a leitura é o principal instrumento e veículo para o árduo percurso trilhado 

até o conhecimento satisfatório, que possibilita o sujeito social entender o mundo que o 

rodeia. Sem esse instrumento, sem a prática da leitura, o sujeito fica a mercê do outro, de 

outras visões, de outros sujeitos que não partilham dos mesmos ideais e objetivos sociais.  

De acordo com os PCN‟s, 

 

[...] as ações escolares são arquitetadas sob a forma de textos que não 

“comunicam” ou são interpretados de forma diferente entre educadores e 

educandos. Há estereótipos educacionais complexos e difíceis de serem 

rompidos, como no caso do ensino das classificações apriorísticas de termos 

gramaticais. (BRASIL, 1999, p. 139) 

 

 

Essas “ações escolares”, citadas pelos PCN‟s em 1999, ainda fazem parte da realidade 

das escolas. Entretanto, mesclam-se às tentativas de construir uma escola democrática, cidadã, 

e preparada para acolher a todos aqueles que a procuram. Desse modo, o discurso 

institucional da escola ideal se constrói apontando caminhos ideais para se conquistar um 

ensino público de qualidade. Porém, o que acontece é que as condições necessárias para que 

esse ensino se efetive não são dadas às instituições escolares como, por exemplo, espaço 

adequado para acolher os alunos, com salas de aula limpas e organizadas; bibliotecas com 

acervo satisfatório e preparadas para ser um lugar de leitura, pesquisa e estudo; e professores 

preparados e valorizados para ensinar e orientar os alunos no contínuo exercício do processo 

de ensino-aprendizagem.  

A Secretaria da Educação do Estado de Goiás lançou, em 2010, os Referenciais para o 

Ensino Médio, de acordo com as áreas já contempladas nos PCN‟s pelo MEC. No 

“Componente Curricular-Língua Portuguesa”, em sua introdução, há uma crítica ao “ensino 
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tradicional de português no Brasil”, que segundo o documento, sempre foi alicerçado no 

ensino da gramática normativa, e por isso o estudante sente-se confuso perante tantas normas 

que circundam o ensino da língua, que ele já sabe. Assim, no componente curricular 

supracitado, chama-se atenção para a necessidade de diminuir a distância entre o falar e o 

escrever, e ainda reflete-se que: 

 

O caminho para essa conquista passa, necessariamente, pela leitura e 

mudança de concepção em relação à língua. [...] A população precisa 

entender que a linguagem é a nossa ferramenta principal, ela é que nos faz 

exercer a inteligência e ser o que somos. Sem ela nós seríamos remetidos ao 

estágio dos animais racionais. Portanto, a relação do falante com a língua 

tem que ser uma relação de carinho e amor, ele deve perceber que ela, „a 

língua‟, é sua alma gêmea, que são inseparáveis. (GOIÁS, 2010, p. 15) 

 

 

Mesmo entendendo que a expressão “a relação do falante com a língua tem que ser 

uma relação de carinho e amor” é equivocada, pois a relação do falante com a língua é 

constituída pelo contexto social em que esse sujeito participa e interage, e independe de 

sentimentos como “carinho e amor”, levantamos algumas questões. Como é possível 

concretizar o que estabelece um referencial para o ensino de língua portuguesa de uma escola 

pública se a infraestrutura desse espaço não está a contento? Como “praticar a leitura das 

linguagens, códigos e suas tecnologias” (GOIÁS, 2010, p. 15) se é oferecido ao aluno apenas 

o livro didático como material de leitura,  sendo que livros literários, informativos, 

apresentações artísticas de teatro, dança, enfim, toda a complexidade da linguagem 

verbovocovisual fica em segundo plano ou inexiste nesse contexto? 

As orientações voltadas para a leitura presentes no Componente Curricular de Língua 

Portuguesa, além de serem esvaziadas do contexto das escolas do estado de Goiás - pois são 

pouquíssimas aquelas que têm condições para desenvolver uma prática de acordo com essa 

orientação - ainda trazem o utilitarismo da leitura como se a justificativa para essa prática 

existir estivesse atrelada a um motivo: “O texto de leitura serve de base, de estímulo para 

escrever e o texto produzido é tido como resultado de um ato criativo”. (GOIÁS, 2010, p. 17) 

A instituição escolar considera a leitura a partir da utilidade, de uma função pedagógica para o 

ensino da língua portuguesa. Esses documentos não concebem a leitura como uma prática 

histórico-cultural, como interação entre sujeitos, como representação de uma realidade 

existente.  
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Enquanto estudante que fomos e somos, e enquanto professora que atua na educação 

básica, sentimos a urgente necessidade de políticas públicas que possibilitem um trabalho 

efetivo com linguagens variadas e práticas de leitura na escola.  

 Nos anos 80, aconteceram ações com o intuito de organizar bibliotecas nas escolas e 

incentivar a leitura, como o Salas de Leitura.  Segundo Berenblun (2009) em 1997, foi criado 

o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que substituiu projetos anteriores. Esse 

programa responsabilizou-se por distribuir obras para os alunos e também voltadas para a 

formação do professor. De 2001 a 2003, foram criados o PNBE, Literatura em Minha Casa e 

Palavra da Gente, que objetivavam distribuir obras literárias aos alunos de algumas séries 

para serem lidas em casa, sem que eles precisassem devolvê-las às bibliotecas das escolas. No 

ano de 2009, o MEC distribuiu às escolas uma coletânea intitulada Política de formação de 

leitores, contendo três impressos: Por uma política de formação de leitores, Biblioteca na 

Escola e Dicionário na Sala de aula. O MEC entendia que:  

 

Ao encaminhar esses documentos aos dirigentes de educação, gestores e 

professores, este Ministério [poderia] contribuir para a formação dos 

docentes das escolas públicas do Ensino Fundamental do país e, também, 

para a discursão e implementação de ações que [garantiriam] o pleno acesso 

dos alunos à leitura proficiente. (BERENBLUN, 2009, p. 8) 

 

 

Mais uma vez, temos um documento que reproduz o discurso sobre a importância de 

se orientar sobre a prática de leitura, sobre a formação dos professores, como se a formação 

do profissional e a implementação de práticas como essas fossem suficientes para dar conta de 

uma prática cultural que necessita mais do que livros e material impresso para se concretizar. 

Esse documento apresenta dificuldades estruturais da escola enquanto espaço autorizado para 

formar leitores. O problema da inexistência de bibliotecas ou das bibliotecas precárias é um 

deles, como menciona Berenblun (2009): 

 

De modo geral, as chamadas bibliotecas tratam-se apenas de salas ou 

espaços mal adaptados, mal pintados e mal iluminados, que nada têm de 

atrativo, além de afirmar a ideia de impossibilidade da livre escolha das 

obras da preferência do aluno, tanto porque os responsáveis não trabalham 

por essa concepção de interesse, quanto porque nas prateleiras, muitas de 

difícil visualização do acervo, há acúmulo de livros didáticos e de obras sem 

atrativo para o público. (BERENBLUN, 2009, p. 20) 

 

 

Esse é um problema com o qual convivemos, conforme podemos notar na pesquisa 

que empreendemos, como, por exemplo, na sequência discursiva abaixo:  
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S1: [...] na maioria das escolas a gente não encontra gibis, é muito poucas revistas e quando 

tem são revistas velhas que servem mais pra colagem e pra outros tipos de trabalhos de 

pesquisa e de arte, mas atualidades e livros, por exemplo, literatura moderna e contemporânea 

a gente quase não tem acesso nas escolas devido a questão do não investimento na biblioteca. 

 

S4: Na escola onde fui alfabetizada, não havia biblioteca e não havia também incentivos de 

leitura e na cidade é livraria basicamente não tinha. O ...  nome que se dava pra livrarias era 

pra venda de materiais didáticos. 

 

O espaço escolar não possui biblioteca ou, quando as tem, uma sala de aula é utilizada 

como tal. Geralmente, não há um ambiente adequado para sua instituição, e não raramente 

podem ser observadas nas escolas depósitos de livros denominados de biblioteca. Muitos 

profissionais que trabalham nesses espaços não conhecem sobre os livros, pois, normalmente, 

estão ali em desvio de função, o que se dá por motivos variados, como problemas de saúde, 

não adaptação a outros setores da escola, dentre outros fatores. 

Dessa forma, percebemos como o discurso institucional escolar se opõe à prática 

diária dos sujeitos-professores das escolas pesquisadas. Podemos observar isso a partir dos 

dizeres enunciados nas respostas do questionário semiestruturado. Vejamos alguns: 

 

S1: A Secretaria de Educação tem exigido né, que nossas práticas pedagógicas em língua 

portuguesa sejam é... bastante assim ... acirradas né, colocadas de maneira séria, dentro do 

nosso trabalho e exigindo muito a questão da prática da leitura, através dos vários gêneros e 

modalidades de texto que tem no currículo, referencial curricular que... desse ano 

principalmente, todos baseiam em leitura, a leitura a principal, seria a comandante do time, e a 

reflexão gramatical, a pontuação, ortografia, a reflexão sintática, semântica, vem, é pra ser 

feita dentro desses tipos de leitura como contos, romances, trechos de teatro, [...] 

 

S3: A Secretaria da Educação orienta minhas práticas pedagógicas..., existem alguns... cursos 

que são dados... mas... assim... poucos. Deveria... eu sinto falta. De uma formação de 

sugestões de práticas educacionais na sala de aula, que funcionaria, que teria como bom 

resultado, nós professores ficamos numa situação de ... se virar, né. Cada um se vira e faz... da 

forma que achar melhor, que consegue fazer e eu penso que um suporte seria necessário e 

seria muito bom pro professor adotar, conhecer práticas diferentes pra incentivar, pra 

trabalhar a língua. 
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S4: A questão de número vinte e seis, é... como... se a secretaria... como a secretaria estadual 

de educação orienta as práticas pedagógicas do professor de língua portuguesa, em relação à 

prática da leitura. Olha, como ela nos orienta... é muito pouco, para te falar a verdade, é muito 

pouco. É... o que deveria ocorrer, e na verdade não ocorre... a gente sabe que cada escola... do 

estado, ela tem uma tutora pedagógica, da subsecretaria, para acompanhar o trabalho 

pedagógico nas escolas, mas na verdade às vezes a gente depara com situações em que essa 

tutora, ela vai a escola é no objetivo de... é...  estar investigando ou observando se o professor 

está dando aula, se o professor está matando aula, e na verdade é isso. 

 

A contemporaneidade trouxe a inovação tecnológica e novas possibilidades de leitura, 

que se realizam pela internet, tablets, aparelhos de celular e outros recursos. Diante dessa 

realidade, poderíamos discutir sobre a necessidade das bibliotecas convencionais, posto que 

esse espaço voltado para a leitura pode não ir de encontro às necessidades (pouco acervo) e/ou 

vontades do sujeito leitor, como ler deitado em uma cama ou tapete.  

Barthes (1988), ao enunciar sobre a temática em estudo, aborda a existência de dois 

“recalques de leitura”. O primeiro deles refere-se às injunções sociais, que determinam a 

obrigatoriedade da leitura de determinados autores ou obras literárias. Por exemplo, o 

estudante do curso de Letras deve ler Camões, ou seja, esse leitor deve ler os cânones. E o 

outro recalque é:  

 

[...] talvez o da Biblioteca[...] por duas razões: (por mais bem concebida que 

seja) aquém ou além da demanda: a tendência é nunca estar aí o livro 

desejado, ao passo que outro livro é proposto: a Biblioteca é o espaço dos 

substitutos do desejo, frente à aventura do ler. A Biblioteca é um espaço que 

se visita, mas não um espaço que se habita. (BARTHES, 1988, p. 47) 

 

 

Para corroborar com esse dizer de Barthes sobre a biblioteca, trazemos esses 

enunciados:  

 

S1: Gostava muito de frequentar bibliotecas ... principalmente da UFG porque... a gente tinha 

ali,  antigamente era  o Instituto de Educação e tinha biblioteca grande né, antigas, prateleiras 

altas e eu gostava de fuçar os livros... com desenhos,  com imagens principalmente. 

 

S2: E... quando eu tive oportunidade de frequentar as bibliotecas,  eu... estudava numa escola 

pública e eu não saía da biblioteca na hora do recreio enquanto todo mundo ia brincar,  eu ia 
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pra biblioteca e ficava lá lendo livros que eu não tinha oportunidade , meus pais  não 

compravam,  apesar deles gostarem,  de achar necessário,  não tinha condição, então eu li 

muito...  na minha adolescência, na minha juventude mas livros assim,  que eu pegava na 

biblioteca.  

 

S10: Número sete, sim eu frequentava diariamente a biblioteca pública da minha cidade. 

 

S14: Quando criança frequentava biblioteca da escola. Livraria não porque em Catalão não 

tinha. 

 

S16: Frequentava as bibliotecas da escola, quando eu era criança... 

 

S18: Você frequentava bibliotecas, livrarias quando criança? Sim. Lá em Cumari que é a 

minha cidade natal, tinha uma biblioteca pública e eu costumava frequentar. 

 

S21: Eu frequentava apenas a biblioteca da escola, a minha casa quase não tinha livro. 

 

Trouxemos as sequências acima para exemplificar a prática de visita à biblioteca dos 

sujeitos dessa pesquisa. Quando perguntados se frequentavam esse espaço quando crianças, a 

maioria dos vinte e quatro sujeitos responderam que sim, afirmando que ou frequentavam a 

biblioteca da escola, ou a da cidade onde moravam. Os que disseram que não frequentavam, 

justificaram dizendo que moravam na fazenda, onde hão não tinha biblioteca, ou falaram da 

precariedade da escola onde estudavam, como vemos a seguir: 

 

S19: Como eu já tenho quarenta e cinco anos de idade o período em que eu estudava quando 

criança realmente é bem diferente do período que nós vivemos hoje, que nós vivenciamos 

hoje onde nossos alunos além de livros didáticos gratuitos, possui bibliotecas variadas  pela 

cidade, pelas escolas, em casa ou virtualmente. Na minha época eu e minhas irmãs não 

tivemos oportunidade de frequentar bibliotecas, porque as escolas que nós estudávamos, eram 

muito pobres, estaduais, simples, de favela mesmo. Não havia bibliotecas, havia poucos livros 

e não eram emprestados para os alunos lerem. Quanto à livraria, eu adorava quando a gente 

tinha oportunidade de ir a uma livraria, de folhear as revistas, os jornais, sempre gostei de 

folhear e primeiramente me chamava atenção às imagens, as figuras. 
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Concordamos com Barthes (1988), pois ao mencionar o “recalque da leitura”, mesmo 

o espaço da biblioteca não sendo um lugar que tenha um acervo que satisfaça a busca da 

necessidade e do desejo do sujeito-leitor, é um espaço que possibilita a ele encontrar o objeto 

a ser lido, o livro, ou descobrir algum livro que jamais pensou em ler. Por assim ser, esse 

espaço é um dos lugares que instiga e torna possível que o sujeito trilhe o caminho de 

aventuras, conhecimentos proporcionados pela prática da leitura.   

 

III) A coleta do corpus  

 

Ao escrevermos um projeto de pesquisa para empreendermos uma pesquisa no campo 

da (AD), sabemos que a construção metodológica da pesquisa é fundamental para o seu 

desenvolvimento. Ousamos propor uma pesquisa de campo, uma vez que intentamos refletir 

sobre a memória de leitura dos sujeitos-professores do ensino médio da rede pública estadual 

da cidade de Catalão-GO. Para tanto, elaboramos um questionário semiestruturado, iniciando 

com a identificação da universidade a qual o projeto está vinculado, nome do pesquisador, 

orientador, título e resumo do projeto, além de outras orientações importantes para que as 

respostas do questionário sirvam ao objetivo inicial. Embasamo-nos nos procedimentos 

propostos por Serrani-Infante (1998) e elaboramos trinta questões para serem respondidas e 

gravadas por cada sujeito entrevistado. Pensamos em respostas orais e não escritas, a fim de 

que o sujeito não reeditasse o que respondesse, de modo que obtivéssemos as respostas de 

acordo com a característica da irrepetibilidade do enunciado.  

As questões contidas no questionário contemplam desde reminiscências sobre a prática 

da leitura iniciada por esses professores quando ingressaram na instituição escolar; práticas de 

leitura em casa; e como os pais desses sujeitos tratavam a questão da leitura e dos estudos em 

relação a eles. Perguntamos, também, sobre sua formação profissional e prática pedagógica 

cotidiana. E, por fim, questionamos sobre a constituição de cada sujeito em sujeito-professor-

leitor. Propomos dessa maneira porque entendemos que: 

 

[...] a constituição de um corpus discursivo é, de fato, uma operação que 

consiste em realizar, por meio de um dispositivo material de uma certa forma 

(isto é, estruturado conforme um certo plano), hipóteses emitidas na 

definição dos objetos de uma pesquisa. (COURTINE, 2009, p. 54) 

 

 

Pensamos que os discursos produzidos socialmente sobre leitura e práticas de leitura 

podem ser materializados nos dizeres proferidos pelos professores. Para tanto, redigimos um 
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questionário semiestruturado segundo a proposta AREDA. (SERRANI-INFANTE, 1998) No 

entanto, salientamos que: 

 

Não existe, na realidade, nenhuma „nebulosa discursiva‟ que reúna a 

infinidade de discursos produzidos e que espere, em uma coexistência plana, 

que um analista de discurso venha tirá-los do esquecimento. Há discursos 

que jamais serão objeto de análise alguma. (COURTINE, 2009, p. 55) 

 

 

Mesmo sabendo da impossibilidade de analisar todos os discursos sobre leitura 

existentes socialmente, ao visitar cada instituição escolar que oferece o ensino médio e propor 

a cada professor de língua portuguesa do Ensino Médio dessas instituições que respondam o 

questionário, a nossa pretensão é que as respostas gravadas e posteriormente transcritas 

possibilitem a emergência de discursos que nos apontem para o objetivo geral e para os 

objetivos específicos desta pesquisa.  

Esse universo das instituições escolares configura-se num “campo discursivo restrito 

[de onde] são extraídas as sequências discursivas que serão submetidas à análise”. 

(COURTINE, 2009, p. 55) Essas sequências discursivas nos possibilitam analisar o 

posicionamento sócio-histórico-ideológico dos professores de língua portuguesa em relação à 

leitura; investigar quais os sentidos de leitura que emergem na memória discursiva desses 

sujeitos; e analisar a interdiscursividade de possíveis discursos pedagógicos sobre leitura, 

materializados nos seus dizeres. 

Conseguimos entrevistar vinte e quatro sujeitos-professores. Inicialmente, levantamos 

hipoteticamente um número superior, mas entendemos que essa pesquisa não é empírica, 

portanto, não é a quantidade de sujeitos que nos interessa, mas sim as respostas ao 

questionário proposto, que, a partir da transcrição, possibilitam uma rica materialidade 

discursiva, viabilizando a constituição do corpus a ser analisado nesta investigação. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, dedicado a 

abordar a fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa, abordamos 

as noções de língua, discurso, sujeito, memória discursiva, leitura discursiva e dialogismo, a 

partir dos postulados de Michel Pêcheux, Pierre Achard e Mikhail Bakhtin.   

No segundo capítulo, que foi estruturado em três itens, abordamos a metodologia 

empregada para desenvolver esta pesquisa. Por isso, explicamos no item 2.1 como o nosso 

corpus de pesquisa foi constituído; posteriormente, no item 2.2, falamos da construção do 

questionário semiestruturado; e, no item 2.3, relatamos alguns aspectos do perfil dos sujeitos 

participantes desta investigação.   
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No terceiro capítulo, por fim, fizemos as análises das sequências discursivas que nos 

possibilitaram observar as repetições e regularidades que nos propiciaram refletir sobre a 

memória discursiva dos sujeitos-professores de língua portuguesa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

CAPÍTULO I 

 

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE SUJEITO, MEMÓRIA E LEITURA 

 

1.1-Um olhar sobre o sujeito-professor-leitor 

 

Iniciamos este capítulo tratando do campo epistemológico sobre o qual propusemos 

nos debruçar para desenvolver uma pesquisa sobre a memória de leitura de sujeitos-

professores. A AD nasceu de uma ruptura com o estruturalismo, proposta principalmente por 

Michel Pêcheux, que sempre esteve engajado politicamente nas lutas sociais que tiveram 

como marco cronológico e histórico o mês de maio de 1968, e como lugar de acontecimento a 

Universidade Sorbone, na França. 

  

Desse modo, marxismo e linguística presidem o nascimento da AD na 

conjuntura teórica, bem determinada, da França dos anos 1968-70. Muito 

naturalmente o projeto se inscreve num objetivo político: a arma científica 

da linguística oferece meios novos para a abordagem política. 

Evidentemente com modulações diferentes, J. Dubois e M. Pêcheux 

despendem um ímpeto militante em suas empreitadas, eles são tomados pelo 

sentimento de uma urgência teórico-política. Donde uma última analogia: a 

AD como modo de leitura. (MALDIDIER, 2010, p.12-13) 

 

 

A partir da necessidade de construir uma teoria que pudesse ir além do estruturalismo, 

dos estudos filológicos e da análise de conteúdo, reivindica-se a construção de uma tríplice 

aliança a partir de Marx e o materialismo histórico, Freud e a teoria da psicanálise, e Saussure 

com a ciência linguística. Esse tripé teórico, essencialmente heterogêneo, constitui um campo 

epistemológico que possibilita pensar sobre o questionamento proposto por Pêcheux (2012), 

que sempre ponderou sobre a transparência da língua. 

 

Essa história, em sociologia e mesmo nos estudos literários, aparece cada 

vez mais explicitamente a preocupação de se colocar em posição de entender 

esse discurso, a maior parte das vezes silencioso, da urgência às voltas com 

os mecanismos da sobrevivência; trata-se para além da leitura dos Grandes 

Textos( da Ciência, do Direito, do Estado), de se pôr na escuta das 

circulações cotidianas, tomadas no ordinário do sentido. (PÊCHEUX, 2012, 

p. 48) 

 

 

Essa nova maneira de propor a leitura a partir de uma teoria não subjetiva propõe uma 

“ruptura tanto com as práticas de explicação de texto, quanto com os métodos estatísticos em 
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vigor nas ciências humanas”. (MALDIDIER, 2010, p. 13) Para difundir esse novo campo de 

estudo, as revistas Langages e Langue Française foram essenciais. 

E é a partir da ADF que pretendemos ouvir os discursos sobre leitura que emergem 

dos dizeres dos sujeitos-professores de língua portuguesa. Para analisar esses discursos, 

devemos descrever as materialidades linguísticas que obtivemos através das entrevistas feitas 

com os sujeitos da nossa pesquisa. É salutar ressaltarmos que devemos proceder à descrição 

não como “uma apreensão fenomenológica ou hermenêutica na qual descrever se torna 

indiscernível de interpretar: essa concepção da descrição supõe ao contrário o reconhecimento 

de um real específico sobre o qual ela se instala: o real da língua”. (PÊCHEUX, 2012, p. 50) 

 A linguagem, que é o lugar onde os discursos se materializam, é mediadora entre o eu 

e o outro. É pela linguagem que o ser humano interage ou se distancia, debate, argumenta, 

concorda ou discorda do seu interlocutor. Ressaltamos que, mesmo usando o mesmo sistema 

linguístico, a mesma palavra, cada um de nós profere um enunciado que difere dos demais.  

As palavras, enquanto materialidade linguística, não se diferem, mas os “processos 

discursivos” são distintos. Nesse sentido, 

 

O sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista, 

para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um 

conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. 

Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos 

personagens tenham o mesmo discurso. (PÊCHEUX, 2009, p. 81) 

 

 

Isso porque o discurso é materializado através do enunciado proferido por sujeitos 

sócio-histórico-ideológicos constituídos pelo discurso, e inseridos numa determinada 

formação discursiva que ampara todo o dizer do sujeito do discurso. Ao pensamos e 

questionarmos, a partir de Pêcheux e Fuchs (2010, p. 171), sobre qual “a relação [existente] 

entre os processos discursivos e a língua, do ponto de vista da teoria do discurso?”, temos que 

a língua é o lugar onde é possível a materialização dos sentidos que se instauram a partir dos 

processos discursivos existentes nessa teia onde se relacionam sujeito, língua e discurso. A 

partir de uma inscrição teórica na AD, faz-se necessário que reconheçamos a importância de 

um sistema linguístico constituído por léxico, sistema fonológico, morfológico e sintático, 

mas que é insuficiente para pensarmos o discurso, uma vez que:  

 

Não consideramos nem a linguagem como um dado nem a sociedade como 

um produto; elas se constituem mutuamente. Se é assim, o estudo da 

linguagem não pode estar apartado da sociedade que a produz. Os processos 

que entram em jogo na constituição da linguagem são processos históricos-
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sociais. A análise de discurso tem uma proposta adequada em relação a estas 

colocações, já que no discurso constatamos o modo social de produção da 

linguagem. Ou seja, o discurso é um objeto histórico-social, cuja 

especificidade está em sua materialidade, que é linguística. (ORLANDI, 

2001, p. 17) 

 

 

A palavra como sinal gráfico é diferente do signo linguístico, pois o sinal é 

identificável, imutável, dicionarizado. Ele não reflete e nem refrata nada e nem pertence ao 

nível da ideologia. Já o signo é ideológico e poder ser identificado, compreendido e analisado. 

E ainda  a palavra como sinal gráfico e a identificação dessa palavra se imbricam de tal modo 

que um falante nativo de uma língua não os distingue. Portanto na prática diária da língua, a 

consciência linguística dos interlocutores é indiferente ao sistema normativo linguístico, mas 

utiliza a linguagem contextualizada de acordo com os múltiplos usos e significados que essa 

palavra tem e pode vir a ter. 

A língua tem um caráter ideológico essencial, desse modo, a consciência dos falantes 

dessa língua não a reconhece como um sistema formalizado. Esse sistema é inacessível à 

consciência do sujeito falante. Tal sistema de normas linguísticas surgiu a partir da filologia e 

das línguas escritas mortas. A linguística surgiu a partir da filologia. E, para Bakhtin, mesmo 

a enunciação monológica grafada num monumento é um elemento da comunicação verbal, é 

uma resposta a algo construído anteriormente, enfim é um elo da corrente comunicacional. 

O objeto da AD, o discurso, concretiza-se por meio de elementos da linguagem. No 

entanto, para materializar-se e ter a condição de existência, o discurso depende também de 

algo que é exterior à língua, que está no social, na história, na ideologia. Além disso, o 

responsável pela materialização do discurso é o sujeito, que ocupa um lugar sócio-histórico-

ideológico diante da materialidade linguística, que se orienta pelo contexto também social, 

histórico e ideológico para produzir sentidos. O sujeito faz parte de um meio, de um lugar 

social, de uma classe que possui interesses em comum. “As classes utilizam a língua de modo 

determinado, no campo de seu antagonismo, especialmente de sua luta política”. (PÊCHEUX, 

2009, p. 82). Se o discurso só existe a partir de um sujeito que o enuncia, abordar noções 

teóricas sobre sujeito é essencial para nossa reflexão nesse campo do saber. Assim, 

concordamos com Cortina (2014, p. 352) ao dizer que a “inter-relação entre sujeitos é produto 

de uma enunciação que se constrói pelo discurso e o exame de um semioticista ou analista do 

discurso consiste em observar e interpretar de que maneira o enunciado produz os sentidos 

que veicula”. 
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Neste trabalho, recorremos a Michel Pêcheux para pensarmos a noção de sujeito na 

AD, que não é o sujeito empírico, indivíduo, mas é o sujeito sócio-histórico-ideológico, que 

tem a ilusão de que é dono do seu dizer. Pêcheux (2009) afirma que o sujeito é 

inconscientemente submisso à ideologia da qual faz parte, e afirma que o que existe é:  

 

[...] uma ilusão de autonomia constitutiva do sujeito, de modo que o sujeito 

“funcione por si mesmo”, segundo a expressão de L. Althusser que, em 

Aparelhos Ideológicos do Estado, apresentou os fundamentos reais de uma 

teoria não-subjetivista do sujeito, como teoria das condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção: a relação entre 

inconsciente (no sentido freudiano) e ideologia (no sentido marxista), que 

inevitavelmente ficaria misteriosa na pseudo-solução estruturalista do texto 

de Th. Herbert, começa, a ser esclarecida, como vamos ver, pela tese 

fundamental segundo a qual a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos: 

“[...] o indivíduo é interpelado como sujeito [livre] para livremente 

submeter-se às ordens do Sujeito, para aceitar, portanto [livremente] sua 

submissão. (PÊCHEUX, 2009, p. 124) 

 

 

Segundo Pêcheux (2009), há dois tipos de esquecimentos próprios do discurso. O 

esquecimento número 1 é aquele do sujeito assujeitado, que não percebe conscientemente que 

todo discurso é uma retomada do que já foi dito, e por isso usufrui da crença de ser livre 

sujeito-falante. Esse sujeito é constituído pelas formações discursivas que o determinam. O 

esquecimento número 2, por sua vez, é aquele em que o sujeito tem a ilusão de que é autor do 

seu próprio dizer, de que controla aquilo que pode e deve ser dito. Mas a linguagem não pode 

ser estanque da ideologia na qual esse sujeito é vinculado inconscientemente. Esse sujeito 

discursivo identifica-se com formações discursivas que o dominam e que foram determinantes 

para balizar os discursos que emergem dos seus dizeres ao longo da sua história. Por assim 

ser, esse esquecimento configura-se: 

 

[...] a partir do sujeito concreto individual „em situação‟(ligado a seus 

preceitos e a suas noções), se efetue um apagamento progressivo da situação 

por uma via que leva diretamente ao sujeito universal, situado em toda parte 

e em lugar nenhum, e que pensa por meio de conceitos. (PÊCHEUX, 2009 p. 

117) 

 

 

O sujeito possui um ego, que é a instância psíquica do “eu” que relaciona o real com o 

imaginário. Esse ego não possibilita o assujeitamento do sujeito ao outro, não aceita o sujeito 

subordinado.  Então, esse sujeito, que quer e pensa ser autônomo, funciona inconscientemente 

sob a forma-sujeito, em que a essência do real se subjetiva na representação de um sujeito do 

discurso que se inscreve numa determinada formação discursiva. Por exemplo, quando 
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enunciamos sermos boas mães ou bons pais, inscrevemo-nos numa forma-sujeito, inscritos na 

formação discursiva que representa as qualidades culturalmente construídas e socialmente 

aceitas para ser boa mãe ou bom pai. E, ainda, quando dizemos ser professores-leitores, 

professores que ensinam, que motivam os alunos a lerem, inscrevemo-nos na forma-sujeito 

inscrita na formação discursiva que representa as características ideais de um professor de 

língua portuguesa, aquilo que se tem como construção social e cultural do que vem a ser um 

bom professor. A partir de Cortina (2014, p. 354), podemos “afirmar que, para uma teoria do 

discurso, o que importa é identificar um sujeito que se constrói discursivamente a partir de um 

dizer”. 

Ao declarar que “Todo discurso é ocultação do inconsciente” (PÊCHEUX, 2009, p. 

164), Pêcheux faz pensarmos sobre os discursos que se materializam nos dizeres dos sujeitos- 

professores participantes da presente pesquisa. Eles trabalham em instituições escolares da 

rede pública estadual de ensino, demarcadas por problemas enfrentados de natureza política e 

pedagógica, que dificultam o dia a dia dos professores enquanto profissionais que têm como 

função ensinar. Entretanto, “é possível observar [nesses] profissionais uma grande vontade de 

acertar. Um empenho que os leva a enfrentar um cotidiano adverso”. (NETO e BEZERRA, 

2012, p. 180) 

Ao lermos o nosso corpus de pesquisa, deparamo-nos com os relatos sobre o modo 

como os sujeitos-professores se inserem no lugar de sujeitos-leitores. Ao serem perguntados 

sobre como aprenderam a ler, a grande maioria se referiu ao método de alfabetização. E 

quando perguntados sobre o primeiro livro que leram, muitos não se lembraram ou 

desconsideram os momentos em que os professores liam a história para eles, assim como a 

leitura dos livros didáticos nas séries iniciais. Isso nos aponta para a concepção de leitura dos 

professores, ou seja, de que livro para leitura é o livro literário. Ao serem questionados sobre 

o tipo de leitura diária que costumam fazer, os sujeitos entrevistados responderam que leem 

literatura, como contos, crônicas, romances, e também gibis, livros infanto-juvenis e literatura 

de autoajuda. Falaram, ainda, da prática de leitura dos livros didáticos e até de livros 

acadêmicos, pois um professor disse que trabalha com correção de trabalhos acadêmicos, 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC‟s) e artigos.  

A maioria dos sujeitos-professores disseram que uma grande barreira para a prática 

cotidiana da leitura é o pouco tempo que lhes sobra frente às responsabilidades inerentes a 

suas práticas pedagógicas, bem como a carga horária de sessenta horas semanais de trabalho 

em sala de aula, assumida pela maioria deles. Afazeres como elaborar aulas, corrigir 

atividades dos alunos, entre outros, minam o tempo que os professores usariam para a leitura 
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entendida por eles como válida.  Vejamos algumas sequências em que os sujeitos-professores 

enunciaram sobre suas práticas de leitura: 

 

(1) S1: A leitura diária que eu faço, como eu já disse antes é a leitura de crônicas, até de 

contos também, gosto muito de ler contos esparsos, crônicas e... trechos de jornais e revistas. 

 

(2) S2: Hoje,  eu acredito que eu tenho menos tempo pra leitura, eu não tenho o tempo que eu 

gostaria, porque ser professor acaba tomando  muito o tempo da gente, você trabalha muito 

nas escolas, eu acredito que mais em casa corrigindo provas, elaborando, é ...  Indo atrás de 

uma novidade, mas sempre que eu posso eu costumo ler bastante, não só os livros literários, 

mas outros livros também que eu acho interessante, que me toque... 

 

(3) S3: É... a dificuldade encontrada pra ler diariamente é o tempo né... é... o... nós 

trabalhamos, temos uma carga horária muito puxada, eu começo a trabalhar sete horas paro 

meio- dia e meio, almoço e ... volto do trabalho uma hora, saio seis e quinze e aí chegando 

tem muita coisa pra preparar, pra planejar pro outro dia, então o tempo, o maior obstáculo é o 

tempo, não é ... tem... eu tenho vontade, tenho ... curiosidade, sinto falta demais de... de mais 

leituras, mas o tempo é muito escasso. 

 

(4) S4: Sobre a questão... é... se eu costumo a fazer que tipo de leitura diária, olha... 

ultimamente eu leio todos os dias, todos os dias, mais textos acadêmicos, livros acadêmicos, 

né, embora também, gosto de ler romances né, adoro ler os romances... é... atualmente né, 

estou lendo, e coisa que eu já queria ter lido a mais tempo, e não lí, né, então estou lendo 

agora, é um dos romances que eu queria ter lido e não li, mas já ouvi falar muito que é O trigo 

e o joio do Fernando Noronha, não é... do... Fernando Namora né. 

 

(5) S5: Leio todo tipo de livro, livros infantis, juvenis, acadêmicos, teóricos, enfim, todo tipo. 

Só não leio livros de auto-ajuda, porque realmente não gosto. Mas se for um caso de 

necessidade, leio também. 

 

As sequências supracitadas, a nosso ver, materializam os discursos ocultos no 

inconsciente dos sujeitos. Falar que não têm tempo para ler remete-nos a um sujeito 

pressionado pelas demandas que o trabalho pedagógico lhes impõe, e, ainda, pelo excesso de 

horas semanais que se dedicam ao trabalho. Isso porque, como sabemos, o professor trabalha 
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excessivamente para receber uma quantia que possa, minimamente, suprir as necessidades 

econômicas.  

No capítulo III, discorreremos mais sobre o interdiscurso capitalista que emerge nessas 

sequências discursivas. Observamos também, nas sequências 4 e 5, um discurso que emerge 

sobre a quantidade de leituras que são feitas por sujeitos-professores. Ouvimos muitas vezes 

na sociedade que tal pessoa é culta porque lê muito, ou porque lê todo tipo de texto, como se a 

boa prática da leitura estivesse condicionada à quantidade do que se lê. No tópico seguinte, 

observamos que não é a quantidade do que se lê que importa, mas a produção de sentido do 

que é lido. 

 

1.2-A leitura a partir da Teoria do Discurso 

 

1.2.1- O que entendemos por “leitura discursiva” 

 

Ao pensarmos sobre leitura, é importante salientarmos a polissemia constituinte dessa 

palavra. Leitura pode significar atribuição de sentidos, contexto em que podemos pensá-la 

independente da escrita ou da oralidade. No sentido de “concepção”, temos a questão da 

“leitura de mundo”, que se relaciona com a noção de ideologia. Na conotação acadêmica, 

leitura significa a edificação de uma teoria acerca de determinado assunto ou autor. Já em 

sentido restrito, leitura consiste em aprender a ler, a escrever, ou seja, relaciona-se à 

aprendizagem formal escolarizada.  

A partir da perspectiva discursiva, nesta pesquisa a leitura será discutida à luz da 

interpretação e compreensão. Orlandi (2001) elucida vários pontos essenciais ao abordar a 

questão da leitura, sendo eles: 

 

a) o de se pensar a produção da leitura e, logo, a possibilidade de encará-la 

como possível de ser trabalhada (se não ensinada); 

b) o de que a leitura, tanto quanto a escrita, faz parte do processo de 

instauração do (s) sentido(s); 

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

d) o de que tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e 

ideologicamente; 

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

f) finalmente, e de forma particular, a noção de que a nossa vida intelectual 

está intimamente relacionada aos modos e efeitos de leitura de cada época e 

segmento social. (ORLANDI, 2001, p. 8) 
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Podemos refletir, a partir do posicionamento da autora, o quanto a questão da leitura é 

complexa em face da diversidade de parâmetros que temos ao tratarmos a ação de ler. O que 

acontece, muitas vezes, é que a comunidade letrada, e mesmo os sujeitos-professores que 

estão envolvidos diretamente com a responsabilidade de “formar leitores”, simplificam o seu 

sentido, considerando apenas a leitura escolarizada, gramatical; e, assim, desconsiderando os 

vários aspectos que envolvem suas práticas, inerentes a cada época histórico-social.  

Fala-se muito que o aluno, que o brasileiro não lê. Mas em que contexto e o que se 

considera como leitura? Em quais condições de produção esse discurso da falta de leitura 

emerge nos dizeres sociais? Segundo Orlandi (2001), a leitura pode ser ensinada como sendo 

parte de um processo de produção de sentidos. Logo, por que um determinado sujeito, 

integrante da cultura letrada, que foi alfabetizado, não produz sentido a partir de um 

determinado texto que circula em seu meio social? A resposta para o último questionamento 

pode estar no ponto em que Orlandi (2001) elucida que o leitor tem sua especificidade e sua 

história e, sob essa perspectiva, tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados histórico-

ideologicamente, sendo preciso considerar que há muitas formas de leitura, além da escolar.  

Quando um leitor, por exemplo, depara-se com a capa da revista Veja
2
 de 10 de agosto 

de 2005, que traz o enunciado “LULLA”, no qual as letras “L” aparecem duplicadas e 

coloridas em verde e amarelo - alusivas ao enunciado COLLOR, marketing do candidato 

Fernando Collor de Mello, eleito presidente da república em 1989, e que sofreu impeachment 

por causa de corrupção no governo - e entende a relação proposta pela revista de forma 

naturalizada, concordando com as aproximações entre os governos sem um debate sobre os 

contextos históricos e sociais dos mesmos, sujeitos e enunciados, esse leitor se insere em uma 

formação discursiva de direita elitista. No entanto, outra possibilidade seria o leitor 

estabelecer uma leitura observando como essa tentativa de aproximação entre esses sujeitos é 

construída por uma visão elitista de direita, que opera no editorial da revista em questão. 

Nesse caso, entendemos que esse sujeito não se insere na formação discursiva elitista da 

revista em questão, e que seus processos de leitura sobre os enunciados propostos são outros, 

distantes do proposto pela revista.  

Essas diversas leituras acontecem dependendo do contexto sócio-histórico no qual o 

leitor encontra-se inserido: esse contexto, que envolve o leitor, é o que nos permite dizer quais 

leituras poderão ser feitas a partir dos enunciados, dos textos, das imagens, enfim, dos 

discursos que o atravessam. Dessa forma, percebemos que “da pluralidade de formações 

                                                           
2
 Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx Acesso em: 02 de fevereiro de 2015. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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discursivas existentes em nossa formação social resulta uma variedade de sujeitos sociais, daí 

decorrendo a diversidade de leituras possíveis”. (INDURSKY, 2003, p. 191) 

 Diante do exemplo exposto, e pensando nas várias possibilidades de leitura, 

precisamos considerar que: 

 

A leitura tem de ser pensada não apenas como procedimento cognitivo ou 

afetivo, mas principalmente como ação cultural historicamente constituída. 

E, por isso, o produto que resulta desta ação não é jamais a simples 

acumulação de informações, não importa de que natureza sejam estas, mas 

sim a representação da realidade presente no texto lido. Um valor, portanto. 

Valor este que não é criação original do sujeito, mas algo que se articula com 

o conjunto de valores e saberes socialmente dado. (BRITTO, 2006, p. 84) 

 

 

Pensarmos que para ler é suficiente conhecer a língua, os códigos, ou mesmo “gostar 

de ler” - como enunciado que circula socialmente - é generalizante, pois a leitura, para que 

faça sentido, é sempre construída a partir de processos de interação entre autor, texto e leitor. 

“A leitura, portanto, não é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de natureza, de 

condições, de modos de relação, de trabalho, de produção de sentidos, em uma palavra: de 

historicidade”. (ORLANDI, 2001, p. 9) Quando um texto é escrito, há a constituição de um 

“leitor imaginário”. (ORLANDI, 2001) E quando esse texto chega num leitor real, ele deve 

relacionar-se com o leitor imaginário do texto. Caso essa relação não aconteça, não há 

produção de sentido, e, consequentemente, não há compreensão sobre o texto lido.  

Nas instituições escolares, a leitura é entendida como: 

 

[...] uma questão linguística, pedagógica e social ao mesmo tempo. Embora 

cada especialista a encare em sua perspectiva, a postura crítica está em não 

absolutizar essa perspectiva pela qual observa o fato. Metaforicamente, eu 

diria que é preciso não esquecer que o microscópio não é a bactéria que se 

observa. (ORLANDI, 2001, p. 35) 

 

 

Nesse lugar em que ensinar a ler, a escrever e a formar leitores é, ou deveria ser, uma 

prioridade do trabalho pedagógico dos professores, ainda se buscam técnicas, meios para se 

resolver o problema da dificuldade de ler que os alunos apresentam, e não se consideram o 

sujeitos-leitores e sua inscrição sócio-histórica, bem como os variados modos de leitura que 

existem. Sendo assim, a sociedade, em geral, considera a escola fracassada, pois essa 

instituição não consegue dar conta daquilo que deveria vir em primeiro lugar nos 

planejamentos e projetos político-pedagógicos. A escola impõe uma forma de saber legítima, 

discursivizada a partir dos dizeres circulados em uma sociedade dividida por classes, com 
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interesses antagônicos. A classe dominante impõe um modelo de leitura amparada nos 

cânones literários como se fosse a ideal, símbolo de uma cultura elitizada, e que desconsidera 

as várias possibilidades de leitura existentes na cultura popular de um povo, como exemplo, 

os cordéis. Desse modo, “a escola, tal como existe, em referência à leitura, propõe de forma 

homogênea que todo mundo leia como a classe média lê”. (ORLANDI, 2001, p. 37) Ela limita 

as possibilidades de leitura, de textos, de suportes textuais existentes na sociedade. 

Desconsidera, pois, outras formas de aprendizagem e de leitura que existem, dependendo do 

contexto sócio-histórico vivido pelos sujeitos-leitores.  

A questão linguística da leitura é pensada na medida em que o texto não tem um 

sentido dado a priori, mas, na perspectiva discursiva, é o leitor quem produz um sentido a 

partir do texto lido. Dessa forma, entendemos que a leitura discursiva acontece a partir de 

condições de produção do autor, leitor e texto. Assim: 

 

O reducionismo linguístico [...] não vê na leitura do texto apenas a 

decodificação, a apreensão de um sentido (informação) que já está dado nele. 

Não encara o texto apenas como produto, mas procura observar o processo 

de sua produção e, logo, da sua significação. Correspondentemente, 

considera que o leitor não apreende meramente um sentido que está lá; o 

leitor atribui sentidos ao texto. Ou seja: considera-se que a leitura é 

produzida e se procura determinar o processo e as condições de sua 

produção. Daí se poder dizer que a leitura é o momento crítico da 

constituição do texto, o momento privilegiado do processo de interação 

verbal, uma vez que é nele que se desencadeia o processo de significação. 

(ORLANDI, 2001, p. 37-38) 

 

 

Sabemos que o espaço escolar é o lugar autorizado socialmente para se ensinar a ler, 

para formar leitores. Mas o que notamos é que esse espaço muitas vezes está ocupado em 

cumprir uma grade curricular engessada, que não atende os anseios dos alunos que recebe a 

cada ano, e que desconsidera as diversas formas de linguagem existentes na sociedade. A 

escola se exime de: 

 

[...] incluir em sua reflexão metodológica e em sua prática pedagógica a 

consideração de outras formas de linguagem que não a verbal e, no âmbito 

dessa, dá mais valor à escrita que à oralidade. Isso representa a expressão do 

maniqueísmo escolar, que vê em outras formas de linguagem sua 

manifestação rebaixada. (ORLANDI, 2001, p. 38) 

 

 

A partir dos estudos discursivos sobre esse tema, que faz parte do cotidiano escolar, 

questionamos: “qual é a imagem de leitor que a escola produz?”. (ORLANDI, 2001, p. 38) A 
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partir dessa questão, visualizamos, pela nossa prática diária, que a instituição autorizada a 

“ensinar a ler e escrever” limita as possibilidades de leitura dos sujeitos-alunos, assim como 

desconsidera todas as formas de leitura existentes no contexto extra escolar, produzindo uma 

representação de leitor homogeneizado, inerte, passivo a toda vivência sócio-histórico-

ideológica constituinte do sujeito-leitor e do sujeito-aluno.  

Dessa imagem construída, resultam as políticas pedagógicas ineficientes das 

instituições escolares, com sérias consequências na constituição dos sujeitos-cidadãos. Assim, 

faz-se necessário elucidarmos que “na realidade, em linguagem (e, logo, em leitura) não há 

grau zero assim como não há grau dez”. (ORLANDI, 2001, p. 39) O que importa é uma 

relação constituinte entre sujeitos-professores e sujeitos-aprendizes na construção do objeto 

de conhecimento, no caso, da leitura. Considerar as práticas e vivências dos sujeitos-alunos 

além dos muros escolares e/ou proporcionar momentos de interação com a linguagem 

musical, cinematográfica, com as artes plásticas, e outras formas de linguagem, com som e 

imagem, proporciona um conhecimento ampliado para a construção dos sentidos da leitura 

verbal. 

Orlandi (2001) apresenta duas finalidades ao se ocupar do estudo da leitura:  

 

[...] fornecer subsídios para o ensino de leitura em uma escola que se queira 

crítica. A outra finalidade, de caráter menos prático, liga-se ao fato de que a 

leitura é um processo cuja explicitação envolve mecanismos de muita 

relevância para a análise de discurso. Ao menos quando a leitura é vista 

como produzida em condições determinadas, ou seja, em condições sócio-

históricas que devem ser levadas em conta. (ORLANDI, 2001, p. 41) 

 

 

Com o subsídio dos estudos discursivos para pensarmos o tema leitura, percebemos 

que esse aparato teórico nos possibilita pensar não somente numa escola crítica, mas nos 

proporciona uma amplitude de posicionamentos e práticas que viabilizam oportunidades para 

que os sujeitos que vivenciam o espaço escolar, sejam alunos ou professores, possam se 

constituir enquanto sujeitos de direito e que vislumbrem as inúmeras oportunidades que lhes 

são ocultados por um discurso dominante, propagado pela elite capitalista. 

É notório que os sujeitos-alunos, como seres sociais que são, trazem para a leitura suas 

experiências discursivas, pois eles vivenciam e experimentam várias formas de linguagem 

possíveis no contexto em que vivem. A escola, ao excluir as práticas de leitura não escolares, 

valorizando apenas a relação dos alunos com a língua escolar, limita a possibilidade dos 

alunos construírem uma história de leituras que é extremamente necessária à construção dos 

sujeitos-leitores-cidadãos, tão vital para uma digna vivência em sociedade.  
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Urge que a escola seja realmente um espaço de inclusão social, no sentido de inclusão 

que interessa a todo sujeito-humano, e não uma instituição que cumpra apenas a função de 

aparelho ideológico do estado, se é que é possível, e assim possibilite que a leitura seja um 

“ato de posicionamento político diante do mundo”. Para que essa dimensão política da leitura 

se efetive, Barthes (1988, p. 46) afirma que: “A liberdade de leitura, qualquer que seja o preço 

a pagar, é também a liberdade de não ler”. Para que a leitura discursiva aconteça, devemos 

levar em conta o papel do autor e, assim, o fato de que o sujeito-autor perde a posse do texto 

escrito ao terminá-lo, e que o leitor imaginário pensado para o texto escrito pode não coincidir 

com o leitor real. Isso significa dizer que cada sujeito, a partir de um contexto sócio-histórico-

ideológico, e a partir de suas histórias de leituras, produz sentidos diversos, dependendo do 

texto que lê. Diante disso, Barthes (1988) propõe que: 

 

Abrir o texto, propor o sistema de sua leitura, não é apenas pedir e mostrar 

que podemos interpretá-lo livremente; é principalmente, e muito mais 

radicalmente, levar a reconhecer que não há verdade objetiva ou subjetiva da 

leitura, mas apenas verdade lúdica; e ainda mais, o jogo não deve ser 

entendido como uma distração, mas como um trabalho – do qual, entretanto, 

se houvesse evaporado qualquer padecimento: ler é trabalhar o nosso corpo 

(sabe-se desde a psicanálise que o corpo excede em muito nossa memória e 

nossa consciência) para o apelo dos signos do texto, de todas as linguagens 

que o atravessam e que formam como que a profundeza achamalotada de 

frases. (BARTHES, 1988, p. 42) 

 

 

A dimensão discursiva da leitura, amparada pelo constructo teórico de Orlandi (2001), 

ampara teoricamente a nossa proposta de trabalho. A seguir, abordaremos a leitura como 

prática histórico-cultural, investigada por Roger Chartier. 

 

1.3-Leitura como prática histórico-cultural 

 

A partir da perspectiva discursiva, sabemos que há múltiplos modos de leitura, os 

quais a perspectiva histórica da leitura aponta para pensarmos na noção de leitura discursiva. 

A leitura é sempre uma prática cheia de gestos, espaços, hábitos e, apesar de sua efemeridade, 

os relatos históricos indicam a existência de diversas maneiras de ler ao longo dos séculos. 

Em seu trabalho, Cavallo e Chartier (1998) observam as competências de leitura desde o 

mundo grego e helenístico até o período histórico denominado Idade Moderna, abordando a 

divisão entre analfabetos e alfabetizados, as formas de ler próprias de cada leitor, normas, 

convenções de leitura, processos de interpretação e diferentes expectativas e interesses que os 
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leitores têm ao praticar a leitura. “A leitura não é apenas uma operação intelectual abstrata: 

ela é uso do corpo, inscrição dentro de um espaço, relação consigo mesma ou com os outros”. 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 8) Ler em silêncio, em voz alta, ouvir a “leitura” do 

outro, ler deitado em uma cama ou sentado em uma escrivaninha, estão entre as diferentes 

expressões corporais que envolvem a prática da leitura.   

A prática da leitura no mundo grego e helenístico era diversificada. Tanto a leitura em 

voz alta quanto a leitura silenciosa eram práticas comuns. No entanto, “a modalidade da 

leitura em voz alta [era] a mais difundida em toda a Antiguidade”. (CAVALLO; CHARTIER, 

1998, p. 11) Os gregos da época clássica não entendiam a leitura fora do contexto 

profissional, “E, na verdade, as primeiras coletâneas de livros, mesmo particulares, de que se 

tem notícia são do tipo profissional, como devem ser consideradas, por exemplo, as de 

Eurípedes e de Aristóteles”. (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 12) 

Nesse contexto, mesmo que a prática de leitura oral fosse extremamente cultivada, o 

livro passou a ter um papel fundamental, pois toda a literatura da época passou a depender 

dele para a circulação e conservação das produções literárias. E assim foi criada a Biblioteca 

de Alexandria. 

 

[...] arquétipo das grandes bibliotecas helenísticas, é biblioteca ao mesmo 

tempo “universal” e “racional”: universal, porque é destinada à conservação 

dos livros de todos os tempos e de todo o mundo conhecido, e racional, 

porque nela os próprios livros devem obedecer a uma ordem, entrar em um 

sistema de classificação que permita organizá-lo por autor, obra e conteúdo. 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 14) 

 

 

Roma herdou do mundo grego a estrutura física do volumen e certas práticas de 

leitura. Antes do século II a. C., os usos da cultura escrita no mundo romano limitavam-se à 

casta sacerdotal e à nobreza. Nos séculos II e I a. C., os livros gregos chegaram à Roma como 

despojos de guerra: em 168, Emílio Paulo trouxe livros da Macedônia. “Tais livros, guardados 

nas residências dos que os conquistaram, transformaram-se e bibliotecas particulares em torno 

dos quais se reúne a restrita sociedade culta”. (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 16-17) 

A época imperial marcou uma nova etapa no mundo da leitura em Roma, pois 

começaram a circular muitos materiais escritos, como cartazes, libelos, calendários, 

mensagens, entre outros. Nessa época, houve uma crescente demanda pela criação de 

bibliotecas públicas. Porém, as que foram criadas não possuíam um espaço adequado para 

receber toda a população, e eram frequentadas por uma pequena elite da classe média alta, que 

na maioria possuía biblioteca particular. O aumento das bibliotecas públicas visava a 
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conservar memórias históricas e algumas bibliotecas eram destinadas a serem espaços de 

lazer.  

Na Idade Média, o códex
3
 foi um mediador entre a leitura na Antiguidade e as 

maneiras de ler na Idade Média. Contudo, faz-se necessário ressaltarmos as diferenças entre o 

Ocidente latino e o Oriente grego. Na civilização bizantina, o livro ocupou um papel 

fundamental. A alfabetização foi fortalecida e o ensino público e privado foi mantido por toda 

a Idade Média. Já no Ocidente latino, a leitura ficou restrita aos claustros e interior das igrejas. 

A leitura em voz alta deixou de existir para dar lugar à prática da leitura silenciosa ou 

murmurada. Os livros eram lidos para conhecer Deus. No final do século XI, renasceu a 

história da leitura. Petrarca dizia que os livros deviam ser guardados no cérebro, e não na 

estante.  

No século XIII, nasceram as bibliotecas. Os sistemas bibliotecários catalogavam os 

livros e havia uma espécie de memorial, que consistia em uma ficha na qual eram assinalados 

os volumes emprestados. As bibliotecas eram lugares silenciosos, com livros expostos para os 

leitores. Já na Idade Moderna, as práticas de leitura estavam ligadas às evoluções históricas, 

escolhas religiosas, ritmos de industrialização. 

 

A primeira transformação que afeta as práticas de leitura na época moderna é 

a técnica: ela revoluciona, na metade do século XV, os modos de produção 

dos textos e de produção do livro. Com os caracteres móveis e a prensa de 

impressão, a cópia manuscrita não é mais recurso disponível para garantir a 

multiplicação e a circulação de textos. Por baixar muito o custo de 

fabricação do livro, dividido pela totalidade dos exemplares de uma mesma 

tiragem, por abreviar a duração de sua fabricação, que era longa ao tempo do 

manuscrito, mesmo após a invenção da pecia e a divisão do livro a ser 

reproduzido em cadernos separados, a invenção de Gutenberg permite a 

circulação dos textos numa escala antes impossível. (CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p. 26) 

 

 

Com a invenção de Gutenberg, poderíamos pensar que a ação de ler, o contato com 

um impresso, democratizou-se a tal ponto que todos aqueles que quisessem poderiam fazê-lo. 

Mas sabemos que não foi assim que aconteceu, pois, como temos pesquisado e observado, a 

prática da leitura compreende muitas variáveis, posto que envolve sujeitos sócio-histórico-

ideológicos. Outro ponto importante a ser elucidado quando pensamos em práticas de leitura é 

a popularização do impresso. Os livreiros-editores da Europa criaram uma edição que ganhou 

uma clientela que não podia arcar com seus elevados custos, e, ainda, escolheram gêneros e 

                                                           
3
 Impresso organizado em “páginas, o que permitia colocar uma quantidade de texto muito mais extensa da que 

cabia em um rolo”. (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 92) 
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textos que conquistaram grande número desses leitores. Esses impressos, denominados 

pliegos suelto
4
, supriram o comércio dos livros, que era feito por vendedores ambulantes e 

mascates, os quais, com sua prática comercial popular, faziam com que um repertório 

considerável de livros chegasse até a população, que podia fazer uso desses impressos da 

forma como quisesse.    

No que se refere ao aprender a ler relacionado a uma experiência escolar voltada para 

a decifração do alfabeto e como prática discursiva que produz sentido, como Jean Hébrard 

mostrou a partir de narrativas autobiográficas, Chartier (2009, p. 240) afirma que “a 

aprendizagem da leitura se apoia muito mais sobre os questionamentos pré ou extraescolares, 

ligados à descoberta pela criança de problemas que pertencem à difícil compreensão da ordem 

do mundo, do que sobre uma escolarização ou uma aprendizagem escolar”. 

Essa afirmação de Chartier (2009) justifica-se a partir do que Possenti (2001) enuncia 

em seu texto Sobre a leitura: O que diz a análise de discurso?, sobre o fato de Pêcheux ter 

criado, a partir da AD, um dispositivo que garantia uma leitura não subjetiva dos textos, sendo 

que: 

 

[...] já se sabia que uma língua não funciona como um código que fornece a 

quem a conhece todas as „informações‟ que veicula (na verdade, já se sabia 

também que nem sempre se trata de informações); sabia-se que não se pode 

transpor o que se conhece da língua (como sistema gramatical) para o texto – 

e, como se sabe muito claramente, leem-se textos e não frases/exemplos de 

gramática; sabia-se que cada gênero propõe problemas diversos de 

interpretação (não é a mesma coisa ler história e ler literatura, literatura e 

filosofia etc.). (POSSENTI, 2001, p. 23) 

 

 

Ao refletirmos sobre concepções de leitura nesse contexto histórico contemporâneo, é 

relevante pensarmos sobre a prática da leitura nos suportes eletrônicos. Os computadores, de 

mesa ou portáteis, como os notebooks, tabletes e outros, proporcionam a leitura de uma forma 

diferenciada dos suportes impressos. Desse modo, “A revolução do livro eletrônico é uma 

revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como nas maneiras de ler”. 

(CHARTIER, 1998, p.13)  

Desde a antiguidade, época em que os escritos eram produzidos em pedras, 

posteriormente em pergaminhos e outros suportes que possibilitavam a impressão de letras, 

caracteres responsáveis em inscrever um enunciado proferido por algum sujeito, as maneiras 

de ler variam. A leitura em um livro eletrônico, por exemplo, permite uma forma de interação 

                                                           
4
 “Sua forma (originalmente a de um livrete de oito ou quatro páginas, isto é, uma folha ou uma meia folha em 

formato in-quarto)”. (CHARTIER, 1999, p. 121) 
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com o leitor diferente da estabelecida com o livro impresso. “O texto eletrônico torna possível 

uma relação muito mais distanciada, não corporal. O mesmo processo ocorre com quem 

escreve”. (CHARTIER, 1998, p.16) O texto eletrônico permite que qualquer pessoa possa ser 

crítica de um texto, mesmo sem estar inserida em uma instituição acadêmica, por exemplo. 

Tanto é que em qualquer publicação online há um espaço para que o leitor escreva seu 

comentário. 

Ao refletirmos sobre essa nova maneira de ler, concordamos com Chartier (1998), 

quando diz que: 

 

A grande questão, quando nos interessamos pela história da produção dos 

significados, é compreender como as limitações são sempre transgredidas 

pela invenção ou, pelo contrário, como as liberdades de interpretação são 

sempre limitadas. A partir de uma interrogação como essa será talvez menos 

inquietante pesar as oportunidades e os riscos da revolução eletrônica. 

(CHARTIER, 1998, p. 19) 

 

 

Observamos, no corpus em estudo, enunciados que corroboram com a citação acima, 

ao dizer que “as limitações são sempre transgredidas pela invenção ou, pelo contrário, como 

as liberdades de interpretação são sempre limitadas”. Vejamos: 

 

(6) S18: Vejo que a grande dificuldade de trabalhar leitura na escola é porque os nossos 

alunos, eles não têm mais aquele contato com a leitura. Infelizmente, esse mundo digital da 

informática tirou o aluno da leitura. Ele lê muito, mas lê outras coisas, que não obras 

literárias, né, ele está sempre em frente ao computador, mas não para ler livros literários, ele 

lê outros tipos de textos, né, talvez textos ... mais próximos da área de interesse dele. 

 

O sujeito-professor impõe a limitação da leitura dos cânones, mas o sujeito-aluno 

transgride essa prática imposta, escolarizada, e utiliza a revolução eletrônica para construir a 

sua própria história de leitura. Segundo Chartier (1998, p. 23), “A cultura escrita é inseparável 

dos gestos violentos que a reprimem”. As histórias sobre destruição de livros, bibliotecas, são 

constantes numa sociedade que sempre deseja reprimir algo que rompe com a ordem 

estabelecida. No entanto, 

 

Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor 

que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas esta 

liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações 
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derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas 

diferenças, as práticas de leitura. (CHARTIER, 1998, p. 77) 

 

 

Nesse contexto da leitura digital, o leitor não subverte apenas aquilo imposto pelo 

livro, mas o suporte utilizado, trocando o livro impresso pelo arquivo em PDF e pelas redes 

sociais. Além disso, temos as mudanças no que concerne às diferentes formas de ler 

registradas na história. Abreu (2001) apresenta-nos um trabalho dizendo que a representação 

de leitor que emerge dos nossos dizeres na atualidade é proveniente das pinturas e imagens do 

final do século XVIII e decorrer do século XIV, que representam a figura do leitor com livro 

na mão, sentado diante uma escrivaninha ou deitado em lugares que propiciam a prática da 

leitura. Essas imagens materializam discursos que são reiterados na atualidade, e representam 

um modelo de leitor. 

Outra abordagem que nos interessa é o embate existente entre “Leitores” com letra 

maiúscula - que são aqueles que têm acesso a textos consagrados, leem constantemente, 

interpretam recorrendo, muitas vezes, a dizeres já validados no universo letrado; e “leitores” 

com letra minúscula - que são os que têm uma cultura heterogênea, representados como 

leitores que têm dificuldade em ler, não leem livros ou não leem como deveriam ler. Essa 

distinção apresenta-se principalmente ao se contrapor os estudantes de centros urbanos, com 

acesso a bibliotecas, livrarias, e estudantes da zona rural ou zona periférica das cidades. As 

representações desses sujeitos-leitores, oriundos de contextos socioculturais diferentes, estão 

presentes nos discursos pedagógicos das escolas da atualidade. Fala-se em alunos não leitores, 

visto que eles não correspondem à representação de sujeitos-leitores considerada de prestígio.  

Por isso, devemos considerar as diferentes práticas de leituras existentes desde a época 

da criação dos caracteres, letras que possibilitaram um sentido social para o que o sujeito 

pretende registrar. E ainda,  

 

Encontramos ainda o discurso segundo o qual as classes mais jovens 

afastam-se da leitura. Sim, se concordamos implicitamente sobre o que deve 

ser a leitura. Aqueles que são considerados não leitores leem, mas leem coisa 

diferente daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima. 

(CHARTIER, 1998, p. 103-104) 

 

  

Esse dizer de que os “mais jovens afastam-se da leitura”, ao nosso olhar, limita a 

possibilidade e a amplitude que a leitura proporciona aos sujeitos-leitores. As classes mais 

jovens utilizam mais um suporte textual próprio do contexto em que vivem. E não é esse 

suporte que vai balizar a escolha e delinear os tipos de leitura feitos pelos jovens, pois o que 
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direciona e orienta suas escolhas textuais ou suas não escolhas ao longo da sua vida são as 

condições sociais impostas a eles. A partir do momento em que os jovens vivenciam um 

contexto que os possibilitam práticas de leitura, eles podem escolher as que melhor lhes 

convierem.  

Os sujeitos pesquisados enunciaram as mais diferentes práticas quando perguntados 

sobre o que liam quando crianças. O mais recorrente foi a questão da falta de livrarias, falta de 

bibliotecas nas escolas ou nos municípios onde estudaram. O que mais acontecia com esses 

sujeitos era que o professor levava para a sala livros, textos xerocopiados, e alguns 

professores emprestavam obras de suas bibliotecas particulares. Assim, com métodos 

alternativos, esses sujeitos-professores-leitores foram iniciados nas práticas de leitura escolar 

e não escolar, tão necessárias para que fossem inseridos numa cultura que privilegia o saber 

letrado e desconsidera os outros saberes. 

Nesse sentido, pensamos o quanto uma prática educacional que ausenta as 

possiblidades de leituras resulta em um dos problemas que a educação brasileira precisa 

solucionar, que é a deficiente formação dos cidadãos que procuram essas instituições para se 

instrumentalizarem e para ocuparem as várias profissões que a nossa sociedade necessita para 

se desenvolver.  

Ao aplicarmos o questionário aos sujeitos-professores e perguntarmos sobre suas 

reminiscências sobre suas práticas leitoras, sobre livros lidos, entre outras questões, foi 

recorrente a menção à série de livros denominada “Vaga-lume”. Essa série
5
, que foi composta 

por romances voltados para o público infanto-juvenil, surgiu no início da década de 1970, 

mais precisamente entre 1972 e 1973, e recebeu esse nome devido à figura de um vaga-lume 

usando boina e tênis, que estampava a capa dos livros. O vaga-lume é um inseto conhecido 

por sua característica de produzir e emitir luz. Nos livros da série “Vaga-lume”, esse inseto 

apresentava o enredo das mais de setenta obras usando as expressões “Tudo joinha?” e 

“Supimpa!”. Apesar da não divulgação do número de exemplares vendidos pela editora, 

estima-se que a publicação de A ilha perdida, de Maria José Dupré, tenha superado a quantia 

de 2,2 milhões de exemplares vendidos. O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de 

Almeida, grande sucesso da série, foi publicado inicialmente em 1956 no folhetim da revista 

O Cruzeiro.  

                                                           
5
 Disponível em: http://homoliteratus.com/17-curiosidades-sobre-a-colecao-vaga-lume. Acesso em 02 de 

fevereiro de 2015. 

http://homoliteratus.com/17-curiosidades-sobre-a-colecao-vaga-lume
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Nos primeiros dez anos, a série lançou obras já consagradas, de autores também já 

conhecidos. Posteriormente, a editora Ática buscou textos e autores inéditos para a série 

como, por exemplo, Marçal Aquino, que foi convidado pelo editor da série nesse momento, 

Fenando Paixão. Marçal era repórter do Jornal da Tarde e nunca havia escrito para o público 

infantojuvenil. Já outro escritor da série, Marcelo Duarte, jornalista, escritor e dono da editora 

Panda Books, publicou seus cinco livros de ficção na série, vendeu mais de 240 mil 

exemplares, e nunca publicou livros de ficção fora da coleção “Vaga-lume”. Quando Marcos 

Rey, escritor já conhecido do público, acostumado com tiragens de 3 mil exemplares, foi 

informado pelos editores da coleção que pretendiam editar 120 mil exemplares, não acreditou. 

A aposta em Marcos Rey superou as expectativas dos editores, pois o livro O Mistérios dos 

Cinco Estrelas (1981), escrito em dois meses, vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares.   

Jiro Takahashi, um dos criadores da série, hoje editor do selo Prumo, da editora 

Rocco, afirma que o sucesso da série “Vaga-lume” foi fruto de uma série de fatores. O 

principal deles foi o baixo preço dos livros, pois a quantidade de exemplares possibilitava 

diminuir os custos, o que facilitava a adoção das obras pelas escolas. Outro fator que 

impulsionou o sucesso da série foi a parte componente da mesma denominada Suplementos 

de Trabalho, que trazia atividades didáticas ligadas ao livro. Os títulos que foram sucesso no 

suporte impresso passaram para as telas dos cinemas. O Escaravelho do Diabo, O Mistério do 

Cinco Estrelas, O rapto do Garoto de Ouro e Um Cadáver Ouve Rádio, de autoria de Marcos 

Rey, tiveram seus direitos adquiridos pela produtora RT Features, e estrearam em julho de 

2014. 

Heloísa Gomides, técnica em assuntos culturais do setor de infanto-juvenis da 

Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Uberlândia, disse numa 

reportagem
6
 escrita por Núbia Mota, para o jornal Correio de Uberlândia, que alguns livros 

da série “Vaga-lume” continuam sendo adotados pelas escolas. Os mais procurados são Xisto 

no Espaço, de Lúcia Machado de Almeida, e o Mistério dos morros dourados, de Francisco 

Marins. Contudo, a biblioteca empresta somente de três a quatro livros da referida séria por 

mês, pois, segundo Heloísa, hoje esses livros não superam a procura por Harry Potter, 

Crônicas de Nárnia e pela série Crepúsculo. Ainda nessa reportagem, a autora refere-se a 

pessoas que aprenderam a gostar de ler por causa dos livros da série “Vaga-lume”, como o 

caso de Daniel Oliveira, engenheiro de telecomunicações, que, entre os vários livros que leu 

                                                           
6
 Disponível em: https://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/colecao-que-marcou-uma-geracao-

serie-vaga-lume-completa-40-anos. Acesso em 02 de março de 2015. 

https://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/colecao-que-marcou-uma-geracao-serie-vaga-lume-completa-40-anos
https://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/colecao-que-marcou-uma-geracao-serie-vaga-lume-completa-40-anos
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dessa série, estão os títulos preferidos, A ilha perdida e O Cadáver ouve rádio. E Ângela 

Teixeira da Silva, que estudou em uma escola pública, com biblioteca, e em uma escola 

elitizada, mas sem biblioteca, e disse que: 

 

Quando chegou a 5ª série, uma greve me levou para um colégio particular 

dos mais elitizados da cidade. Lá, não tinha greve, mas – que absurdo! - 

também não tinha biblioteca. A minha sorte foi que a coleção Vaga-lume já 

fizera de mim um leitor irreversível, moldando o que um dia seria um 

escritor apaixonado pelas letras. (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 16 de 

setembro de 2012) 

 

 

Nas práticas leitoras dos sujeitos pesquisados, também foi mencionada a série “Vaga-

lume”, como mostram as sequências abaixo: 

 

(7) S5: Sempre frequentei bibliotecas e lia livros variados como histórias em quadrinhos, 

gibis, histórias infantis. Mas tive uma predileção pelas histórias infanto-juvenis, li toda a 

coleção de obras da série Vaga-lume que havia no colégio onde eu estudava. 

 

(8) S16: O primeiro livro que eu me lembro que li, que esse eu não esqueci, foi a Ilha Perdida 

de Maria José Dupré, que eu tenho mais lembrança remota. 

 

(9) S17: O primeiro livro que li foi Éramos seis, não lembro o autor, mas me parece que é da 

série Vaga-lume, não lembro bem como que era. 

 

(10) S23: Os meus professores de educação básica, assim a lembrança que eu tenho de leitura 

é dos clássicos da Série Vaga-lume... Éramos Seis, é... e outros. Outro livro que eu me lembro 

de ter lido era Tonico e Carniça, né, da série Vaga-lume também.  

  

Percebemos que a popularização desses títulos viabilizou a prática de leitura dos 

sujeitos pesquisados. Fatores, como os já mencionados anteriormente pelo criador da série, 

Jiro Takahashi, como o preço acessível e o suplemento didático que funcionava como um guia 

de leitura para facilitar o trabalho do professor possibilitou que essa série se popularizasse e se 

tornasse a mais lida na época.  

Ainda no sentido de pensarmos sobre a prática de leitura dos sujeitos-professores 

pesquisados, acreditamos que suas respostas foram elaboradas de forma a atender o que é 

socialmente esperado. Isso porque em nenhum momento esses sujeitos-professores, que 
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ocupam outros lugares sociais, mencionaram o fato de lerem receitas culinárias, manuais de 

eletrodomésticos, receitas médicas e tantas outras publicações que fazem parte da cultura em 

que vivemos. Segundo Bourdieu (2009), 

 

As declarações concernentes ao que as pessoas dizem ler são muito pouco 

seguras em razão daquilo que chamo de efeito de legitimidade: desde que se 

pergunta a alguém o que ele lê, ele entende „o que é que eu leio que mereça 

ser declarado?‟ Isto é: „ o que é que eu leio de fato de literatura legítima?‟. 

Quando lhe perguntamos „gosta de música?‟ , ele entende „gosta de música 

clássica, confessável?‟. E o que ele responde, não é o que escuta ou lê 

verdadeiramente, mas o que lhe parece legítimo naquilo que lhe aconteceu 

de ter lido ou ouvido. (BOURDIEU, 2009, p. 236) 

 

 

Nesse sentido, observaremos as práticas de leitura enunciadas e, se o corpus analisado 

nos permitir, atentaremos também para aquelas práticas que apenas serão faladas mediante o 

ato falho, nos dizeres dos sujeitos-professores entrevistados. Ao continuarmos a leitura do 

corpus e atentarmos para as respostas dos sujeitos-professores sobre as perguntas: “Que tipo 

de leitura você trabalha em sala de aula?” e “Qual ou quais as dificuldades em trabalhar a 

leitura na escola?”, deparamo-nos com a inquietação dos sujeitos-professores sobre como 

oportunizar a leitura no contexto da sala de aula.   

 

1.4-Memória discursiva e leitura 

 

Quando pensamos em práticas de leitura, sabemos que elas foram inscritas ao longo da 

história, desde os textos escritos em tábuas de argila. Essas práticas dependeram da sociedade, 

da história em que foram desenvolvidas. Nessa pesquisa, interessa-nos fazer uma leitura 

discursiva a partir da memória de leitura de sujeitos-professores da rede pública. Eles são 

sujeitos vinculados a instituições educacionais que, por um curto ou longo período
7
, foram 

subjetivados por discursos sobre a leitura, sobre o quanto essa prática é inerente ao contexto 

escolar, sobre qual leitura deveriam ensinar e praticar. A partir dos seus dizeres, respondidos 

oralmente e posteriormente transcritos, intentamos: 

 

[...] colocar um certo número de hipóteses concernentes ao funcionamento 

formal no discurso, hipóteses a relacionar com a circulação dos discursos; 

esta relação deve permitir que nos afastemos de interpretações psicológicas 

                                                           
7
 O perfil dos sujeitos-professores pesquisados compreende professores em início de carreira, recém-formados e 

professores prestes a receber o benefício da aposentadoria. 
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da memória em termos de „realmente-já-ouvido‟, memória fono-magnética 

ou registro mecânico. (ACHARD, 2010, p.11) 

 

 

Desse modo, buscamos fazer uma reflexão sobre a memória discursiva da leitura - não 

a memória individual do ser leitor, de cada professor, mas a memória discursiva - pois 

entendemos que essa visão nos possibilita pensar em questões pontuais para o debate acerca 

do ensino da língua portuguesa, da concepção (ou concepções) de leitura das escolas de 

Catalão e, por conseguinte, instituições de outras localidades.  

Ressaltamos que, para um trabalho que recorre à categoria de memória discursiva, 

devemos saber que “o passado, mesmo que realmente memorizado, só pode trabalhar 

mediando às reformulações que permitem reenquadrá-lo no discurso concreto face ao qual 

nos encontramos”. (ACHARD, 2010, p. 14) Sendo assim, ao fazermos a leitura do corpus, 

devemos ficar atentos às recorrências, às repetições, pois, 

 

Cada nova ocorrência dessa unidade formal [a palavra] fornece então novos 

contextos, que vêm contribuir à construção do sentido de que essa unidade é 

o suporte. Mas para poder atribuir um sentido a essa unidade, é preciso 

admitir que suas repetições – essas repetições- estão tomadas por uma 

regularidade. (ACHARD, 2010, p. 14) 

 

 

Ao fazermos a descrição do corpus, observamos aquilo que se repete com certa 

regularidade. Não temos nenhuma garantia de que esse signo reinscrito no intradiscurso
8
 

tenha o mesmo sentido daquele outro signo, que possivelmente foi enunciado por outros 

sujeitos, em outros contextos, em outros períodos históricos. Pretendemos fazer uma leitura 

analítica da palavra enunciada pelos sujeitos-professores de modo a observarmos as inscrições  

dos dizeres e os sentidos que eles possibilitam-nos observar. Assim, a partir da regularidade 

de signos, de expressões, refletiremos sobre as questões de pesquisa que colocamos 

inicialmente, entendendo que: 

 

A regularização se apoia necessariamente sobre o reconhecimento do que é 

repetido. Esse reconhecimento é da ordem do formal, e constitui um outro 

jogo de força, este fundador. Não há, com efeito, nenhum meio empírico de 

se assegurar de que esse perfil gráfico ou fônico corresponde efetivamente à 

repetição do mesmo significante. É preciso admitir esse jogo de força 

simbólico que se exerce no reconhecimento do mesmo e de sua repetição. 

(ACHARD, 2010, p. 16) 

                                                           
8
 “O funcionamento do discurso com relação a si mesmo (o que eu digo agora, com relação ao que eu disse antes 

e ao que eu direi depois; portanto, o conjunto dos fenômenos de „co-referência‟ que garantem aquilo que se pode 

chamar o „fio do discurso‟, enquanto discurso de um sujeito)”. (PÊCHEUX, 2009, p. 153) 
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Ao refletirmos sobre a memória de leitura dos sujeitos-professores, reconhecemos que 

eles foram constituídos, como leitores ou não leitores, desde o balbucio e a interação como 

sujeitos de linguagem que são. Por isso, acreditamos que as respostas obtidas por meio do 

questionário semiestruturado que foi proposto aos professores apresentaram-nos expressões, 

palavras que foram repetidas, e nos apontaram para um contexto discursivo que nos interessa 

enquanto pesquisador. Achard (2010) constitui nossa base teórica para construirmos um 

trabalho a partir da noção memória discursiva, uma vez que: 

 

O que desempenha nessa hipótese o papel da memória discursiva são as 

valorizações diferentes, em termos por exemplo de familiaridade ou de 

ligação a situações, atribuídas às paráfrases, que entretêm então, graças ao 

processo controlado de derivação, relações reguladas com o atestado. 

(ACHARD, 2010, p. 16) 

 

 

A memória discursiva não possibilita a reinscrição de frases proferidas no passado e 

guardadas na memória, como se na memória cognitiva tivessem compartimentos onde fosse 

guardando tudo o que o sujeito já ouviu para ser utilizado em um momento posteriore. 

“Sabemos que o sujeito se constitui pelo “esquecimento” daquilo que o determina” 

(PÊCHEUX, 2009, p. 150), e entendemos que é esse “esquecimento”, inerente ao sujeito-

discursivo, que torna possível a nossa pretensão de analisar discursos, a partir do 

entendimento de que: 

 

A interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela 

identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na 

qual ele é constituído como sujeito): essa identificação, fundadora da 

unidade (imaginária) do sujeito, apoia-se no fato de que os elementos do 

interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita mais acima, enquanto „pré-

construído‟ e „ processo de sustentação‟) que constituem, no discurso do 

sujeito, os traços daquilo que o determina, são reinscritos no discurso do 

próprio sujeito. (PÊCHEUX, 2009, p. 150) 

 

 

Os sujeitos-professores pesquisados fazem parte de um grupo social que se ocupa, 

dentre outros temas, de pensar questões estabelecidas nos documentos oficiais e leis que 

balizam a educação pública brasileira. Assim, a formação discursiva que os constitui é uma 

miscelânea de concepções de ensino de língua materna, de formas de ensinar a ler, daquilo 

que um professor deve ser, do senso comum sobre os problemas que afligem a classe dos 

professores como trabalhadores desvalorizados, explorados, tendo que cumprir carga horária 
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excedente para que o salário recebido possa ser suficiente para cumprir com as contas no final 

do mês.  

E, ainda, um problema recorrente enunciado pelos professores pesquisados foi a “falta 

de interesse do aluno”. Segundo os enunciados dos professores, os alunos não querem 

aprender. Contudo, sabemos que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos e que 

qualquer prática cotidiana se efetiva sob uma ideologia. Desse modo, podemos pensar que 

esse sujeito-aluno que se subjetiva como desinteressado é um sujeito que se manifesta 

descontente com a escola, com os métodos, com a ideologia que lhe é imposta, o que aponta 

para: 

 

A necessidade de uma teoria materialista do discurso; essa evidência da 

existência espontânea do sujeito (como origem ou causa de si) é 

imediatamente aproximada por Althusser de uma outra evidência, presente, 

como vimos, em toda a filosofia idealista da linguagem, que á a evidência do 

sentido. (PÊCHEUX, 2009, p. 139) 

 

 

O sujeito, ao se reconhecer como professor,  

 

[...] se “esquece” das determinações que o colocaram no lugar que ele ocupa 

– entendamos que, sendo „sempre já‟ sujeito, ele „sempre-já‟ se esqueceu das 

determinações que o constituem como tal. Isso explica o caráter não fortuito, 

mas absolutamente necessário, da dupla forma („empírica‟ e „especulativa‟, 

na terminologia de Th. Herbert) do assujeitamento ideológico, que permite 

compreender que o pré-construído, tal como o redefinimos, remete 

simultaneamente „àquilo que todo mundo sabe‟, isto é, aos conteúdos de 

pensamento do „sujeito universal‟ suporte da identificação e àquilo que todo 

mundo, em uma „situação‟ dada, pode ser e entender, sob a forma das 

evidências do „contexto situacional‟. (PÊCHEUX, 2009, p. 158-159) 

 

 

Ao pesquisarmos sobre o tema da leitura, pretendemos nos ocupar do que Orlandi 

(2001, p. 41) apresenta como finalidade para o estudo da leitura: “fornecer subsídios para o 

ensino de leitura em uma escola que se queira crítica”. Objetivamos, ainda, pensar a questão 

da leitura a partir do viés sócio-histórico-ideológico, sempre considerando o sujeito-aluno, o 

sujeito-cidadão que se inscreve socialmente no universo da linguagem. E assim, deixar as 

concepções homogeneizadas da leitura que não consideram sua natureza histórica e as 

inúmeras possibilidades de interação do sujeito com signo verbovocovisual
9
.  

                                                           
9
 Tomamos essa expressão de Pignatari (2005, p. 21) apud Stafuzza (2014, p. 135) “quando explica a noção de 

ritmo: „é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço – ou no tempo e no espaço – de 

elementos ou eventos verbovocovisuais (= verbais, vocais, visuais)‟”. Ao utilizarmos, aqui, a expressão 
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1.5- Diálogos teóricos entre Pêcheux e Bakhtin e o discurso da leitura  

 

 Pretendemos, aqui, propor uma aproximação teórica entre Pêcheux e Bakhtin, pois, 

mesmo sendo de contextos sócio-históricos diferentes, permitem-nos, a partir do estudo de 

suas teorias, perceber pontos de encontro interessantes para a pesquisa que desenvolvemos. 

Entendemos a especificidade e a singularidade do constructo teórico de cada autor, no 

entanto, assim como Guilherme (2013), Vieira (2013) e Ribeiro (2014), vislumbramos os 

encontros teóricos entre o pensamento filosófico da linguagem do Círculo de Bakhtin e a 

ADF. Ao objetivarmos identificar os possíveis interdiscursos constituintes do discurso da 

leitura, analisando-os a partir da memória discursiva observada nos dizeres dos sujeitos-

professores, pretendemos ouvir as vozes discursivas que constituíram os sujeitos-professores-

leitores e continuam constituindo os sujeitos em leitores ou não leitores através da vivência 

dialógica propiciada pela interação entre sujeitos e pela comunicação verbal. 

Para Pêcheux, que vivenciou um contexto sócio-histórico de reivindicações sociais, 

que o impulsionou a pensar numa teoria que rompesse com o estruturalismo e propusesse um 

estudo da língua através de outro objeto, que é o discurso, ele percebe “uma espécie de 

cumplicidade entre o locutor e aquele a quem ele se dirige, como condição de existência de 

um sentido da frase”. (PÊCHEUX, 2009, p. 104-105) Mesmo retomando os estudos de 

Saussure, que via a língua como uma estrutura, sistema de normas formalizadas e abstratas, 

Pêcheux (2009) nota a importância de partir do materialismo linguístico, que é o lugar onde o 

discurso se materializa, e problematizar o sentido 

 

[...] de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., [que] não 

existe em „si mesmo‟ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade 

do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas 

que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, 

expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). (PÊCHEUX, 

2009, p. 146) 

 

 

Nos estudos discursivos, não pensamos na palavra, no signo ou na sua dicotomia 

significado e significante, mas na palavra enunciada por um sujeito que se encontra em 

determinada posição sócio-histórico-ideológica, bem como na sua produção de sentidos. 

Bakhtin, filósofo russo, estudioso da linguagem, parte de uma ótica marxista da filosofia da 

linguagem e considera a palavra, em um embate teórico saussureano, a partir da noção de 

                                                                                                                                                                                     
verbovocovisual, intentamos pensar as várias formas de linguagem que podem estar em interação com o sujeito-

leitor: a música, as artes plásticas e os textos verbais.  
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signo, agora não mais linguístico, mas ideológico e dialógico, como produtor das relações 

sociais. Pêcheux também retoma Saussure, e não o faz considerando a língua como sistema 

abstrato e ideal, mas observa a sua natureza social e a relação da palavra enunciada com as 

estruturas sociais vigentes. Nesse sentido, “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 

fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios”. 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 42)  

Esse filósofo da linguagem questiona: até que ponto um sistema linguístico normativo 

adequa-se à realidade? Para a consciência individual do sujeito, a língua constitui-se como 

uma organização rígida, calcada em regras. No entanto, ao olharmos a língua a partir do foco 

da consciência individual subjetiva, perceberemos um sistema que se adequa ao social, em 

conformidade com os contextos histórico e social.  

Sabemos que todos os sistemas de normas morais, jurídicas, estéticas, são 

relativamente reais e permanentes, dependendo dos sujeitos que os utilizam. O que faz a 

diferença para o locutor, para o sujeito enunciador, não é o sinal gráfico presente na língua e 

que configura o signo, mas o que esse signo significa dentro de uma dada sequência 

enunciativa, pois esse sinal gráfico assumirá sentidos diversos dependendo do locutor e do 

contexto enunciativo. Na prática cotidiana do falante de uma língua, a consciência linguística 

do locutor e do interlocutor é determinante para a compreensão do texto do diálogo, pois o 

sistema linguístico, nesse caso, não importa. Para Bakhtin e Volochínov (2009, p. 96), “o 

essencial na tarefa de descodificação não consiste em reconhecer a forma utilizada, mas 

compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender sua significação numa 

enunciação particular”.   Assim para a interação entre os interlocutores não importa se ambos 

conhecem a estrutura da língua, mas é necessário que a enunciação seja entendida no contexto 

da enunciação. Por isso  

 

Toda palavra que se expressa de forma concreta, ou seja, toda enunciação, 

nunca é unidirecional: enquanto expressa seu próprio objeto, expressa direta 

ou indiretamente sua própria posição acerca da palavra alheia. Não se trata 

da palavra alheia como matéria inerte, mas como palavra viva, que renova a 

própria manipulação, e com a qual tem que estar relacionada, prevendo e 

prevenindo suas possibilidades de retroação, de resistência, de recusa ou de 

eliminação de novos sentidos que lhe são atribuídos e que a 

instrumentalizam. (PONZIO, 2009, p. 102-103) 

 

Nesse trabalho procuramos observar os interdiscursos que constituem o discurso sobre 

leitura e as vozes constituintes desse discurso, para tanto buscamos em Pêcheux e Bakhtin o 
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constructo teórico que nos permite pensar no interdiscurso e nas vozes. Pêcheux (2009) 

propõe “chamar interdiscurso a esse „todo complexo com dominante‟ das formações 

discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à lei de desigualdade-contradição-

subordinação que, como dissemos, caracteriza o complexo das formações ideológicas.” p. 

149 E assim continua 

Diremos, nessas condições, que o próprio de toda formação discursiva é 

dissimular, na transparência do sentido que nela se forma, a objetividade 

material contraditória do interdiscurso, que determina essa formação 

discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato de que 

„algo fala‟ (ça parle) sempre „antes, em outro lugar e independentemente‟ 

isto, é sob a dominação do complexo das formações ideológicas. 

Descobrimos, assim que os dois tipos de discrepância, respectivamente, o 

efeito de encadeamento do pré-construído e o efeito que chamamos 

articulação – que consideramos, de início, como leis psico-lógicas do 

pensamento – são, na realidade, determinados materialmente na própria 

estrutura do interdiscurso. (PÊCHEUX, 2009, p. 149) 

 

Bakhtin, filósofo da linguagem, se ocupa por sua vez em estudar “a diversidade de 

vozes” (BARROS, 1997. p. 32) que caracteriza o discurso. Assim, 

  

O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do 

discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o 

primeiro a falar dele. O objeto, por assim dizer, já foi falado, 

controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras, é o lugar 

onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de vista, 

visões de mundo, tendências. Um locutor não é o Adão bíblico, 

perante objetos virgens, ainda não designados, os quais é o primeiro a 

nomear. (BAKHTIN, 1997, p. 319)  

 

Portanto através dessa breve tentativa em expor as aproximações teóricas entre 

Pêcheux e Bakhtin, notamos como o diálogo entre esses dois autores nos proporcionam um 

enriquecimento nos estudos discursivos.  

 

1.5.1- Sujeito-professor na/pela vida dialógica 

 

 

Ao empreendermos uma pesquisa com sujeitos-professores, entendemos que o 

construto teórico de Mikhail Bakhtin é fundamental, pois esse filósofo da linguagem nos 

apresentou a interação entre sujeitos como constitutiva da existência dos mesmos. Assim, ao 

pensarmos em sujeitos-professores, observamos que são profissionais que, além de obterem 
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seus estudos numa comunidade escolar, vivem o seu dia a dia numa instituição autorizada 

socialmente para “formar” pessoas e cidadãos que participem da construção social. 

É certo que o signo e a enunciação são de natureza social. Logo, aquilo que os 

sujeitos-professores disserem sobre suas experiências de leitura, suas maneiras de ler, de 

ensinar a ler, é de natureza social e constituída socialmente, pois “toda enunciação, mesmo na 

forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não 

passa de um elo da cadeia dos atos de fala”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p.101) 

Ao propormos uma reflexão sobre os sujeitos-professores-leitores, entendemos que, ao 

fazermos as entrevistas e transcrevê-las, temos signos enunciados a partir de um contexto 

histórico-discursivo que precisa ser considerado, uma vez que cada resposta enunciada a partir 

das perguntas do questionário tem um caráter de acontecimento. E é esse acontecimento 

enunciativo que iremos analisar, e não a norma linguística utilizada pelos sujeitos-professores 

entrevistados.  

A identidade social do signo linguístico pode ser observada a partir do momento em 

que considerarmos o sentido particular de uma palavra a partir do contexto sócio-histórico em 

que ela foi enunciada. Não consideraremos a palavra imóvel, dicionarizada, pois “O sentido 

da palavra é totalmente determinado por seu contexto. De fato, há tantas significações 

possíveis quantos contextos possíveis”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 109)  

Acreditamos que os dizeres proferidos via respostas do questionário proposto nos 

possibilitam pensar sobre enunciados, como este, proferido pelo S10: “[...] o professor tem 

pouco tempo para cumprir todo o currículo durante o ano e acaba deixando a desejar a 

oportunidade de leitura em sala de aula, mas eu sempre incentivo meus alunos a lerem nas 

horas vagas. E sempre cobro leitura deles”. Questionamos, então, por que no contexto escolar 

o sentido do signo incentivar estaria associado ao signo cobrar. Isso porque entendemos que 

incentivar é uma ação positiva quando pensamos numa ação do professor frente ao aluno. 

Entretanto, cobrar já configura uma ação negativa, pois denota algo forçado, imposto. Se “a 

enunciação é de natureza social” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 113), entendemos 

que quando o sujeito-professor diz que incentiva e cobra a leitura, esses signos são uma 

propagação da forma como a leitura é vista dentro dos contextos escolares. E mais, pois uma 

vez que a característica primeira dos enunciados é o dialogismo, em que “todo discurso é 

constituído a partir de outro discurso, é uma resposta, uma tomada de posição em relação a 

outro discurso” (FIORIN, 2010, p. 40), entendemos que, se o leitor incentiva a leitura e cobra 

a leitura, significa que na sua vivência, seja como aluno da rede básica de ensino ou de 

universidade, esse sujeito foi incentivado e cobrado. 
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Ao iniciarmos uma reflexão para propormos a pesquisa com sujeitos-professores, 

falamos de consciência individual do sujeito. Ao desenvolvermos a pesquisa, coletarmos o 

corpus e apresentarmos nosso trabalho para debates acadêmicos, percebemos que a 

enunciação monológica, do ponto de vista do subjetivismo individualista, 

 

[...] se apresenta como um ato puramente individual, como uma expressão da 

consciência individual, de seus desejos, suas intenções, seus impulsos 

criadores, seus gosto, etc. A categoria da expressão é aquela categoria geral, 

de nível superior, que engloba o ato de fala, a enunciação. (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2009, p. 114-115) 

 

 

A partir da leitura de Bakhtin e Volochínov (2009), compreendemos que é o exterior, é 

a expressão que organiza a atividade mental, e não o contrário. Desse modo, seja qual for a 

enunciação do sujeito, ela será determinada pelo contexto social em que esse sujeito está 

inserido. Como os sujeitos da nossa pesquisa são os professores, vinculados a instituições 

públicas, é esse contexto institucional que ampara os dizeres que veiculam os seus discursos. 

Assim, “a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, 

mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio 

do grupo social ao qual pertence o locutor”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 116) 

Esses sujeitos-professores, ao aceitarem o convite para participarem de uma pesquisa de 

campo, consideram o pesquisador como o representante do grupo ao qual pertencem. Como 

exemplo, S1 enuncia: 

 

(11) S1: Então eu deixo aqui uma dica embora vocês não tenham pedido...  de que...  aqueles 

que estiverem...  se especializando na língua portuguesa, seja numa pós-graduação ou 

mestrado ou doutorado, continuem a sua batalha com... em defesa das leituras,...   da 

assistência a leituras, da promoção de leitores e principalmente do...  da aquisição de recursos 

didáticos, paradidáticos, literários pras escolas,...  que...  creio eu que esta na força de uma 

universidade incentivar a... capacitação na leitura, incentivar o governo a sociedade, o 

município a trazer... materiais de apoio as escolas municipais estaduais ou seja principalmente 

escolas públicas, que muitas vezes se encontra com a biblioteca precária, e os nossos alunos, 

é...  a gente tem que estar incentivando a leitura, uns vão tornar-se leitores, outros até 

escritores uns não vão se interessar por nada disso, mas a base para todo o conhecimento, todo 

o...  deslanchar verbalmente falando, ela está na leitura. 
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Como podemos notar, esse sujeito considera o pesquisador como seu interlocutor real, 

participante do auditório social ao qual pertence, de modo que: 

 

Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade para outro 

alguém também de algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação. 

Como é exposto por Pêcheux, há nos mecanismos de toda formação social 

regras de projeção que estabelecem a relação entre as situações concretas e 

as representações dessas situações no interior do discurso. É o lugar assim 

compreendido, enquanto espaço de representações sociais, que é constitutivo 

da significação discursiva. (ORLANDI, 2006, p. 26) 

 

 

O discurso em Dostoiévski é um capítulo que integra uma das principais obras de 

Mikhail Bakhtin (2010), Problemas da poética de Dostoiévski. Esse capítulo se inicia com 

“observações metodológicas prévias”, pois o autor justifica o título utilizado dizendo que tem 

em vista o discurso como algo dinâmico, concreto, que tem existência a partir da “vivência” 

entre falantes. Ele não vê a língua como um mero objeto científico da linguística, mesmo que 

essa abstração da linguagem seja importante para o objetivo do texto em questão. 

Tanto a linguística quanto a metalinguística estudam o mesmo fenômeno, porém, de 

maneira diversa e com óticas diferentes percebem o discurso. Por isso, ao entrevistarmos 

sujeitos-professores, gravarmos os seus dizeres e depois transcrevermos suas respostas, 

necessitamos dessa materialidade linguística para identificarmos os discursos e observar a 

trama discursiva que se constrói com as vozes sociais sobre leitura presentes nesses signos 

enunciados.  

Do ponto de vista da metalinguagem, Bakhtin pretendeu, no referido capítulo, verificar 

sob que ângulo dialógico os heróis se “confrontam ou se opõem”. E somente poderia ser a 

partir do ponto de vista metalinguístico, pois do ponto de vista estritamente linguístico 

(palavras, morfemas, termos dicionarizados) isso não seria possível, uma vez que as relações 

dialógicas pertencem ao campo do discurso e necessitam do exterior linguístico para 

existirem. No seu trabalho, o autor russo somente se ocupou das “particularidades da 

construção da linguagem nas obras de Dostoiévski”. (BAKHTIN, 2010, p. 208) 

Todo e qualquer campo de existência da linguagem, seja na vida cotidiana, na 

linguagem científica, artística e outras, há sempre relações dialógicas que devem ser objeto de 

estudo da metalinguística. Essas relações emergem nos enunciados, nas diferentes posições 

que o sujeito discursivo assume, e isso vai muito além do limite do objeto científico da 

linguística. Nesse sentido, interessam-nos as relações dialógicas que os sujeitos-professores 

vivenciaram no cotidiano escolar, quando ingressaram na escola de primeira fase, segunda 
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fase, ensino médio, graduação, e posteriormente a vivência como profissionais da educação 

pública. Pelas respostas obtidas no questionário semiestruturado, verificamos as relações 

dialógicas que constituíram esses sujeitos como professores e como leitores. 

Para exemplificar a característica dialógica da linguagem, Bakhtin (2010) emprega 

duas expressões: “A vida é boa” e “A vida não é boa” (BAKHTIN, 2010, p. 209), duas 

materialidades linguísticas que apenas podem ser caracterizadas enquanto relações dialógicas 

se for um enunciado que tenha um autor e seja inserido numa “relação lógica e concreto-

semântica”. (BAKHTIN, 2010, p. 210) Dessa forma, todo enunciado tem um autor.  

Os autores dos enunciados que constituem o nosso corpus são sujeitos-professores que 

ministram aulas de língua portuguesa na rede estadual na cidade de Catalão-GO.  Não é 

necessário que saibamos como esses sujeitos-professores existem fora do enunciado. É 

possível percebermos as relações dialógicas mesmo numa palavra isolada, que seja um signo 

que assume uma posição semântica de um outro, ou seja, “se ouvimos nele a voz do outro”. 

(BAKHTIN, 2010, p. 210) “Por isso, as relações dialógicas podem penetrar no âmago do 

enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada se nela se chocam dialogicamente duas 

vozes”. (BAKHTIN, 2010, p. 211) Outra possibilidade de percebermos as relações dialógicas 

é a partir dos estilos de linguagem, desde que vistos como “certas posições semânticas”. 

(BAKHTIN, 2010, p. 211) E essas relações dialógicas são possíveis na própria enunciação 

como um todo. 

Bakhtin lembra, para concluir, que é possível também perceber relações dialógicas 

entre imagens de obras de artes. Mas para tanto é necessário ultrapassar os limites da 

metalinguística para pensar essas relações que foram expressas em outra matéria sígnica, que 

não a palavra. E finaliza suas “introduções metodológicas” expondo que seu foco principal é o 

exame do discurso bivocal, “que surge inevitavelmente sob as condições da comunicação 

dialógica, ou seja, nas condições da vida autêntica da palavra”. (BAKHTIN, 2010, p. 211) 

Assim, essa “comunicação dialógica” será uma questão a ser observada no corpus ora 

estudado.  

Pretendemos observar as vozes que constituíram e constituem os sujeitos-professores 

em relação à memória de leitura. Sabemos que a comunicação é a principal função da 

linguagem, e para que haja linguagem é necessário que exista um locutor e um ouvinte. 

Quando pensamos no curso da comunicação verbal, os sujeitos-professores ora ocupam o 

lugar do locutor, ora ocupam o lugar do ouvinte. Nesse jogo dialógico da linguagem, esses 

sujeitos-professores, responsáveis por materializar o discurso que nos propomos a analisar, 

foram constituídos por outros sujeitos discursivos, e continuam constituindo outros sujeitos 
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porque estão inseridos num contexto social que possibilita essa interação contínua e recíproca. 

Desse modo, a interação verbal é “realizada através da enunciação e das enunciações” 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 127), que é essência para pensamos na vivência 

dialógica dos sujeitos-professores. Todas as respostas enunciadas por cada sujeito pesquisado 

nos interessam e nos possibilitam empreender a análise discursiva que nos remeterá aos 

objetivos iniciais desta pesquisa. Pois, sabemos que, uma palavra enunciada ou 

 

[...] qualquer [outra] enunciação, por mais significativa e completa que seja, 

constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal 

ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à 

política, etc.) Mas essa comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua 

vez, apenas um momento na evolução contínua, em todas as direções, de um 

grupo social determinado. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 128) 

 

 

Salientamos que a comunicação verbal apenas deve ser analisada a partir de um 

contexto social concreto. Nessa direção, preocupamo-nos em construir o nosso corpus de 

pesquisa a partir de entrevistas orais feitas com professores de língua portuguesa da rede 

pública estadual de Catalão-GO. Sabendo que cada resposta dada a cada pergunta do 

questionário semiestruturado é “como uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o 

discurso interior. [E que] as dimensões e as formas dessa ilha são determinadas pela situação 

da enunciação e por seu auditório” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 129), entendemos a 

variedade de respostas construídas pelos sujeitos-professores. Ao transcrevermos o 

questionário, observamos como “a modelagem das enunciações responde[ram] aqui a 

particularidades fortuitas e não reiteráveis das situações da vida corrente”. (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2009, p. 130)  

Ao recortarmos as sequências discursivas que serão analisadas, entendemos que essas 

sequências são enunciados advindos da enunciação que é constituída pelas respostas inerentes 

ao diálogo social que se constroem initerruptamente, balizadas por ideologias vigentes. Então, 

ao pensarmos em concepção de leitura, história de leitura, e nas vozes que emergem quando 

os professores enunciam sobre essa prática, sabemos que os sujeitos-professores fazem parte 

de um contexto sócio-histórico definido pelo „horizonte social‟ no qual estão inseridos. Por 

isso, interessa-nos “a filosofia marxista da linguagem [ao] colocar como base de sua doutrina 

a enunciação, como realidade da língua e como estrutura socioideológica”. (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2009, p. 16) 

Ao abordarmos, neste trabalho, os sujeitos-professores em sua vivência dialógica, 

procuramos usufruir, para a nossa análise que ora se configura a partir da investigação da 
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memória de leitura dos pesquisados, daquilo que Bakhtin (1997) anuncia sobre o enunciado e 

sobre o discurso expresso pela comunicação verbal proveniente das visões de mundo, debates 

e opiniões acerca dos vários objetos e temas existentes no diálogo social. Nessa perspectiva, 

sabemos que: 

 

O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também para o 

discurso do outro acerca desse objeto. A mais leve alusão ao enunciado do 

outro confere à fala um aspecto dialógico que nenhum tema constituído 

puramente pelo objeto poderia conferir-lhe. A relação com a palavra do 

outro difere radicalmente por princípio da relação com o objeto, as sempre 

acompanha esta última. Repetimos, o enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação verbal e não pode ser separado dos elos anteriores que o 

determinam, por fora e por dentro, e provocam nele reações-respostas 

imediatas e uma ressonância dialógica. (BAKHTIN, 1997, p. 320)  

 

Ao lermos sequências em que os sujeitos-professores dizem sobre o objeto leitura, 

compreendemos que nada do que foi dito foi enunciado pela primeira vez. Mas o que é 

enunciado, dizemos mais uma vez, “ é um elo na cadeia da comunicação verbal e não pode ser 

separado dos elos anteriores  que o determinam, por fora e por dentro, e provocam nele 

reações-respostas imediatas e uma ressonância dialógica”. (BAKHTIN, 1997, p. 320) E ainda, 

investigamos os interdiscursos que constituem esse discurso sobre a leitura a partir das vozes 

que emergem nas sequências discursivas recortadas do corpus de pesquisa. 

Visamos, no momento da análise, observar as vozes reveladas nos dizeres dos sujeitos-

professores pesquisados, a partir dos interdiscursos observados. E esse percurso nos conduz 

ao objetivo da nossa pesquisa, que é pensar sobre a memória de leitura dos sujeitos-

professores de língua portuguesa.  

No próximo capítulo, explanaremos a metodologia construída para o desenvolvimento 

das análises, explicitaremos como foi realizada a coleta do corpus, bem como o perfil dos 

sujeitos participantes da pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA E CORPUS DA PESQUISA 

 

Ao iniciarmos a pesquisa, procuramos pensar sobre as práticas de leitura, a memória 

discursiva, para assim pesquisarmos sobre a memória de leitura dos professores de língua 

portuguesa das escolas públicas de Catalão-GO, a partir do corpus que constituímos através 

das entrevistas orais feitas com esses sujeitos. Trata-se de uma pesquisa analítico-descritiva-

interpretativista, que significa dizeres para explicitar sentidos de uma memória discursiva que 

representa vozes sobre as concepções de leitura.  

Para coletarmos o corpus, visitamos as escolas públicas estaduais da cidade de 

Catalão-GO e convidamos os professores de língua portuguesa dessas instituições para 

responderem um questionário semiestruturado, construído com base na proposta AREDA, e 

assim contribuírem com a pesquisa. 

Iniciamos a pesquisa no final do segundo semestre de 2013, e a terminamos no início 

do primeiro semestre de 2014. Dos trinta professores de língua portuguesa modulados na 

Secretaria Regional de Educação (SRE), apenas vinte e quatro responderam o questionário. 

Isso porque alguns tinham entrado em licença, aposentadoria ou haviam mudado de função 

dentro das unidades escolares, sendo que a SRE ainda não tinha contratado outros professores 

para substituí-los.  

Em relação ao perfil dos sujeitos da pesquisa, poderia responder o questionário 

qualquer professor de língua portuguesa do ensino médio que estivesse atuando na unidade 

escolar vinculada ao estado de Goiás. Por isso, alguns sujeitos de pesquisa estavam em 

contrato temporário com a SRE. Visitamos todas as escolas públicas estaduais de Catalão-GO 

que ofertavam o ensino médio no período da investigação.  

 

2.1- A constituição do corpus 

 

Primeiramente, construímos um questionário para aplicá-lo como piloto, pois, assim, 

poderíamos verificar se esse instrumento de trabalho poderia nos remeter aos objetivos da 

pesquisa. Aplicamos a três sujeitos, S1, S2 e S3, e as respostas nos apresentaram uma 

materialidade consistente para construirmos nosso corpus. No entanto, o S2 deixou muitas 

questões em branco. Por isso, reconstruímos a primeira página do questionário, na qual 
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contemplamos, além dos dados iniciais (como título do projeto, nome do pesquisador, 

orientador e objetivo geral) o e-mail do pesquisador, resumo do projeto, orientações sobre a 

importância da resposta de todas as perguntas e a liberdade do sujeito em responder sem 

seguir a ordem numérica das perguntas.  

Inicialmente, procuramos os diretores das unidades para que eles assinassem o termo 

de anuência, atestando o consentimento para a participação da pesquisa. Posteriormente, 

contatamos cada professor nas unidades, convidando-os a participarem da pesquisa. Mediante 

a resposta afirmativa dos professores, entregávamos a eles uma cópia do questionário e o 

gravador para que eles respondessem e gravassem suas respostas sozinhos, e quando melhor 

lhes conviesse. Os próprios professores estabeleciam uma data para buscarmos o gravador, 

com as respostas, nas unidades escolares. Conseguimos contato com vinte e seis sujeitos-

professores. Um deles não quis participar da pesquisa, argumentando não ter tempo para 

realizar mais uma atividade, que seria responder o questionário. Outros três responderam, mas 

não conseguiram gravar as respostas, sendo que com dois deles conseguimos estabelecer 

contato novamente solicitando-lhes que respondessem novamente as questões, o que foi feito. 

Obtivemos, portanto, vinte e quatro entrevistas, contando com um sujeito que respondeu por 

escrito em sua residência, porque esqueceu o gravador na escola no final de semana. Ao 

recebermos o áudio das respostas, as transcrevemos e posteriormente apagamos a gravação, 

de modo a resguardar por completo a identidade dos sujeitos participantes da pesquisa.  

 

2.2- A construção do questionário semiestruturado 

 

Ao construirmos uma metodologia para o estudo que ora desenvolvemos, decidimos 

por uma pesquisa também de campo. Propusemo-nos entrevistar sujeitos-professores 

vinculados à rede pública estadual de educação de Catalão-GO. No que tange aos 

procedimentos de coleta dos registros junto aos sujeitos-professores, tomamos por referência 

na proposta AREDA, da professora Silvana Mabel Serrani-Infante. Para tanto, elaboramos um 

questionário semiestruturado e utilizamos para essa construção os procedimentos propostos 

por Serrani-Infante (1998), a partir da temática da pesquisa proposta.  

Além da identificação, idade e formação acadêmica, elaboramos perguntas 

contemplando desde as reminiscências dos sujeitos-professores sobre o início de suas práticas 

de leitura, livros lidos, formação profissional, prática pedagógica e suas práticas de leitura. 

Foram trinta perguntas ao todo, as quais foram impressas e entregues aos sujeitos da pesquisa, 

a fim de serem respondidas e gravadas.  
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Entendemos que “a perspectiva discursiva desloca a ideia de memória como 

lembrança ou recordação de algo que se supõe ter realmente acontecido para a da constituição 

os sujeitos e dos discursos: uma forma de o sujeito se dizer e dizer o mundo”. (CORACINI, 

2011, p. 32) Dessa maneira, cremos que responder ao questionário daria oportunidade aos 

professores de expressarem suas angústias e inquietações, que emergem face ao trabalho 

pedagógico desenvolvido num contexto educacional com problemas de ordem política e 

econômica. Com Vieira (2013),  

 

[...] concordamos que a proposta AREDA é, assim, um aparato teórico-

metodológico funcional em nossa pesquisa. Os depoimentos são gravados 

quando o enunciador estiver sozinho e ele tem toda a liberdade de responder 

as questões na ordem que quiser e, além disso, fazer a gravação em vários 

dias ou momentos diferentes. (VIEIRA, 2013, p. 50) 

 

  

Em decorrência das várias atividades que os professores desenvolvem de modo a 

cumprirem com o seu fazer pedagógico, a possibilidade que lhes foi dada de responderem as 

questões onde e como quisessem, facilitou a participação dos mesmos na pesquisa que ora 

empreendemos.   

 Desse modo, as questões foram elaboradas com o intuito de que os sujeitos 

pesquisados rememorassem e falassem sobre suas práticas de leitura, para que a materialidade 

conseguida através da transcrição das respostas nos reportasse ao objetivo da pesquisa, que é 

investigar sobre a memória de leitura dos sujeitos-professores do ensino médio.   

 

2.3- Perfis dos sujeitos-professores participantes da pesquisa 

 

Neste tópico, desenharemos um quadro com o perfil dos sujeitos-professores que 

participam da nossa pesquisa, entendendo que esse perfil possibilitar-nos-á uma melhor 

reflexão sobre a memória discursiva dos mesmos. A maioria dos sujeitos são mulheres, com 

mais de 30 anos, com especialização em áreas afins, e com carga horária média de 60 horas 

semanais, sendo exercidas somente na rede pública estadual, ou dividida ou com a rede 

pública municipal ou com a rede privada.  

Mesmo com a orientação para escolherem nomes fictícios, alguns dos sujeitos 

disseram seus nomes reais, o que nos faz pensar que eles enunciaram sobre a temática leitura 

de forma espontânea. No entanto, passaremos a identificá-los por S1, S2, S3 e S24, para 
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mantermos total sigilo sobre a identidade dos mesmos. A seguir, destacaremos alguns 

aspectos observados nos relatos desses sujeitos. 

 

SUJEITOS-

PROFESSORES 

FORMAÇÃO IDADE LOCAL DE 

TRABALHO 

CARGA 

HORÁRIA 

 

PRIMEIRAS 

PRÁTICAS DE 

LEITURA 

COMENTÁRIOS 

GERAIS SOBRE 

PRÁTICAS E 

CONCEPÇÃO 

DE LEITURA 

S1 Letras-

português. 

Entre 31 

e 40 

anos. 

60 horas-

aulas 

semanais. 

Trabalha há 

catorze anos 

na rede 

estadual e 

municipal. 

Aprendeu a ler 

pelo método 

silábico e lia 

com velocidade 

e pontuação 

adequada. 

O brasileiro não 

gosta de ler, o 

aluno tem 

dificuldade para 

ler e o professor 

tem que estimular 

o aluno. 

S2 Letras. 41 anos. Trabalha há 

vinte anos 

ministrando 

aulas de 

língua 

portuguesa. 

Aprendeu a ler 

com sete anos 

na escola. 

Lembra-se de 

que a professora 

leu Meu pé de 

laranja lima e 

não considera  

leitura porque 

foi a professora 

quem leu. 

Entende que a 

facilidade da 

internet e os 

atrativos do 

facebook 

minimizam a 

disposição de 

pegar um livro 

para ler. Por isso 

o professor deve 

incentivar o aluno 

a ler o livro 

impresso.  

S3 Letras e é 

mestre desde 

2010. 

38 anos. Não 

respondeu. 

Lembra-se 

apenas da 

escola, da 

professora e dos 

livros 

disponíveis para 

leitura, que eram 

guardados 

dentro de um 

saco plástico 

transparente no 

grupo escolar 

onde estudava. 

Sobre a afirmação 

de que o 

brasileiro não 

gosta de ler, pensa 

que existe uma 

cultura, mas não 

deve haver uma 

generalização, 

pois muitos 

gostam de ler. 

S4 Jornalismo e 

Letras e quatro 

especializaçõe

s. 

57 anos. Trabalha há 

vinte anos na 

sala de aula, 

há dezessete 

só com 

alunos do 

ensino 

médio. 

Enuncia que 

aprendeu a ler 

na adolescência, 

na oitava série 

ginasial, e o 

primeiro livro 

foi A 

Moreninha. 

Diz que o 

brasileiro não 

gosta de ler 

porque é uma 

atividade difícil. 

que exige 

concentração e 

que usa o tempo 

para outras 

atividades. 
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S5 Letras pela 

UFG e 

mestre em 

Estudos 

linguísticos 

pela UFU. 

40 anos. Trabalha há 

dezenove 

anos apenas 

na rede 

estadual. 

Aprendeu a ler 

aos seis anos 

pelo método 

silábico. 

Fala que a escola 

não forma o aluno 

com as 

habilidades 

necessárias à 

leitura, e assim 

não forma 

leitores. Isso 

ocorre em 

decorrência da 

falta de estrutura 

para o trabalho do 

professor, e, por 

isso, o brasileiro 

não gosta de ler. 

S6 Letras pela 

UFG e 

mestranda na 

UFG. 

23 anos. Ministra 

aulas há dois 

anos na rede 

estadual. 

Recorda-se 

apenas de um 

livro lido na 

quarta série, o 

qual tinha uma 

passagem 

dizendo que a 

cor do amor não 

era vermelha, 

era azul. 

O brasileiro não 

lê o que a 

academia 

considera como 

leitura, pois o 

brasileiro lê nas 

redes sociais, lê 

mensagens de 

celulares, mas 

falta a boa 

literatura. 

S7 

 

Não 

respondeu. 

Não 

respond

eu. 

Trabalha há 

nove anos na 

rede estadual 

e municipal. 

Aprendeu a ler 

com a 

professora de 

alfabetização e 

não se lembra 

do primeiro 

livro lido. 

O brasileiro não 

lê porque a 

família não 

incentiva os filhos 

a lerem. 

S8 Pedagogia e 

Letras na UFG 

e possui 

especialização. 

50 anos. Trabalha na 

rede estadual 

como 

professora e 

na rede 

municipal 

como 

diretora. 

Não teve 

dificuldades 

para aprender a 

ler e escrever. 

As suas 

primeiras 

leituras foram 

gibis do Tarzan 

que o irmão 

mais velho 

pegava 

emprestado dos 

colegas. 

A leitura não 

fazia parte da 

cultura do povo 

brasileiro, fazia 

parte apenas a 

leitura 

obrigatória. Por 

isso a afirmação 

de que o 

brasileiro não 

gosta de ler. Mas 

isso está 

mudando. 

S9 Especialização 

em Didática da 

Língua 

Portuguesa. 

40 anos. Trabalha há 

dezoito anos 

apenas na 

rede 

estadual. 

Aprendeu a ler 

reconhecendo 

algumas vogais, 

consoantes em 

rótulos de 

produtos de 

limpeza e 

alimentos. 

O brasileiro lê de 

tudo no dia a dia, 

no entanto, não lê 

o que deveria 

porque o livro é 

caro e não tem 

tempo para 

frequentar 

bibliotecas 
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públicas. Pensa 

que a leitura está 

perdendo espaço 

para as redes 

sociais. 

S10 Graduada e já 

cursou uma 

disciplina no  

mestrado. 

33 anos. Ministra 

aulas de 

língua 

portuguesa 

há dez anos. 

Trabalha 

apenas na 

rede 

estadual. 

As suas 

primeiras 

leituras foram 

dos contos de 

fadas. 

Acha que o 

brasileiro não 

gosta de ler 

porque os pais 

não incentivam os 

filhos e não 

contam histórias 

para eles. 

S11 Letras e 

especialização 

em Literatura 

Brasileira. 

41 anos. Em todo o 

seu tempo de 

trabalho na 

rede 

estadual, dez 

anos foram 

na sala de 

aula. 

Lembra-se que 

aprendeu a ler 

numa cartilha 

utilizada na 

escola.  

As pessoas só 

leem a partir do 

momento que 

percebem uma 

utilidade nessa 

prática e/ou se 

tem condições 

econômicas para 

adquirir um livro, 

frequentar 

livrarias. 

S12 Letras e 

especialização 

em Produção 

de Texto pela 

UFU. 

Atualmente 

cursa 

Psicologia na 

UFG. 

30 anos. Ministra 

aulas há dez 

anos. 

Atualmente 

só trabalha 

na rede 

estadual. 

Aprendeu a ler 

em casa com a 

mãe. 

Pensa que o 

brasileiro que teve 

oportunidade, que 

foi motivado a ler, 

que tem tempo e 

conhece a prática 

de leitura, gosta 

de ler. 

S13 Letras e 

especialização 

em Literatura. 

46 anos. Ministra 

aulas há 

dezesseis 

anos e 

trabalha 

também na 

rede privada 

de ensino. 

Aprendeu a ler 

como a mãe, 

que era 

professora. 

Recorda-se dos 

contos de fadas e 

muitas pessoas 

não leem porque 

foram mal 

estimuladas. 

S14 Letras e 

especialização 

em Língua 

portuguesa. 

25 anos. Trabalha há 

sete anos 

como 

professora. 

Cursou letras 

já 

ministrando 

aulas na rede 

privada de 

ensino. 

Foi alfabetizada 

em casa pela 

mãe e disse que 

foi divertido. O 

primeiro livro 

lido com a ajuda 

da mãe foi João 

e Maria. 

O aluno lê 

constantemente 

nas redes sociais e 

apesar de não 

gostar de ler os 

clássicos 

literários, precisa 

ler e perceber que 

é agradável. 
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S15 Letras, 

especializada 

em 

Planejamento 

Educacional. 

48 anos. Ministra 

aulas há 

vinte e nove 

anos. 

Trabalha na 

rede estadual 

e municipal. 

Foi alfabetizada 

num livro 

chamado As 

mais bela 

histórias. 

Entende que o 

brasileiro está 

lendo e gostando 

mais da prática na 

atualidade. 

S16 Letras e 

especialização 

em Educação 

Brasileira. 

45 anos. Trabalha em 

sala de aula 

há vinte e 

oito anos e 

atua na rede 

municipal e 

estadual. 

Aprendeu a ler 

pelo método 

tradicional na 

cartilha 

Caminho Certo. 

Lembra-se do 

livro A Ilha 

Perdida, de 

Maria José 

Dupré. 

O brasileiro não 

gosta, não tem o 

costume de ler, e 

isso piora com o 

uso das redes 

sociais e das 

informações 

proporcionadas 

pela internet. 

S17 Letras com 

habilitação em 

Língua 

Portuguesa. 

43 anos. Sempre 

trabalhou na 

função 

administrativ

a da unidade 

e assumiu 

sala de aula 

em 2014. 

Aprendeu a ler 

nas séries 

iniciais. 

Lembra-se do 

livro Éramos 

Seis, da série 

Vaga-lume. 

Pensa que o 

brasileiro é 

preguiçoso para 

ler e a escola tem 

que incentivar a 

leitura porque a 

família não o fez. 

S18 Letras, 

especializado 

em Literatura e 

Ensino, 

mestrado em 

Estudos da 

Linguagem e 

cursando 

bacharel em 

direito. 

33 anos. Ministra 

aulas de 

língua 

portuguesa 

há doze anos 

e trabalha na 

rede estadual 

e municipal. 

Aprendeu a ler 

no pré-escolar e 

lia muito a série 

Vaga-lume. 

Pensa que a 

leitura feita nas 

redes sociais 

retira o espaço da 

leitura literária 

que a escola tem 

que ensinar. 

S19 Letras na UFG 

e duas 

especializaçõe

s, uma em 

Didática e a 

outra em 

Metodologia 

do Ensino de 

Língua 

Portuguesa. 

45 anos. Trabalha na 

rede estadual 

há vinte 

anos. 

Acha que 

aprendeu a ler 

nos primeiros 

anos de vida, a 

partir das 

histórias 

contadas pela 

mãe. Lembra-se 

de ler contos de 

fadas. 

Percebe que o 

brasileiro não 

gosta de ler por 

uma questão 

cultural. Já os 

europeus têm um 

nível cultural 

elevado. 

S20 Letras e 

especialização 

em 

Psicopedagogi

a. 

26 anos. Ministra 

aulas há 

quatro anos e 

atualmente 

só trabalha 

na rede 

estadual. 

Aprendeu a ler 

no jardim e os 

primeiros livros 

lidos foram os 

clássicos 

Patinho Feio, 

Branca de Neve 

e outros. 

Diz que o 

brasileiro não lê 

porque a 

televisão, as redes 

sociais e a 

internet têm 

tomado muito 

tempo e não sobra 

tempo para a 

leitura. 
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S21 Possui 

especialização 

em Leitura  e 

Ensino. 

35 anos. Ministra 

aulas há 

quinze anos e 

trabalha 

apenas na 

rede 

estadual. 

Aprendeu a ler 

com seis anos na 

escola e o 

primeiro livro 

foi o Reinações 

de Narizinho, de 

Monteiro 

Lobato. 

Pensa que os 

professores têm 

que derrubar o 

estigma de que o 

brasileiro não 

gosta de ler. 

S22 Não 

respondeu. 

Não 

respond

eu. 

Trabalha na 

rede estadual 

há quinze 

anos. 

O primeiro livro 

de que tem 

lembrança tinha 

muitas 

ilustrações e foi 

a mãe que o 

apresentou. 

Na escola, 

lembra-se de 

Reinações de 

Narizinho. 

S23 Letras e 

especialização 

em Mídias 

Educacionais. 

Não 

respond

eu. 

Ministra 

aulas há 

dezoito anos 

na rede 

estadual e em 

2012 

ingressou na 

rede 

municipal. 

Lembra-se de 

uma professora 

alfabetizadora 

que cantava uma 

música sobre o 

mar, e fazia 

movimentos das 

ondas com as 

mãos. 

O brasileiro não 

gosta de ler 

porque não foi 

educado para ler. 

“Na verdade não 

é que ele não 

gosta, ele não 

sabe ler.” 

S24 Letras, 

especializada 

em Leitura e 

Ensino e 

graduanda em 

Ciências 

Contábeis. 

28 anos. Trabalha na 

rede estadual 

há três anos. 

Lembra-se de 

ter aprendido a 

ler na 

alfabetização. 

Pensa que dizer 

que o brasileiro 

não lê é um 

estereótipo, pois 

há pessoas que 

têm interesse, 

disposição, 

vontade de 

conhecimento e 

de ter o prazer da 

leitura. 

 

Findada a coleta dos depoimentos e a transcrição do áudio, pudemos iniciar a leitura e 

pensar sobre a análise, de modo a refletirmos sobre a concepção de leitura e o posicionamento 

sócio-histórico-ideológico dos sujeitos-professores em relação às práticas de leituras. 

Observamos que tanto as primeiras práticas de leitura enunciadas pelos sujeitos, como 

“aprendeu a ler pelo método silábico”, “aprendeu a ler numa cartilha”, quanto o comentários 

gerais sobre práticas e concepções, tais como: “o brasileiro não gosta de ler”, “o professor 

deve incentivar o aluno a ler o livro impresso”, “o brasileiro não lê o que a academia 

considera como leitura” são variadas, e nos possibilitam fazer uma análise do posicionamento 

desses sujeitos de pesquisa que trabalham na rede pública estadual e/ou municipal. Muitos 

deles possuem uma carga horária exaustiva que, no nosso entendimento, refletirá nos dizeres 

angustiados  sobre o pouco  ou nenhum “tempo para a leitura”, como veremos no capítulo III.  
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No capítulo a seguir, analisamos as sequências discursivas com vistas a 

problematizarmos a memória de leitura dos sujeitos-professores.  
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CAPÍTULO III 

 

UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE A MEMÓRIA DE LEITURA DO 

SUJEITO-PROFESSOR 

 

Neste capítulo, analisamos as sequências discursivas coletadas dos dizeres dos 

professores, a partir de recortes que remetem às práticas de leitura e aos interdiscursos 

encontrados ao realizarmos a leitura do corpus. As sequências escolhidas para a análise 

apresentam repetições e regularidades que apontam para a memória discursiva dos sujeitos-

professores em relação à leitura. Entendemos que a escolha do diálogo teórico entre a ADF e 

o pensamento filosófico da linguagem a partir de Mikhail Bakhtin propicia-nos uma análise 

que nos conduz às respostas das nossas questões de pesquisa.  

Elaboramos um questionário semiestruturado, referendado na proposta AREDA como 

construção metodológica de pesquisa, a fim de coletar o corpus para análise. Nossa pretensão 

é, a partir dos dizeres dos sujeitos-professores, colocarmo-nos na escuta das vozes que 

constituem os discursos sobre leitura que circulam socialmente. Não nos interessa o que foi 

enunciado, mas como as respostas produzidas foram enunciadas a partir do questionário 

proposto.  

Sendo o nosso objetivo refletir sobre a memória discursiva da leitura, intentamos, com 

os depoimentos e construção do corpus, interpretar e analisar as sequências que nos 

possibilitam “a materialidade de uma certa memória social” (ACHARD, 2010, p. 11) sobre o 

objeto leitura. A partir disso, podemos significar as experiências de leitura dos sujeitos de 

pesquisa a fim de respondermos as questões de pesquisa que propusemos ao iniciar este 

trabalho. O nosso intuito, ao investigar sobre a memória de leitura dos sujeitos-professores, é 

decorrente, principalmente, dos enunciados ouvidos do lugar de professora sobre leitura, 

leitor(es), práticas e ausência de práticas de leitura que dificultavam a aquisição do 

conhecimento por parte dos alunos e a prática pedagógica dos professores. 

Ao iniciarmos a leitura do corpus, construído a partir da transcrição concluída, 

começamos a observar os dizeres recorrentes nas respostas apresentadas no questionário. 

Primeiramente, observamos um embate entre vozes que caracterizam os interdiscursos 

pedagógico, capitalista e religioso que constituem os discursos da leitura dos sujeitos-

professores. As perguntas componentes do questionário semiestruturado que orientou a 

entrevista com os sujeitos da pesquisa relacionam-se às primeiras lembranças sobre leitura, 
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aos livros lidos, leitura e formação acadêmica, práticas pedagógicas dos sujeitos em relação à 

leitura, e constituição desses sujeitos-professores como sujeitos-leitores. O foco da entrevista 

é a leitura em relação aos sujeitos-professores. Interpela-nos enunciados sobre a ausência de 

práticas de leitura de alunos e de professores, pois se o contexto escolar é um lugar onde 

circulam vários impressos constituintes do papel social da escola, que é propiciar aos alunos 

aquisição dos conhecimentos científicos e saberes considerados pertinentes para a 

aprendizagem dos mesmos, por que não há práticas de leitura? 

Ao lermos o corpus em estudo, percebemos uma angústia transmitida através dos 

dizeres enunciados sobre a necessidade dos estudantes do ensino médio lerem os clássicos 

literários. Ao mesmo tempo, notamos uma valorização de todos os tipos de textos escritos 

existentes na atualidade, que proporcionam diversas práticas de leitura aos sujeitos-alunos. No 

mais, identificamos uma alusão à quantidade de leitura feita pelos sujeitos-alunos-professores. 

Diante do exposto, passamos à análise das regularidades que nos remetem à memória 

discursiva dos sujeitos-professores sobre leitura e que nos guiam a observar os interdiscursos 

pedagógico, político e religioso que constituem o discurso da leitura.  

A partir de Santos (2010, p. 150), sabemos que “no que se refere à memória, Pêcheux 

a toma como historicidade convertida em discursividade, subjacente a uma dada enunciação”. 

Sendo assim, os enunciados recortados postos em análise nos revelam uma discursividade 

sócio histórica que nos remete à memória discursiva sobre leitura, que é o nosso objeto de 

pesquisa. A partir do objetivo geral da nossa pesquisa, também utilizamos o pensamento 

filosófico da linguagem do Círculo de Bakhtin para observarmos o professor e sua vida 

dialógica. Os interdiscursos contidos na memória discursiva nos propiciam um caminho para 

“escutar” as vozes que constituem os sujeitos-professores-leitores. 

Para “escutarmos” as vozes que emergem das sequências discursivas analisadas neste 

capítulo, propomos os seguintes eixos de análise, os quais envolvem a memória discursiva de 

leitura dos sujeitos-professores: 

i) Os sujeitos-professores, suas práticas e concepções de leitura; 

ii) Interdiscurso pedagógico escolar; 

iii) Interdiscurso capitalista; e 

iv) Interdiscurso religioso. 

No primeiro eixo de análise - os sujeitos-professores, suas práticas e concepções de 

leitura - verificamos o que os sujeitos-professores leram e/ou leem, assim como o que pensam 

sobre leitura e sobre texto. Nesse caso, o que norteia nossa análise são as práticas de leitura 

dos sujeitos-professores. No segundo eixo de análise - interdiscurso pedagógico escolar - 
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observamos as vozes que emergem dos dizeres enunciados sobre a prática pedagógica escolar. 

No terceiro eixo de análise - o interdiscurso capitalista - verificamos como os professores, ao 

enunciarem sobre leitura, não se esquivam da sua condição de sujeitos inseridos numa 

formação discursiva capitalista. E, por fim, no quarto eixo de análise - o interdiscurso 

religioso - observamos mais uma vez os sujeitos-professores enunciando do lugar de sujeitos 

constituídos pela discursividade do discurso religioso. 

 

3.1- Os sujeitos-professores, suas práticas e concepções de leitura 

 

Neste subitem, pretendemos descrever as práticas de leitura dos sujeitos-professores 

observando o que é leitura para eles, o que leram, qual a relação dessas práticas com suas 

práticas pedagógicas. Intentamos compreender as concepções de leitura através da memória 

discursiva, que nos reporta ao objetivo geral da nossa pesquisa.  

Ao nos inscrevermos como pesquisadores referendados teoricamente na AD, deixamos 

claro, desde o início, que o nosso propósito é desenvolver uma pesquisa sobre o objeto leitura, 

a partir de um olhar discursivo construído amparado pelas leituras teóricas que 

desenvolvemos para pensarmos os objetos memória discursiva e leitura. O objeto leitura se 

inscreve em um vasto campo científico, com ramificações diversificadas que vão desde uma 

concepção cognitivista que visa a decodificação do texto, de modo que: 

 

[...] o texto, nesta concepção, assume o papel de objeto com existência 

própria, independente do leitor e do processo de enunciação e reflete uma 

visão de linguagem estruturalista e mecanicista segundo a qual as palavras e 

frases possuem um sentido em si mesmas. (GUILHERME; TAVARES, 

2006, p. 2) 

 

 

Outra concepção existente é a interacionista, segundo a qual a leitura é entendida 

como interação entre texto e leitor, e o „bom leitor‟ “seria aquele capaz de percorrer as marcas 

deixadas pelo autor para chegar à formulação de suas idéias e intenções”. (GUILHERME; 

TAVARES, 2006, p. 2) Neste caso, interessa-nos a leitura discursiva, segundo a qual tanto o 

leitor quanto o autor são considerados produtores de sentido, de maneira que o sujeito-leitor e 

o sujeito-autor “se constituem simultaneamente, num mesmo processo”. (ORLANDI, 2001, p. 

10)  

Observamos as práticas de leitura a partir da memória discursiva emergida nos dizeres 

dos sujeitos-professores de língua portuguesa das escolas públicas estaduais de Catalão-GO. 
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Desenvolver um estudo a partir de um corpus construído para observarmos as práticas e 

concepções de leitura remete-nos a um dos objetivos da nossa pesquisa, que é analisar o 

posicionamento sócio-histórico-ideológico desses sujeitos-professores em relação à leitura. 

Como professora de língua portuguesa, interessa-nos um estudo sobre a leitura, uma prática 

cultural de suma importância para o trabalho pedagógico dos professores de língua portuguesa   

que desempenhamos.  

Outra questão que importa nesta pesquisa é o fato de que há um preconceito, um senso 

comum que envolve a importância de práticas de leitura já consagradas pela instituição 

escolar e também pela sociedade como sendo importantes, outro preconceito é o senso 

comum de que o brasileiro não gosta de ler, é preguiçoso e/ou não sabe ler textos, livros, etc. 

O que se verifica é que são tidos como essenciais somente alguns tipos de leituras e 

determinados livros, em detrimento de outros impressos de pouco prestígio escolar e social. 

Percebemos, também, ao lermos o corpus e recortarmos as sequências que submetemos às 

análises, uma necessidade de quantificar livros lidos, tipos de livros, tipos de leitura, como se 

isso garantisse uma proficiência profissional dos sujeitos-professores, como se eles 

adquirissem aptidão para desempenharem o papel pedagógico a que se propuseram.  

Ao falarmos de práticas de leitura dos sujeitos-professores, notamos também a 

importância dada à leitura de livros impressos, sendo que, ao dizerem sobre o uso da internet 

relacionado à leitura, não são mencionados os livros em arquivos no formato PDF. Outro 

ponto importante é a menção aos atores considerados ícones da literatura, como Camões, José 

de Alencar, Machado de Assis, Guimarães Rosa e os seus textos literários, considerados os 

clássicos, ou seja, a literatura tida como cânone literário.  

Vejamos algumas sequências discursivas que ilustram as práticas de leitura dos 

sujeitos-professores de língua portuguesa do ensino médio: 

 

(12) S1: Mas ainda consigo ler alguns textos clássicos também que eu gosto de estar sempre 

relendo, revendo algumas sinopses e ... de certa maneira a gente consegue hoje pra nós 

educadores, existem uma literatura condensada de vários livros que estão vendendo aí ... 

ambulantes, eu mesmo tenho uma coleção que me ajuda muito a recapitular os livros que eu 

já lí durante a minha vida escolar e... (grifos nossos) 

 

(13) S1: Na verdade José de Alencar durante o meu... o meu é ... primeira... ensino 

fundamental dois, oitava série, ensino médio,  eu li quase todos os livros de José de Alencar, 

eu me lembro que eu não li... um chamado...  Reencarnação e o outro ... não me lembro agora 



70 
 

o nome mas  é dois livros dele que eu  não lembro de  ter  lido que estava nessa biblioteca. 

(grifos nossos) 

 

(14) S3: Então eu sempre tive que me inteirar das listas dos vestibulares e por causa disso 

que eu sempre me senti forçada a ler, eu gosto disso, gosto dessa situação por isso. Eu... 

assim busco outras leituras, fora da lista, mas o fato de ter uma lista, de eu ter que trabalhar, 

ter que dar aula daquilo me... ajudou ... é... me ajuda a ter uma leitura mais é...  assim... 

sempre ter a leitura né. (grifos nossos) 

 

(15) S4: [...] como trabalho muito com orientação, correções de trabalho acadêmicos é... de 

projetos, TCC´s, então eu tenho mais é... tempo pra esse tipo de leitura, e a literatura vai 

ficando..., embora eu trabalho em sala de aula, mas eu leio mais é fragmentos né, fragmentos 

de textos, e...  livros do vestibular, né, eu sempre procuro ler todos eles, para poder trabalhar 

com os meus alunos. (grifos nossos) 

 

(16) S4: O primeiro livro que eu li e que me chamou muito atenção, foi o Moreninha de 

Joaquim Manuel de Macedo. (grifos nossos) 

 

(17) S4: E terminando essa leitura desse livro, O trigo e o joio do Fenando Namora, vou ler 

Uns minutos do Paulo Coelho que é um livro que eu... ganhei é... dia do meu aniversário e 

gostaria de ler sobre esse livro, então, adoro Paulo Coelho, Fernando Sabino... amo, eu amo 

Fernando Sabino, não deixando de mencionar Machado de Assis né, todos os contos de 

Machado de Assis, é... não digo que li todos, mas um... acredito que... um grande número, eu 

já li. (grifos nossos) 

 

(18) S5: Leio todo tipo de livro, livros infantis, juvenis, acadêmicos, teóricos, enfim, todo 

tipo. Só não leio livros de autoajuda, porque realmente não gosto. Mas se for um caso de 

necessidade, leio também. (grifos nossos) 

 

(19) S14: Então, as leituras diárias são variadas. Apesar que,  com a carga horária excessiva, o 

tempo para ler ainda é pouco. Mas notícias na internet, é... faço a leitura da revista Língua 

Portuguesa, nós recebemos na escola, eu estou sempre lendo e as redes sociais que é 

importante a gente estar por dentro do que esses meninos vivem também. 
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(20) S21: Mas o meu tipo de...  leitura diária, leio, né, abro as várias páginas da internet, 

procuro me atentar com as leituras informativas, os jornais, para estar atento, a tudo que 

acontece, até mesmo porque os alunos solicitam isso, então, o professor tem que estar 

informado, e de acordo com a minha necessidade de sala de aula. Às vezes não sobra tempo 

para fazer aquela leitura prazerosa de pegar um livro para ler, na maioria das vezes. (grifos 

nossos) 

 

Ao lermos as sequências discursivas, percebemos o quanto a questão da quantidade de 

livros e de leitura está explícita nos dizeres dos sujeitos-professores. As práticas enunciadas, 

como ler listas de livros para vestibular, “leio todo tipo de livro”, “as leituras diárias são 

variadas”, entre outras, fazem-nos entender que a recorrência dos dizeres alusivos à 

quantidade remetem a uma concepção de que é a quantidade de leitura que importa, e não o 

que se lê. Isso corrobora o que Orlandi (2003) pontua sobre as condições sócio-históricas de 

leitura. Percebemos que esses sujeitos acreditam que “há um perfil de leitor „ideal‟, que é o 

leitor „empresarial‟, o que domina a quantidade, e que tem uma leitura linear, superficial, de 

„aparência‟”. (ORLANDI, 2003, p. 23) 

Analisamos que o recorrente nesses dizeres é alusão à quantidade de textos, como se 

isso bastasse para se enunciarem de um lugar de prestígio em relação ao grupo de docentes do 

qual fazem parte. Acreditamos que a constante retomada da quantidade, da variedade de livros 

e impressos, indica-nos que a memória discursiva instaurada a partir desse discurso de leitura 

é sobre a importância social do quanto se lê, bem como da necessidade de ler a literatura 

canônica, e não da forma como se lê.  

Conforme Achard (2010, p. 8), “a memória não pode ser provada, não pode ser 

deduzida de um corpus, mas ela só trabalha ao ser reenquadrada por formulações no discurso 

concreto em que nos encontramos”. Portanto, essas formulações discursivisadas que se 

referem a „ler todo tipo de livro‟, „ leituras variadas‟, indicam-nos que uma concepção de 

leitura desses sujeitos entrevistados é aquela que remete à quantidade de textos, e não à 

qualidade, à pertinência e às condições de produção da leitura e do sujeito-leitor. No entanto, 

sabemos que “todo discurso é ocultação do inconsciente”. (TEIXEIRA, 2005, p. 50) 

Entendemos, pois, que há uma tentativa de suprimir um possível sentimento de incompletude 

da instrução necessária para um perfeito fazer pedagógico, o que se verifica através das 

expressões “me inteirar da lista de livros” e “ li um grande número”, como se essas práticas 

representassem o ideal de sujeito-professor-leitor esperado pela comunidade escolar.  
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Outro ponto relevante na ação de interpretar os dizeres para procedermos às análises é 

que essas sequências nos dão a possibilidade de produzirmos um sentido e significarmos as 

práticas de leitura enunciadas pelos sujeitos-professores, a partir do que Orlandi (2001) diz 

sobre a leitura e a questão social. Isso porque na instituição escolar há um discurso da classe 

dominante de que a leitura deve ser ali praticada a partir dos cânones literários, vistos como 

leitura de prestígio social. Há um valor atribuído a essas obras, como se leituras regionais ou 

locais desmerecessem o reconhecimento de serem praticadas nas instituições escolares. 

Percebemos a recorrência desses signos ideológicos que nomeiam os literatos consagrados e 

dignos de serem lidos, independentemente das condições de produção de leitura dos sujeitos-

leitores.  

Podemos confirmar isso a partir da sequência 14, em que o S3 diz sobre a importância 

de haver uma lista a ser lida como fator incisivo para se representar como um sujeito-

professor que seja um leitor de fato, como a escola exige. O uso do artigo definido antes do 

substantivo leitura enunciando: “sempre ter a leitura, né”, permite-nos depreender que ter “a 

leitura” significa conhecer um rol de textos clássicos literários que o permitam se representar 

como um sujeito-leitor apto a ocupar o lugar de professor de literatura numa escola de ensino 

médio. É possível fazermos essa inferência a partir do momento em que reconhecemos que: 

 

A AD é, definitivamente, uma prática disciplinar que se pode, seguindo J.J. 

Courtine, resumir por três proposições: i) ela realiza o fechamento de um 

espaço discursivo; ii) supõe um procedimento linguístico de determinação 

das relações inerentes ao texto; iii) produz no discurso uma relação do 

linguístico com o exterior da língua. (MALDIDIER, 2010, p. 20) 

 

 

O “espaço discursivo” em que se inserem os dizeres sobre leitura, usando os sintagmas 

clássicos e os nomes de autores considerados cânones da literatura brasileira, como José de 

Alencar, Joaquim Manoel de Macedo, Machado de Assis, permite-nos transpor a opacidade 

linguística do corpus em estudo e pensar que essas recorrências remetem-nos a uma memória 

discursiva de que leitura, no contexto escolar, somente é considerada, de fato, se for referente 

aos textos literários clássicos, representantes das escolas literárias estudadas na grade 

curricular de literatura no ensino médio.  

Pêcheux (2009, p. 80) destaca a importância de observarmos o sistema linguístico 

como o “sistema dos determinantes (artigos, demonstrativos etc.)”, para adentrarmos numa 

reflexão em que conjugamos “fenômenos linguísticos e lugares de questões filosóficas”. 

(Idem, p. 8) Para nos inserir como linguistas, ou, mais precisamente, como analistas de 
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discurso, usando a materialidade linguística para significarmos os discursos sobre leitura que 

nos indicam a concepção de leitura dos sujeitos-professores pesquisados, devemos saber que: 

 

O sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista, 

para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um 

conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. 

Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos 

personagens tenham o mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, como a 

base comum de processos discursivos diferenciados. (PÊCHEUX, 2009, p. 

81) 

 

 

Além disso, para analisarmos os discursos sobre leitura, precisamos considerar que 

esse discurso “tem uma espessura [e] o que significa isso? Significa que a materialidade (o 

texto verbal ou não-verbal) do discurso não é somente um conjunto de significações [...] O 

mundo é uma construção e a linguagem, a mediadora desta construção”. (STAFUZZA; GÓIS, 

2014, p. 192) Então, quando os sujeitos-professores falam em “lista de livros”, “li todos os 

contos de Machado de Assis”, podemos dizer que eles, através desses enunciados, constroem 

um universo em que o objeto leitura é pautado e praticado com base em valores de quantidade 

e classificação dos cânones literários. Podemos pensar, também, que esses sujeitos são 

constituídos pelos discursos estatísticos de quantidade de livros lidos no Brasil, comparados à 

quantidade de livros lidos na Europa. 

Ao continuarmos nesse método de trazermos recortes do corpus em estudo para 

pensarmos a memória discursiva sobre leitura, percebemos que, além da quantidade de livros 

e texto lidos, literatura canônica, também importa para esses sujeitos a variedade de textos 

lidos, como atestam as sequências 21, 22 até a 29. Vejamos mais estas sequências abaixo: 

 

(21) S1: [...] mas  sempre estou lendo revistas, jornais, “folders”, cartazes, e também alguns  

livros,  durante ... o semestre para que meus alunos possam acompanhar a ...  e serem 

motivados através das minhas leituras. (grifos nossos) 

 

(22) S7: Livros de literatura para trabalhar com meus alunos, jornais e revistas. 

 

(23) S13: Lia contos de fadas, lia alguns livros infantis, lia gibis. 

 

(24) S13: Trabalho as mais diferentes leituras em sala de aula. Desde os romances modernos, 

os temas modernos como Percy Jackson, que atrai muitos meninos, Diário de um banana, 
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principalmente para os meninos do Ensino Fundamental, aos clássicos, uma vez que tenho 

muita aula no Ensino Médio, mas tento orientar as mais diferentes leituras. (grifos nossos) 

 

(25) S13: Eu leio quase tudo, constantemente eu estou lendo um livro. Desde os romances 

históricos, teoria, romances contemporâneos. Leio muito. 

 

(26) S15: Eu costumo ler jornais, revistas diariamente, livros. Como eu disse eu gosto de ler, 

eu não gosto de ficar sem ter o que ler. 

 

(27) S16: Questão vinte e sete, eu... a leitura que eu faço diária, além é... que eu gosto, de 

livros, né, especialmente livros teóricos, pois hoje eu sou mestranda, né, faço mestrado, é... eu 

adoro ler romances, né, e também essas literaturas de massa pra gente poder ver e descansar 

um pouco a mente, mas gosto muito de livros teóricos, também, contos, crônicas, não tem 

assim uma leitura específica, gosto de ler todas as leituras, principalmente a gente lê aquelas 

mais banais e também as notícias, jornais, a gente costuma ler diariamente. 

 

(28) S19: Que tipo de leitura eu trabalho na sala de aula? Gosto de trabalhar leituras variadas. 

Gosto de texto didático, gosto de texto literário, de textos não-literários, de matérias 

jornalísticas, gosto de levar o jornal para a sala de aula, gosto de fazer recortes, eu acho que 

esse corpus de trabalho de leitura tem que ser bem variado, gibis, a... gosto de levar os 

meninos para o laboratório, para a gente analisar alguns textos no laboratório de informática, 

gosta de trabalhar aulas no data show com leituras para que eles leiam, gosto de filmes para... 

que eles leiam também, façam a leitura não só visual, mas a leitura oral mesmo, gosto de 

material... variado no que diz respeito a leitura em sala de aula. 

 

(29) S19: Bom pra mim, o tipo de leitura mais importante para o aluno do ensino médio, é 

todas! Hoje a gente pode perceber que o aluno de Ensino Médio está sendo preparado, quer 

queiramos quer não, para serem selecionados, para o curso que queiram numa faculdade, 

numa universidade ou um curso técnico. E para isso não basta só leitura literária, aquela 

indicada para o vestibular, mesmo porque as provas que eles fazem hoje exige muita leitura e 

leitura de mundo, leitura de conhecimento em geral. 

 

Deparamo-nos com dizeres que fazem parte de um espaço discursivo em que circulam 

ideias sobre quantidades e variedades, como se isso fosse suficiente para a construção do 



75 
 

leitor ideal, bem informado, e modelo de sujeito-aluno formado pela instituição escolar que 

prepara a aluno para ser aprovado em exames como o vestibular.  

Ao utilizarmos a AD para pensarmos esses dizeres sobre leitura, entendemos que o 

texto - aqui representado pelo questionário semiestruturado respondido pelos sujeitos- 

professores entrevistados, que constituiu nosso macro corpus - “com seus sentidos opacos, 

pouco definidos, „engana‟ o leitor, por isso, precisa ser analisado. [...] O texto tenta esconder a 

ideologia que o sustenta”. (STAFUZZA; GÓIS, 2014, p. 193). 

Por isso, entendemos que os sujeitos-professores entrevistados são constituídos por um 

discurso sobre leitura que se configura a partir da ideologia da importância da quantidade de 

livros e gêneros (revistas, jornais, “folders”, cartazes, gibis, dentre outros) para configurar 

uma prática que satisfaça o projeto de escola ideal. Nesse sentido, os sujeitos-alunos, os 

sujeitos-professores, as condições de produção da leitura e os interesses não são priorizados, 

fazendo com que essa prática seja pouco produtiva.  

O S13, na sequência discursiva 24, diz que “trabalha as mais diferentes leituras em 

sala de aula”, citando literatura contemporânea e a clássica. Isso mostra que o enunciado 

“diferentes leituras” atende um sujeito desejoso, que enuncia a partir de um discurso que 

prioriza a importância da quantidade e da variedade dos textos, sendo que os sentidos 

produzidos pelo sujeito-leitor não acontecem ou não são importantes. A partir dessas 

sequências trazidas, bem como do lugar que ocupamos como pesquisador constituído pela 

teoria da AD e que visa a pensar a leitura a partir do viés discursivo, buscamos em Coracini 

(2005) uma reflexão sobre esse sujeito-professor-leitor. 

 

No caso da visão discursiva, como fica o olhar do leitor ou do observador? 

Em primeiro lugar, o olhar vem de dentro do sujeito, inteiramente 

impregnado por sua subjetividade, que se constitui do/no exterior, por sua 

historicidade. A subjetividade, cabe lembrar, se constitui das relações sociais 

que nos inserem, desde que nascemos – ou já no ventre materno – no mundo 

pré-organizado (carregado de memória), impulsionado pelos desejos, 

culturalmente adquiridos e culturalmente recalcados, de verdade absoluta, de 

totalidade, de completude. (CORACINI, 2005, p. 23) 

 

 

 

Ao propormos analisar o posicionamento sócio-histórico-ideológico dos sujeitos-

professores em relação à leitura, percebemos que esses enunciados alusivos à quantidade, à 

variedade de gêneros e impressos, constituem sujeitos sócio-histórico-ideológicos. Esses 

sujeitos são constituídos desde o „ventre materno‟ pela linguagem, que constrói um mundo 

elaborado a partir da valorização de quantidades, números, títulos e quadros estatísticos sobre 
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o quanto um país lê, em detrimento da importância que deveria ser da dada aos sentidos que 

se produzem e aos debates feitos a partir de uma ideia, leitura e/ou livro.  

Entendemos que esses dizeres enunciados são resultantes dos discursos que fazem 

parte de uma memória social sobre o que é leitura para esses sujeitos-professores. Sabemos 

que: 

Toda sequência discursiva relaciona-se com os pré-construídos, elementos já 

citados ou relatados, conforme ressalta Pêcheux (2009), vinculando-se com o 

já-dito, e tal relação é tratada como uma condição. Por isso, sabemos que os 

discursos não são novos, diferentes e desvinculados do fio do interdiscurso. 

(VIEIRA, 2013, p. 66) 

 

 

 

Por isso, cremos que expressões como „lista de livros‟ e „leituras variadas‟ remetem a 

um já-dito sobre a importância dada à quantidade, ao ter informação, o que podemos 

relacionar até ao valor que se dá à quantidade de bens que uma pessoa possui. É importante 

esclarecer que essas recorrências dos signos relacionados à quantidade coloca a palavra como 

sendo:  

 

[...] uma unidade simbólica cujo reconhecimento a identificação permite 

definir em termos de repetição. Cada nova co-ocorrência dessa unidade 

formal fornece então novos contextos, que vêm contribuir à construção do 

sentido de que essa unidade é suporte. Mas para poder atribuir um sentido a 

essa unidade, é preciso admitir que suas repetições –essas repetições- estão 

tomadas por uma regularidade. (ACHARD, 2010, p. 14) 

 

 

Observamos, nas próximas sequências recortadas, essas repetições, tomadas por nós 

como uma regularidade do discurso sobre leitura, o que nos permite pensar uma concepção 

sobre leitura a partir desses sujeitos. 

 

(30) S3: Ah...  a minha leitura diária,  eu... ah... eu leio... na verdade todo dia assim eu leio 

manchetes de jornal... do jornal  que a escola assina que é O popular, mas não dá pra sentar 

e fazer uma leitura todo dia,  completa, mas pelo menos do que esta acontecendo no mundo 

de uma forma geral dá pra... dá pra eu ler através dessas manchetes. (grifos nossos) 

 

(31) S5: Leituras, fiz demais. Todos os dias,  tínhamos um livro diferente para buscar na 

biblioteca. Que nossa turma fazia no intervalo das aulas. E lógico, nem sempre conseguíamos 

ler tudo. Porque era muita indicação, mas fazíamos o possível. Posso dizer que o hábito de 

estudar regularmente e as leituras obrigatórias, só aconteceram na universidade, em que os 
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professores exigiam as leituras. Quer dizer, eu não sentia até então cobrada, pelas leituras que 

eu fazia. (grifos nossos) 

 

(32) S10: Número vinte e quatro, para mim o tipo de leitura mais importante para o aluno do 

ensino médio, é toda bagagem de leitura que ele traz durante a vida e a leitura de mundo, 

leitura de jornais, de tudo o que acontece no dia-a-dia, é se manter informado diariamente, e 

não esquecendo dos clássicos da literatura. (grifos nossos) 

 

(33) S13: Trabalho as mais diferentes leituras em sala de aula. Desde os romances modernos, 

os temas modernos como Percy Jackson, que atrai muitos meninos, Diário de um banana, 

principalmente para os meninos do Ensino Fundamental, aos clássicos, uma vez que tenho 

muita aula no Ensino Médio, mas tento orientar as mais diferentes leituras. (grifos nossos) 

 

(34) S13: Eu leio quase tudo, constantemente eu estou lendo um livro. Desde os romances 

históricos, teoria, romances contemporâneos. Leio muito. (grifos nossos) 

 

Portanto, as expressões “todo dia assim, eu leio manchetes de jornal”, “Leituras, fiz 

demais”, “a leitura mais importante para o aluno do Ensino Médio, é toda a bagagem de 

leitura que ele trás durante a vida”, “tento orientar as mais diferentes leituras” e “leio quase 

tudo”, amparam-nos a pensar esses dizeres como repetições que se tornam regularidades que 

configuram uma memória discursiva sobre a importância da quantidade ao falar sobre o 

objeto leitura.  

Ao continuarmos nesse percurso de observarmos as práticas dos sujeitos-professores, 

percebemos pouca recorrência das práticas de leitura feitas por vontade, desejo, satisfação em 

ler um texto simplesmente por ler, e não por apelo de uma necessidade social e/ou escolar, 

entre outras necessidades impostas a nós pelo contexto sócio-histórico em que vivemos. As 

sequências abaixo nos remetem às práticas de leitura em que os sujeitos-leitores ficam à 

vontade para lerem ou não, dependendo de fatores como disposição e vontade.  

 

(35) S4: O que eu lia muito quando criança era gibi adorava ler gibi. (grifos nossos) 

 

(36) S4: Sobre a questão de número oito, se... o que eu lia quando criança, olha... como não 

tinha livros e... o que eu conseguia era ler gibis e através dos gibis passei, na fase de 

adolescência, a ler muito telenovelas né, aquelas revistas Capricho... e eu fazia esse tipo de 
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leitura escondido dos meus pais, porque era extremamente proibido, minha mãe 

principalmente não podia nem ver porque se não tomava aquela revista ou gibi, rasgava, 

queimava, achava que aquilo era uma perca de tempo. (grifos nossos) 

 

(37) S5: Sempre frequentei bibliotecas e lia livros variados como histórias em quadrinhos, 

gibis, histórias infantis. (grifos nossos) 

 

(38) S6: Questão vinte e sete, sim eu faço leituras diárias. Quando eu posso, eu leio coisas por 

prazer, apenas por prazer, sem compromisso, mas como eu estou terminando o mestrado, eu 

tenho lido coisas mais em relação a minha pesquisa, mas eu leio diariamente. (grifos nossos) 

 

(39) S8: E a questão número seis, o primeiro livro que eu li, livro, livro, eu não me lembro, 

mas eu me lembro que eu iniciei, me iniciei como leitora, é... lendo gibis, gibis do Tarzan. 

(grifos nossos) 

 

(40) S8: A questão número oito, o que eu lia quando criança, principalmente gibi, né, que era 

o que os meus irmãos conseguia emprestados e a que a gente... que era como eu fazia as 

minhas leituras. (grifos nossos) 

 

(41) S10: E... aprendi a ler com os gibis, antes de entrar no pré. (grifos nossos) 

 

(42) S21: Lia de tudo, tudo o que aparecia, revista... gibi, revistinha. (grifos nossos) 

 

(43) S21: Na escola, a leitura era aquela mais seca, a leitura do livro didático, as fichas de 

leitura... (grifos nossos) 

 

Com tais sequências, visualizamos a prática de leitura enunciada sob um sentimento 

de satisfação quando esses sujeitos leitores leem gibis, que consistem em textos com 

linguagem verbal e visual, em que a narrativa produzida é toda encenada, na maioria das 

vezes, com ilustrações coloridas. Ao percebermos a recorrência da prática de leitura do gibi, 

nas sequências supracitadas, em relação à leitura feita por prazer, recorremos à afirmação de 

Pêcheux (2014), que diz que: 
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A condição essencial da produção e interpretação de uma sequência não é 

passível de inscrição na esfera individual do sujeito psicológico: ela reside 

de fato na existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos que 

constitui o espaço de memória da sequência. (PÊCHEUX, 2014, p. 145) 

 

 

Entendemos que o espaço de memória das sequências 35, 36, 37, 37, 39, 40, 41, 42 e 

43 é materializado pelas seguintes expressões: “adorava ler gibis”, “o que eu conseguia era ler 

gibis”, “me iniciei como leitora é... lendo gibis”, o que nos aponta para uma prática de leitura 

construída na infância a partir de textos destinados ao público infantil, os gibis. “A 

enunciação, então, deve ser tomada não como advinda do locutor, mas como operações que 

regulam o encargo, quer dizer a retomada e a circulação do discurso”. (ACHARD, 2010, p. 

17) Em todo o corpora, quando os sujeitos mencionaram a leitura de gibis, observamos 

relatos de práticas de leitura por prazer. 

Quando S4, nas sequências 35 e 36, enuncia ter gostado de ler gibis e revistas mensais, 

quando criança - mas que o fazia escondido dos seus pais, pois eles consideravam que aquilo 

não era produtivo, que era tempo perdido e que por isso queimavam, rasgavam os materiais 

escritos - entendemos que mesmo esse sujeito entrevistado se constituindo a partir de 

discursos que circulam sobre a prática de leitura por prazer, ele é sujeito-leitor constituído 

prioritariamente por práticas obrigatórias de leitura, que devem estar presentes no cotidiano 

escolar, nos estudos extra classe, como se isso garantisse uma formação ideal aos sujeitos-

alunos. Confirmamos isso nestes dizeres de S4: 

 

(44) S4: Os meus pais falavam sobre leitura, é ... se eles me incentivavam e o que que eles 

falavam, na verdade eles eram contra, pra eles a escola era pra, voltada principalmente pra 

questão de saber escrever, embora soubesse somente a questão gramatical e principalmente 

era dado muito mais prioridade pra questão de matemática, a tabuada então... até em casa meu 

pai usava a palmatória como forma de levar nós a decorar, era o sistema da decoreba da 

tabuada. Agora questão de leitura nunca houve incentivo, nunca. Nunca meu pai chegou ou 

minha mãe é com algum livro ou um comentário... Então a nossa educação era voltada 

especificamente pra questão mesmo é... de uma alfabetização funcional pra função somente 

de saber escrever, assinar o nome e saber contar, fazer conta multiplicar, dividir, subtrair e 

por aí a fora. (grifos nossos) 
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 O S6, na sequência 38, diz que somente lê por prazer quando pode, pois é mestrando e 

tem leituras obrigatórias para serem feitas. Então, a leitura em uma pós-graduação é feita a 

partir de um trabalho, e isso não pode ser feito por prazer? 

Ao enunciar que “na escola a leitura era mais seca”, S21 indica-nos que a leitura por 

prazer estava sempre fora dos muros da instituição escolar. A palavra seca permite-nos pensar 

que essa prática limita as possibilidades de inferências, de imaginação, de questionamento que 

um sujeito pode alcançar ao ler outros textos, gibis, e livros que não sejam o livro didático, 

que se configura, a nosso ver, apenas como um manual de conteúdos previstos em uma grade 

curricular.  

 

3.2. Interdiscursos constituintes do discurso sobre leitura 

 

Neste subitem, pretendemos analisar os interdiscursos, os quais, nomeados por 

Pêcheux (2009, p. 149) por “todo complexo com dominante”, constituem o discurso sobre a 

leitura que emerge dos dizeres dos sujeitos-professores de língua portuguesa do ensino médio. 

Assim sendo, nos é cara, enquanto analistas do discurso, a seguinte noção teórica:  

 

Diremos, nessas condições, que o próprio de toda formação discursiva é 

dissimular, na transparência do sentido que nela se forma, a objetividade 

material contraditória do interdiscurso, que determina essa formação 

discursiva como tal, objetividade material essa que reside no fato de que 

„algo fala‟ (ça parle) sempre „antes, em outro lugar e independentemente‟, 

isto é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas. 

(PÊCHEUX, 2009, p. 149) 

 

 

Como os sujeitos-professores entrevistados são constituídos por múltiplas formações 

discursivas, uma vez que participam e participaram socialmente de instituições escolares, 

acadêmicas, religiosas, entre outros lugares sociais ocupados durante sua existência, ao 

enunciarem sobre leitura, não imaginam que são “concebido[s] como puro efeito de 

assujeitamento à maquinaria da FD com a qual ele se identifica”. (PÊCHEUX, 2010, p. 310) 

Os seus dizeres sobre leitura, práticas de leitura, livros lidos, suas inquietações a respeito do 

senso comum que permeia a noção de leitura nas instituições escolares, configuram-se a partir 

do que: 

 

[...] cada um, com sua singularidade (que lhe é opaca), é interpelado pela 

ideologia e se inscreve em certas posições de sujeito, ou seja, vai aderindo 

por identificação-interpelação ideológica a determinados sentidos que 
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circulam na sociedade e na cultura, sob determinadas condições históricas e 

sob a forma como o Estado administra a distribuição dos saberes; vai 

aderindo ou não a determinados sentidos que contribuem na sustentação 

daquilo que o sujeito supõe como sua identidade (estável) em termos de suas 

crenças, quereres e prática. (MARIANI, 2011, p. 131) 

 

 

 

Entendemos que os sujeitos-professores participantes desta pesquisa, a partir de suas 

identificações ideológicas próprias, enunciam sobre a leitura de forma a revelar determinados 

sentidos discursivos dos quais são partidários. Esses sentidos são a base de tudo o que o 

sujeito entende como próprio de sua identidade, de suas crenças e práticas pedagógicas. De 

acordo com a AD, “a ideologia interpela os indivíduos em sujeito”. (PÊCHEUX, 2009, p. 

141) Essa afirmação confirma o fato de que o „não-sujeito‟ “é interpelado-constituído em 

sujeito pela Ideologia”. (PÊCHEUX, 2009, p. 141) Por isso, ao se posicionarem como 

enunciadores sobre o tema leitura, esses sujeitos, interpelados pela ideologia pela qual são 

subjugados, reafirmam-se como sujeitos ideológicos ao enunciarem de um lugar, pois é na 

materialidade linguística que o discurso se materializa e a ideologia se materializa no 

discurso.  

De acordo com Pêcheux (2009, p. 135), sabemos que “só há prática através e sob uma 

ideologia” e “só há ideologia pelo sujeito e para o sujeito”. Por isso, as práticas enunciadas 

através das respostas obtidas pelo questionário proposto para a coleta do corpus da pesquisa 

revelam a ideologia que interpela os indivíduos em sujeitos-professores-leitores. 

Recorremos também a Bakhtin, como já dito anteriormente para observarmos as vozes 

sobre leitura que se materializam nos dizeres dos sujeitos pesquisados. As sequências aqui 

analisadas nos propiciarão refletir sobre  

 

A relação dialógica entre os enunciados, cujo percurso também passa por 

dentro do enunciado considerado isoladamente, compete à metalinguística. 

Essa relação difere, por natureza, das relações linguísticas existentes entre os 

elementos dentro do sistema da língua ou dentro do enunciado isolado. 

Caráter metalinguístico do enunciado (produto do discurso). As relações do 

sentido, dentro de um enunciado (ainda que fosse potencialmente infinito, 

como no sistema da ciência, por exemplo), são de ordem factual-lógica (no 

sentido lato do termo), ao passo que as relações do sentido entre enunciados 

distintos são de ordem dialógica (ou, pelo menos, têm um matiz dialógico). 

O sentido se distribui entre as diversas vozes. Importância excepcional da 

voz, da individualidade. (BAKHTIN, 1997, p. 342) 
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Neste trabalho, ao analisarmos o corpus, identificamos a presença de vários discursos: 

pedagógico, político, capitalista, religioso, institucional, midiático, militante. No entanto, 

propomo-nos a analisar somente o discurso pedagógico, político, capitalista e religioso, pois 

pensamos que esses sujeitos participantes da pesquisa enunciaram de modo que pudemos 

observar a preponderância desses discursos, visto que “a memória funciona, também, como 

uma exterioridade que interpela as formações discursivas, ao mesmo tempo em que evidencia 

implicaturas de uma filiação a uma dada formação ideológica”. (SANTOS, 2010, p. 150) 

Outra questão que nos interessa e que justifica os interdiscursos apontados para a análise é 

que: 

 

Para Pêcheux a memória se coloca em alteridade descontínua enquanto 

discursividade de uma enunciação em funcionamento. De acordo com suas 

posições teóricas o interdiscurso interpela o que pode e deve ser dito no 

interior de uma realização linguageira, levando uma instância-sujeito a uma 

tomada de posição por identificação ou desidentificação com as inscrições 

ideológicas subjacentes ao saberes em re-significação na enunciação. 

(SANTOS, 2010, p. 150) 

 

   

Os recortes que fizemos do corpus em estudo, de forma a originar as sequências 

discursivas postas em análise, remetem-nos aos interdiscursos recorrentes observados nos 

dizeres dos sujeitos da pesquisa. Esses sujeitos-professores estão inseridos em diferentes 

instituições escolares estaduais, e são provenientes de diversas instituições acadêmicas, de 

graduações variadas. Isso nos permite pensar, a partir de Pêcheux (2009), que os dizeres 

enunciados sobre leitura são compostos por:  

 

Palavras, expressões, proposições etc., [que] mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas 

adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às 

formações ideológicas (no sentido definido mais acima) nas quais essas 

posições se inscrevem. (PÊCHEUX, 2009, p. 146,147)  

 

 

Para procedermos às análises, separamos os discursos trabalhados em subitens, o que 

se justifica para uma melhor organização do trabalho. 

 

3.2.1 Interdiscurso pedagógico escolar  

 

Depois de pensarmos sobre as práticas de leitura dos sujeitos de pesquisa entrevistados 

e suas concepções de leitura, continuamos nossa reflexão acerca dos interdiscursos que 
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permeiam os discursos sobre leitura. Esta pesquisa tem como propósito refletir sobre uma 

memória discursiva sobre leitura que, a partir do nosso método de trabalho, possibilita a 

emergência de vozes discursivas que compõem o discurso dos sujeitos pesquisados. Como a 

“enunciação é de natureza social” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 113), colocamo-nos 

na escuta das vozes entremeadas nos dizeres enunciados a partir dos interdiscursos 

observados.  

O interdiscurso pedagógico, a nosso ver, é aquele que mais aparece, uma vez que esses 

sujeitos são professores de instituições públicas de ensino, e são constituídos em todo 

momento pela linguagem pedagógica que circula nesses espaços sociais. Deparamo-nos, 

também, com outros discursos que serão analisados aqui nesse trabalho, como o discurso 

político, o capitalista e o religioso.  

Segundo Fernandes (2012), 

 

Michel Foucault refere-se ao sistema educacional como um espaço no qual 

os sujeitos tem acesso a muitos discursos e considera que, nele, todos esses 

procedimentos de controle do discurso aparecem interligados e implicam a 

distribuição dos sujeitos nos diferentes tipos de discurso. A escola é 

apresentada por Foucault como o lugar que reúne todas essas formas de 

imposição de regras aos sujeitos do discurso; como a apropriação social dos 

discursos, ela é lugar de ritualização da palavra, ela determina e fixa os 

papéis que falam, constitui e promove a difusão de doutrinas. Portanto, 

ocorre, na escola, como atesta Foucault (1996), uma apropriação do discurso 

por meio de seus saberes e poderes. (FERNANDES, 2012, p. 51) 

 

 

Sabemos, em consonância com Orlandi (2006, p. 22), que a instituição escolar é um 

lugar propício à reprodução cultural, e o sistema que se estabelece nesse espaço é um 

excelente meio “para o problema da transmissão do poder, pois contribui para a reprodução da 

estrutura das relações de classe dissimulando, sob a aparência da neutralidade, o cumprimento 

dessa função”. Ao recortarmos as sequências que remetem ao interdiscurso pedagógico, 

observamos enunciados referentes à motivação para a leitura, como se isso fosse uma 

necessidade do aluno, e não um meio para que a escola possa, através do discurso pedagógico 

veiculado, continuar a manter uma ordem que “se define como ordem legítima porque se 

orienta por máximas e essas máximas aparecem como válidas para a ação, isto é, como 

modelos de conduta, logo, como obrigatórias. Aparece, pois, como algo que deve ser”. 

(ORLANDI, 2006, p. 23)  

No caso do presente trabalho, o discurso pedagógico contribui para a definição daquilo 

que deve ser lido. Vejamos as sequências abaixo: 
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(45) S1: [...] é...  a gente tem que  estar incentivando a leitura, uns vão tornar-se leitores, 

outros até escritores uns não vão se interessar por nada disso, mas a base para todo o 

conhecimento,  todo o...  deslanchar verbalmente falando,  ela está na leitura. (grifos nossos) 

 

(46) S2: O primeiro livro que eu li...  em nem considero  assim,  não fui eu que li, foi uma 

professora que lia na sala pra gente. Chama Meu Pé de Laranja Lima. (grifos nossos) 

 

(47) S3: [...] o tipo de leitura que eu trabalho em sala de aula, eu trabalho variadas leituras. No 

colégio Estadual, nós trabalhamos o mesmo professor, com as três frentes: literatura,  

gramática, redação. Eu gosto de... pegar temas atuais, eu assino a revista Isto É e as vezes 

busco algum texto na internet falando de atualidade e... dependendo do assunto ou do gênero 

que eu tive trabalhando eu... levo pra sala de aula. Quanto as leituras literárias eu tento pegar 

também pelo menos alguns da... do momento literário que estive estudando eu tento colocar 

os alunos pra ler, dando preferência pra contos... que eles têm mais resistência inicialmente, 

depois eu ... trabalho com os romances são leituras mais extensas . (grifos nossos) 

 

(48) S3: É... motivar  o aluno a lê... é... eu gosto de contar  né, as histórias e incentivar os 

alunos a procurarem o livro. (grifos nossos) 

 

(49) S5: Para motivar os alunos, levamos em conta o gosto, as preferências, a faixa etária e 

até mesmo a maturidade da turma. E além das atividades da leitura diária, em sala de aula, 

organizamos eventos como palestras com autores, semanas culturais, exposição de produção 

dos alunos e desenvolvemos projetos de leitura, em intercâmbio com Colégios de outras 

regiões. (grifos nossos) 

 

(50) S12: É... formar um leitor... primeiro eu precisava formar o leitor, né, aquele que gosta 

de ler, que quer ler, que tem interesse em ler, eu preciso despertar nele a intenção de ser um 

leitor primeiro porque é importante a leitura, que ele entenda, a leitura como algo importante, 

né, e metodologia para formar um leitor crítico, é trabalhar com textos diferentes, né, 

principalmente argumentações, com posições diferentes, e dar ao aluno a oportunidade de 

falar o que ele pensa. (grifos nossos) 
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(51) S13: Trabalho as mais diferentes leituras em sala de aula. Desde os romances modernos, 

os temas modernos como Percy Jackson, que atrai muitos meninos, Diário de um banana, 

principalmente para os meninos do Ensino Fundamental, aos clássicos, uma vez que tenho 

muita aula no Ensino Médio, mas tento orientar as mais diferentes leituras. (grifos nossos) 

 

(52) S13: Eu tento incentivar meus alunos lerem , mostrando as leituras que eu faço. Isso é 

muito positivo, uma vez que eles acabam é... vendo no professor um certo modelo eles 

acabam ficando curiosos, comentam, e eu sinto que muitos deles buscam leitura que não são 

obrigatórias por conta de um comentário que eu fiz, de uma bibliografia que eu sugeri. (grifos 

nossos) 

 

(53) S15: Mas eu coloco o aluno para ler, eu tenho esse compromisso de formar o leitor então 

há trabalho com os alunos com jornal, com revistas, com os livros que a biblioteca tem. Então 

eu sempre tenho a preocupação de colocar o aluno para ler. (grifos nossos) 

 

Destacamos as expressões “a gente tem que estar incentivando a leitura”, “a professora 

lia na sala pra gente”, “eu tento colocar os alunos pra ler” e “primeiro eu precisava formar o 

leitor”, que entendemos serem algumas expressões, dentre muitas, que remetem às práticas 

fundadas no discurso pedagógico que conota a obrigatoriedade da leitura. Segundo Chartier 

(2009, p. 240), “entre as leis sociais que modelam a necessidade ou a capacidade de leitura, as 

da escola estão entre as mais importantes”. Pensamos que as sequências supracitadas nos 

remetem à obrigatoriedade da prática da leitura imposta pelos sujeitos-professores, pois são 

eles que vão ensinar e “mais do que informar, explicar, influenciar ou mesmo persuadir, 

ensinar aparece como inculcar”. (ORLANDI, 2006, p. 17) 

A partir do nosso objeto de estudo, que é a leitura, percebemos que esses sujeitos, 

além de informarem, explicarem, pretendem influenciar, como nos confirmam as sequências 

45, 48, 49, 52, ou mesmo persuadir os sujeitos-alunos, contado histórias, lendo livros, levando 

para a sala de aula variedade de gêneros textuais, entre outras práticas que utilizam como 

“recurso didático, para mascarar a quebra das leis de interesse e de utilidade, é a chamada 

motivação do ensino pedagógico”. (ORLANDI, 2006, p. 18) 

Observamos como as leis de rompimento do discurso, citadas por Ducrot (1972) em 

Orlandi (2006), importam-nos nas análises estabelecidas. As leis são: 
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1.1- A lei da informatividade: se se quer informar é preciso que o ouvinte 

desconheça o fato que se lhe aponta.  

1.2- Lei do interesse: lei geral do discurso segundo a qual não se pode falar 

legitimamente a outrem senão daquilo que possa interessar-lhe. 

1.3- Lei da utilidade: lei “psicológica segundo a qual não se fala somente por 

falar, mas porque há uma utilidade em fazê-lo. Em virtude dessa concepção 

utilitarista da linguagem considera-se razoável indagar, para cada ato de fala, 

os motivos que poderiam tê-lo suscitado. (ORLANDI, 2006, p. 17-18) 

 

 

Os sujeitos desta pesquisa, através das suas lembranças, enunciam sobre leitura, 

práticas de leitura, práticas pedagógicas, história de leitura, pautados na lei da 

informatividade, do interesse e da utilidade. Posicionam-se como sujeitos-professores que 

informam sobre leitura para os sujeitos-alunos, como se estes desconhecessem os materiais 

apresentados, como se o interesse dos alunos fosse a única condição para  lerem e entenderem 

o que foi lido, e como se apresentar algo do ponto de vista da utilidade fosse condição para 

que a prática da leitura se efetive. Podemos observar isso a seguir: 

 

(54) S17: O tipo de leitura mais importante para o aluno do ensino médio, é... diversas, é a 

leitura informativa porque provavelmente no vestibular vai cair um tema atual e ele tem que 

estar bem informado, ele tem que... quando ele for participar do processo seletivo, ele vai ter 

que mostrar os conhecimentos dele e nada melhor do que ler para atingir isso. (grifos nossos) 

 

Lei do interesse: 

(55) S20: As dificuldades que eu acho que a gente tem para trabalhar com leitura na escola é o 

próprio interesse dos alunos, porque às vezes a gente proporciona algumas atividades 

diversificadas com a leitura, mas alguns por não terem o hábito, por não terem sido 

estimulados a ler, acabam que eles não se envolvem muito. 

 

(56) S22: Em relação aos meus alunos, o que eu faço sempre para incentivar leitura neles, falo 

do livro, falo do interesse que ele desperta, qual o assunto. Menciono no início que tipo de 

história vai estar contando, como que são os personagens, e falo. Aí, geralmente, passado 

assim umas duas, três semanas, encontro e falo, li, gostei outros já falam que não gostou, que 

não era aquilo tudo que eu havia falado. 

 

(57) S23: Minha maior dificuldade em trabalhar leitura em sala é a falta de interesse dos 

alunos, a falta de interesse em ler, a falta de interesse em aprender principalmente. Porque se 

você ler pelo menos pelo prazer, com certeza você já aprende alguma coisa. E eu tento 
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sempre estar motivando eles não só da necessidade da leitura para a vida deles, para o dia-a-

dia, como a necessidade da leitura como entretenimento, como é... um fator de 

enriquecimento para a vida deles. 

 

(58) S23: Tento usar uma metodologia é...  atualizada, com textos inovadores e interessantes, 

só que nem sempre o texto que é motivante  para mim, interessante, é para os alunos. 

 

Lei do interesse e da utilidade: 

(59) S17: O tipo de leitura mais importante para o aluno do ensino médio, é... diversas, é a 

leitura informativa porque provavelmente no vestibular vai cair um tema atual e ele tem que 

estar bem informado, ele tem que... quando ele for participar do processo seletivo, ele vai ter 

que mostrar os conhecimentos dele e nada melhor do que ler para atingir isso. Então eu 

recomendo todas as leituras, tanto um simples anúncio publicitário, o aluno tem que ler e 

entender o que quer dizer, quanto uma obra literária da mais complexa de entendimento 

possível. Então ele tem que ler tudo. Como diz de “mamando a caducando”, de “cabo a rabo”, 

todos os tipos de leituras ele tem que ter acesso e interesse e praticar. Por pior que seja o tema 

trabalhado, a leitura desse tema é importante. 

 

Utilidade: 

(60) S11: Questão vinte e nove, penso que as pessoas só gostam ou aprendem a ler, a partir do 

momento que veem utilidade ou interesse nisso. 

 

(61) S18: Vinte e quatro, acredito que para o ensino médio os tipos de leitura são a leitura 

literária, mais importante, porque os alunos estão vendo o contexto literário, a produção 

daquele período e nada melhor do que também ter contato com a obra literária. 

 

(62) S18: Vinte e nove, não acho que o brasileiro não gosta de ler, eu acho que ele tem lido 

muito sim, mas outros tipos de leituras que não a leitura literária. Os nossos jovens, os nossos 

adolescente têm lido muito, eles ficam sempre em frente ao computador nas redes sociais, isso 

leva a uma leitura, mas não é a leitura literária, aquela leitura que a escola precisa 

trabalhar, incentivar no aluno. (grifos nossos) 

 

Segundo Orlandi (2006), a motivação, que tanto é enunciada pelos sujeitos-

professores, é um recurso utilizado para romper com as leis de interesse e de utilidade, tanto 
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faladas nos dizeres dos sujeitos desta pesquisa. “Essa motivação aparece no discurso 

pedagógico como motivação que cria interesse, que cria visão de utilidade, fazendo com que o 

discurso pedagógico apresente as razões do sistema como razões de fato”. (ORLANDI, 2006, 

p. 18) Podemos destacar os seguintes enunciados utilizados: “ele tem que estar bem 

informado”, “E eu tento sempre estar motivando eles não só da necessidade da leitura para a 

vida deles, para o dia-a-dia, como a necessidade da leitura como entretenimento” e “quando 

ele for participar do processo seletivo, ele vai ter que mostrar os conhecimentos dele e nada 

melhor do que ler para atingir isso”. Ainda a partir de Orlandi (2006), podemos perceber, ao 

analisarmos as sequências supracitadas, que:  

 

Em um e outro caso, temos sempre a anulação do conteúdo referencial do 

ensino e a sua substituição por conteúdos ideológicos mascarando as razões 

do sistema com palavras que merecem ser ditas por si mesmas: isto é o 

conhecimento legítimo. As mediações são sempre preenchidas pela 

ideologia. (ORLANDI, 2006, p. 18) 

 

 

No caso do presente trabalho, podemos falar em substituição de uma prática de leitura 

pertinente aos sujeitos-alunos, que como quaisquer sujeitos, são sócio-histórico-ideológicos, 

por uma leitura ideológica que oculta as razões pelas quais tais leituras são inculcadas nos 

sujeitos-alunos como sendo legítimas. Desse modo, os sujeitos-professores, que ocupam o 

lugar de mediadores da leitura, o fazem sem perceber que “as mediações são sempre 

preenchidas pela ideologia”. (ORLANDI, 2006, p. 18) 

Ao pensarmos na memória discursiva sobre leitura, a partir desses enunciados que 

configuram o interdiscurso pedagógico, faz-se necessário que tenhamos claro que “o 

interdiscurso, intricado no complexo das formações ideológicas, e o pré-construído, elemento 

constitutivo do interdiscurso, o sempre-já-aí que impõe a realidade sob a forma da evidência, 

também têm a ver com a noção de historicidade em Pêcheux”. (TEIXEIRA, 2005, p. 43) Não 

é objetivo deste trabalho pensarmos na historicidade dos discursos sobre leitura que emergem 

dos dizeres dos sujeitos pesquisados. No entanto, sabemos que os conceitos de história, 

ideologia, dentre tantos outros, encontram-se imbricados nessa área epistemológica da qual 

fazemos parte. Não podemos analisar discursos sem considerarmos o extralinguístico ou dito 

de outro modo, o sócio-histórico-ideológico. 

 

Nenhuma teoria do discurso pode se constituir sem considerar esta retomada. 

Em nossa prática linguística (de trabalho pedagógico e de pesquisa), fomos 

levados a fazer o exame crítico de diferentes conceitos e técnicas produzidas 
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para cercar este objeto (o extralinguístico): fala, desempenho, sujeito da 

enunciação, pressuposição, relações primitivas, análise de enunciados, 

conotação. (MALDIDIER, 2010, p. 62-63) 

 

 

Entendemos que nas expressões utilizadas pelos sujeitos-professores entrevistados 

quando responderam o questionário proposto, como os dizeres de S1 na sequência 45: “a 

gente tem que estar incentivando a leitura”; de S3 na sequência 47: “eu tento colocar os 

alunos para ler, dando preferência para contos... que ele têm mais resistência inicialmente”; 

S12, sequência 50: “É... formar um leitor...”; S15, sequência 53: “Mas eu coloco o aluno para 

ler”; S17, sequência 54: “ Ele tem que estar bem informado”), há recorrência de uma memória 

discursiva da imposição, do obrigatório, que nos faz retornarmos a um momento histórico 

recente e crucial para a nossa história, o golpe militar de 1964. Esse período ditatorial durou 

vinte anos e foi determinante para a construção do sistema escolar, uma vez que se caracteriza 

por impor uma homogeneidade em termos de pensamentos e ideias, tendo em vista que “os 

regimes autoritários são regimes políticos ditatoriais onde as liberdades individuais 

encontram-se cerceadas em nome de um difuso conceito de segurança nacional”. (SPINDEL, 

1981, p. 36)  

Sendo assim, a escola, como um lugar de insurgência de diferentes formas de 

pensamentos, ideias, pois é composta por diferentes sujeitos sociais, muitas vezes cerceia a 

liberdade individual dos sujeitos-alunos em nome de um projeto político-pedagógico que 

atende a uma minoria, e não a maioria que a frequenta. Por isso, entendemos que dizeres 

sobre leitura que remetem à obrigatoriedade daquilo que se lê, o que é mascarado no discurso 

pedagógico como sendo motivado pelos sujeitos-professores, que na verdade estão a serviço 

de uma ideologia dominante,  remetem a uma memória discursiva que “é constituída de 

esquecimentos”. (CORACINI, 2011, p. 33) 

 Para Pêcheux (2009), o esquecimento número 1 é a situação em que o sujeito tem 

certeza de que pode dominar os sentidos daquilo que diz. Desse modo, quando os sujeitos 

falam que põem os alunos para ler, motivam-nos a lerem textos pelos quais têm mais 

resistência, pensamos que esses sujeitos-professores não têm consciência dos sentidos que 

podemos depreender desses dizeres enunciados. Para nós, que ousamos transpor a opacidade 

linguística, há uma imposição sobre o que deve ser lido, sem uma observação de quem são os 

sujeitos-alunos-leitores. É por isso que entendemos a razão pela qual “Todo discurso nasce 

em outro (sua matéria-prima) e aponta para outro (seu futuro discursivo). Por isso, na 

realidade, não se trata nunca de um discurso, mas de um continuum” (ORLANDI, 2001, p. 

18). Ousamos dizer que as recorrências sobre motivar a prática da leitura através de livros 
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lidos em sala de aula (sequência 46), histórias contadas (sequência 48), formar o leitor 

(sequência 50), imposições de práticas de leitura (sequência 53), indicam pré-construídos, 

não-ditos nessas sequências daquelas leituras que devem ser deixadas de lado, porque não são 

adequadas para o contexto escolar. Desse modo, leituras pensadas para o sujeito-aluno são 

excluídas dessa intenção de motivar o aluno a ler, ou seja, fornecer ao aluno um motivo para a 

leitura, na verdade a intenção dessas escolhas é cercear as escolhas pessoais de cada sujeito-

aluno-leitor.  

 

3.2.2 Interdiscurso político 

 

O discurso político é outro dos que perpassam o discurso sobre leitura que ora estamos 

discutindo. Pensamos que, como os sujeitos de pesquisa são os professores inseridos em 

instituições públicas, esse discurso político sempre permeia os seus dizeres, que são 

constituídos por uma formação discursiva que se configura: 

 

[N]aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 

posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma 

arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa 

etc.) (PÊCHEUX, 2009, p. 147) 

 

Sabemos, a partir de Aristóteles, que o homem é naturalmente um ser político. Desse 

modo, esses sujeitos-professores, que fazem parte de instituições escolares públicas, são 

afetados ideologicamente pela formação discursiva em que estão inseridos, seja por processos 

de identificação ou de desidentificação. Por isso, os seus discursos sobre leitura se relacionam 

interdiscursivamente com o interdiscurso político.  

De maneira geral, a política é a arte de governar de modo a propiciar o bem comum. 

Contemporaneamente, pensamos a política como distribuição e exercício do poder. Ao 

falarem sobre leitura, esses sujeitos de pesquisa nos possibilitam fazermos nossas análises 

observando o interdiscurso político. Vejamos abaixo: 

 

(63) S1: [...] a gente tem... buscado, outras fontes, outras formas também para acrescentar... 

melhorar a educação desse país, principalmente na língua portuguesa. 

 

(64) S5: Penso que na verdade é a escola que não tem conseguido formar leitores com 

competência e habilidade. Daí a má formação dessas habilidades necessárias à leitura. Não se 
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cria hábito, falta incentivo, os professores não têm condições de trabalho. E isso 

especialmente os professores da rede pública. Não há boas bibliotecas, não há acervo e muito 

menos bibliotecárias. Creio que a partir de quando se cria o hábito no brasileiro, ele vai gostar 

sim de ler. 

 

(65) S8: [...] deixando que o aluno expresse a sua posição diante do texto lido, que ele 

participe, que ele mostre, mesmo que ele mostre sua atitude negativa, muitas vezes... nossa, 

detestei isso, não gostei disso”, muitas vezes o que sai é piadinha, mas que ele tenha... mas 

que ele tenha a oportunidade de se posicionar como leitor. Então eu acredito que a principal 

metodologia que eu utilizo é essa. (grifos nossos) 

 

(66) S21: E procuro levar uma leitura que atenda a necessidade do meu aluno, de acordo 

também com a realidade deles. Porque a maturidade... existem turmas que  nem ...  uma 

leitura que é adequada para mim, não é adequada para eles, que é adequada para outra turma, 

não é adequada para [...] (grifos nossos) 

 

(67) S22: O Estado, ele está sempre tentando criar projetos que viabilizem mais a leitura. As 

bibliotecas das escolas, elas sempre têm livros novos, clássicos, alguma novidade dentro do 

infanto-juvenil, para despertar mais o interesse. O professor por sua vez está sempre criando 

estratégias de ensino que faça com que o aluno se interesse livremente ou então de forma que 

faça alguma avaliação, algum trabalho, e assim o primeiro passo para ele poder buscar a 

leitura, de forma mais inteira, de forma que ele se interesse e crie o hábito de ler. (grifos 

nossos) 

 

Nas sequências acima, percebemos que os dizeres significam um discurso político no 

qual a preocupação principal é o bem comum. Notamos as vozes do discurso político que 

ecoam nos dizeres “melhorar a educação”, “o aluno se posicionar”, “propiciar uma prática de 

leitura de acordo com o aluno”. Na sequência 63, quando o sujeito diz sobre “melhorar a 

educação desse país, principalmente na língua portuguesa”, isso nos remete ao fato de que há 

um pressuposto de que se tem algo a melhorar, é porque há uma realidade que não está bem, 

que possui problemas. Se o nosso assunto é leitura, entendemos que esse “melhorar” reflete 

uma memória discursiva sobre as ineficientes práticas de leitura, e às péssimas condições de 

trabalho dos funcionários da educação. É o que podemos confirmar na sequência 64, em que o 

sujeito especifica o que deve ser melhorado, como o problema da falta de bibliotecas, de 
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acervo e de profissionais bibliotecários. Problemas esses que, uma vez sanados, contribuem 

para uma prática de leitura pensada para a comunidade escolar.  

Ainda na sequência 64, o sujeito-professor diz que, se o sujeito possui o hábito da 

leitura, ele vai gostar de ler. Podemos interpretar esse enunciado dito como um pressuposto de 

que o brasileiro não possui o hábito, não pratica a atividade de leitura, e, logo, não gosta de 

ler. Sabemos que “os sujeitos são posições e essas posições não são indiferentes à história. 

Elas derivam de relações ideológicas”. (ORLANDI, 2003, p. 16) Sendo assim, entendemos 

que esse sujeito enuncia a partir de um lugar sócio-histórico-ideológico que deixa emergir em 

seus dizeres sobre leitura uma memória discursiva que é retomada pelo já-dito de que a falta 

de hábito da leitura é corroborada pela falta de condições, de acervo, de bibliotecários. Isso 

ocorre em razão de uma forma de fazer política que se distancia do sentido básico dessa 

palavra, que se originou no vocabulário grego, que nomeia uma atividade humana que deve se 

ocupar da administração pública, da cidade e dos cidadãos. Esse enunciado (sequência 64) 

dialoga com discursos sociais que “gritam” por melhores condições de trabalho em uma 

instituição, que é sempre alvo dos discursos com fins eleitoreiros dos candidatos aos cargos 

públicos.  

Para a estudiosa da História da Educação, Marisa Bittar, no século XX os 

acontecimentos históricos marcaram fortemente a educação e, no Brasil, a educação 

“transcorreu num movimento pendular que determinou os momentos de debate e de os de 

retrocesso, conforme os regimes políticos que o Brasil viveu”. (BITTAR, 2012, p. 80-81) 

Mesmo havendo uma expansão de escolas públicas brasileiras após 1970,  

 

[...] essa expansão não se fez acompanhar das condições necessárias à 

aprendizagem e, desde então, o panorama da escola pública brasileira passou 

a ser o dos prédios precários; salas lotadas; turnos intermediários; baixa 

remuneração dos professores. Esses aspectos indicam que o regime militar 

praticou o princípio segundo o qual, para as camadas populares, qualquer 

escola bastaria. (BITTAR, 2012, p. 86) 

 

 

Na sequência 65, o sujeito-professor diz que a metodologia usada para a prática de 

leitura é deixar que o aluno participe da aula, expressando sua opinião. Na Grécia antiga, 

quando Aristóteles escreveu sobre política, ele afirmou que ela deveria ser a ética vivenciada 

na vida pública. Assim, indagamos: se a aula é um espaço público, por que o sujeito-aluno 

precisa da permissão (“deixando que ele expresse”) do sujeito-professor para uma atividade 

que deveria ser constituição natural do espaço “sala de aula”, que é discutir, opinar, falar 

sobre o tema da aula? Como Achard (2010) afirma que a memória discursiva apenas pode ser 
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pensada se ela emergir nos discursos concretos, pensamos que, ao visualizarmos o discurso 

político que “pretende” mascarar uma memória que emerge no intradiscurso e ampara cada 

palavra enunciada pelo sujeito de pesquisa nas sequências 63, 64, 65, 66, o fazemos a partir 

da afirmação de que:  

 

O implícito de um enunciado [...] contém sua explicitação, não se pode 

provar que ele tenha existido em algum lugar. O que funcionaria então 

seriam operadores linguageiros imersos em uma situação, que 

condicionariam o exercício de uma regularidade enunciativa. (NUNES, 

2010, p. 8) 

 

 

Reconhecemos uma regularidade enunciativa a partir das seguintes expressões: 

“melhorar a educação desse país”, “deixando que o aluno expresse a sua posição diante do 

texto lido”, “que ele tenha a oportunidade de se posicionar como leitor”, “E procuro levar uma 

leitura que atenda a necessidade do meu aluno”, e “O Estado, ele está sempre tentando criar 

projetos que viabilizem mais a leitura” entendemos que esses dizeres nos apontam para uma 

memória discursiva que visa indica os discursos políticos ocultos no inconsciente dos 

sujeitos-professores. Essas expressões configuram-se numa regularidade enunciativa que nos 

possibilita fazer a análise de que há um problema sócio-histórico que afeta o discurso sobre 

leitura dos sujeitos-professores. Se a educação deve ser melhorada, há condições nesse 

sistema que tornam a prática de leitura dos sujeitos-alunos ineficientes ou quase que 

impossível de acontecer. Isso acorre uma vez que há uma circulação de dizeres sobre leitura 

que nos conduz a pensar que é vedado aos alunos um posicionamento, o direito à voz, sendo-

lhes imposta uma leitura sem levar em consideração o seu perfil sócio-histórico-ideológico. 

Ousamos entender que os sujeitos-professores não percebem  

 

O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política 

do processo educativo e a tomá-lo como um quefazer puro, em que nos 

engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração, é o 

ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma 

prática ingênua, uma prática „astuta‟ e outra crítica.  (FREIRE, 1987, p. 26) 

 

 

Reconhecemos que essas sequências enunciadas “são as unidades reais de 

comunicação”. (FIORIN, 2010, p. 34) Na sequência 63, quando o S1 enuncia que “tem 

buscado outras fontes, outras formas para melhorar a educação do país”, esse sujeito mostra-

se constituído pelo discurso político construído pelas campanhas político-eleitorais de 

programas de governo, nas quais sempre são mencionadas as áreas da saúde, da educação, 
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dentre outras como prioridades do candidato, caso se eleja. Dessa maneira, identificamos 

como essa sequência se relaciona com outros textos políticos partidários que ouvimos no 

cotidiano ou na mídia televisa, haja vista que: 

 

Todo texto, escrito ou oral, está conectado dialogicamente com outros textos. 

Está pensando em consideração a outros possíveis textos que este pode 

produzir; antecipa possíveis respostas, objeções, e se orienta em direção a 

textos anteriormente produzidos, aos que aludem, replicam, refutam ou 

buscam apoio, aos que congregam, analisam etc. (PONZIO, 2009, p. 102) 

 

 

 

Na sequência 64, S5 diz que não se cria o hábito da leitura porque o professor não tem 

“condições de trabalho”. Esse sujeito enuncia de modo que esse enunciado liga-se 

dialogicamente ao enunciado na sequência 63, pois a falta de condições de trabalho também é 

uma expressão constante do discurso político que circula socialmente, que também é motivo 

de “promessa eleitoreira” nos programas de governo difundidos nas campanhas eleitorais. 

Quando S8 enuncia que para propiciar a prática de leitura deixa que o aluno participe, 

entendemos que há um mascaramento dos sentidos que se instauram nesse dizer, o que ocorre 

sob certa manipulação daquilo que deve ser lido em sala.  

Segundo Nunes (2003, p. 27), “Os termos „opinião‟, „leitura livre‟, „orientada‟, 

„polêmica‟, „oficial‟, „correta‟, „boa‟, „má‟, podem ser relacionadas com o espaço moral e 

político”. A nosso ver, também as expressões “ter oportunidade de” e “se posicionar” fazem 

parte do espaço político no qual os sujeitos-professores estão inseridos.  

 Assim, 

Toda palavra que se expressa de forma concreta, ou seja, toda enunciação, 

nunca é unidirecional: enquanto expressa seu próprio objeto, expressa direta 

ou indiretamente sua própria posição acerca da palavra alheia. Não se trata 

da palavra alheia como matéria inerte, mas como palavra viva, que renova a 

própria manipulação, e com a qual tem que estar relacionada, prevendo e 

prevenindo suas possibilidades de retroação, de resistência, de recusa ou de 

eliminação de novos sentidos que lhe são atribuídos e que a 

instrumentalizam. (PONZIO, 2009, p. 102-103) 

 

 

Há uma tentativa de propor uma prática de leitura que considere o posicionamento 

sócio-histórico-ideológico dos sujeitos-alunos. Porém, essa prática não se efetiva, pois a 

escola, ao impor tipos de leitura, faz com que os sujeitos-professores atendam à exigência de 

um projeto político pedagógico que não observa o sujeito, mas prioriza a instituição escolar 

como detentora de um poder e de uma ideologia que atende às minorias. Desse modo, 

podemos ouvir a voz de um discurso político que impõe uma ideologia elitista, que se opõe às 
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necessidades e condições sociais dos sujeitos-alunos-leitores. Podemos observar uma tentativa 

de transpor a ideologia dominante presente nos dizeres dos sujeitos-professores quando S21, 

na sequência 66, diz que “E procuro levar uma leitura que atenda a necessidade do meu aluno, 

de acordo também com a realidade deles”.  

Ao longo da leitura do corpus, atentamo-nos para uma série de expressões que se 

constituem a partir de discursos que circulam socialmente, e não dizeres que nos possibilitam 

a pensar sobre um debate real e eficaz sobre os problemas que surgem a partir das práticas de 

leitura concretizadas dentro das instituições escolares. 

 

3.2.3. Interdiscurso capitalista 

 

Outro discurso que se imbrica no discurso sobre leitura é o capitalista. Como os 

sujeitos-professores são sócio-histórico-ideológicos e também constituídos por uma formação 

discursiva que se ampara na tese de que “o caráter material do sentido – mascarado por sua 

evidência transparente para o sujeito – consiste na sua dependência constitutiva daquilo que 

chamamos „o todo complexo das formações ideológicas‟” (PÊCHEUX, 2009, p. 146), eles 

enunciam a partir de um lugar que tem como sistema o modo de produção capitalista, em “que 

o importante neste mundo é trabalhar para criar riqueza, e criar riqueza não para o desfrute 

pessoal e esbanjamento, mas sim para que se crie novamente trabalho”. (CATANI, 2012, p. 

16) Por isso, quando observamos palavras, expressões, enunciados que nos remetem ao 

discurso capitalista, nos dizeres dos sujeitos-professores, podemos 

 

Afirmar que as palavras, expressões, proposições etc., recebem seu sentido 

da formação discursiva na qual são produzidas: retomando os termos que 

introduzimos acima e aplicando-os ao ponto específico da materialidade do 

discurso e do sentido, diremos que os indivíduos são “interpelados” em 

sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas 

que representam „na linguagem‟ as formações ideológicas que lhes são 

correspondentes. (PÊCHEUX, 2009, 147) 

 

 

Ao trazermos as sequências discursivas nas quais identificamos o discurso capitalista, 

o fazemos a partir de agrupamentos temáticos. Nas sequências 68, 69, 70, 71 e 72 é recorrente 

o signo trabalho relacionado e a assiduidade como características da prática de leitura 

cotidiana. As sequências 73, 74, 75 e 76 deixam emergir a prática discursiva do discurso 

capitalista sobre a necessidade da velocidade para a competitividade a partir de metas 

estabelecidas. As sequências 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 discursivizam sobre o tempo, ou 
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seja, a falta de tempo para a leitura. Essas sequências dialogam com as sequências que 

remetem à velocidade e às metas, pois, na ótica do discurso capitalista, ao estabelecer metas é 

necessário velocidade para competir e conseguir resultados no menor tempo possível. E as 

sequências 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 trazem a relação do dinheiro (capital, cobrança) com a 

prática de leitura, entendendo-se que há prática de leitura a partir de uma cobrança para a 

prática da leitura. Vejamos as sequências abaixo: 

 

Trabalho/Assiduidade: 

(68) S1: [...] eu trabalho esse livro... antes... com os meus alunos. (grifos nossos) 

 

(69) S13: A gente enfrenta algumas dificuldades com o trabalho com a leitura. Alguns alunos 

por motivo de trabalho, de tempo e até por falta de... até por falta de contato mesmo eles têm 

uma certa rejeição, mas acredito que em geral muitos alunos leem. 

 

(70) S20: Eles acabam é... se sentindo interessados, às vezes pelo próprio exemplo dos 

colegas que dentro das turmas tem alguns que são leitores assíduos e aí eles veem que algum 

interesse deve ter, alguma coisa interessante deve ter e eles acabam se sentindo motivados 

nesse sentido.  

 

(71) S20: Bom, é ... eu ...  acabei me tornando uma leitora mais assídua, é ... nos últimos 

tempos, até por... por  cobrar de mim mesma essa postura em relação aos meus alunos, porque 

eu achava muito contraditório querer influenciar os meus alunos a lerem se eu não tinha esse 

hábito de leitura. 

 

(72) S21: O professor de português, de língua portuguesa gosta sim de ler. Claro é nosso 

instrumento de trabalho, é a leitura, sem a leitura não somos nada. 

 

Ao exporem sobre leitura utilizando a recorrência de signos que instauram e apontam 

para sentidos significados que remetem ao discurso capitalista, pensamos que esses signos 

(trabalho, leitora assídua, instrumento de trabalho) vinculam-se a uma memória discursiva que 

aponta para a ideologia capitalista que domina a sociedade em geral. Pêcheux, em todo o 

percurso de construção e reconstrução da teoria que chamamos AD, nunca abandonou 
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[...] a ideia de que o discurso não substitui, mas se apóia no objeto língua, o 

que garante sua filiação a Saussure; a ideia de que o sujeito não é causa de si, 

o que o coloca na via oposta das teorias psicológicas que sustentam inúmeras 

correntes contemporâneas que abordam o discurso; a ideia de que a 

exterioridade não é um além do objeto, mas o constitui, sendo necessário 

convocar um quadro teórico mais amplo para explicá-la. (TEIXEIRA, 2005, 

p. 62) 

 

 

Sabemos que os sujeitos-professores enunciam sobre leitura utilizando desses signos a 

partir do esquecimento, que os determinam como sujeitos constituídos por um discurso 

capitalista. A leitura é entendida aqui como um objeto unidirecional, e não como uma prática 

que, para se efetivar, deve ser pensada a partir da ótica discursiva, entendendo-se que: 

 

Leitura e sentido, ou melhor sujeitos e sentidos se constituem 

simultaneamente, num mesmo processo. Processo que se configura de 

formas muito diferentes, dependendo da relação (distância maior ou menor) 

que se estabelece entre o leitor virtual e o real. (ORLANDI, 2001, p.10) 

 

 

Assim, quando o S13 enuncia, na sequência 69, que tem dificuldades de propor leitura 

e discutir sobre o objeto lido, porque falta tempo para o aluno ler e porque ele trabalha, 

entendemos que não houve o confronto entre o leitor real e o leitor virtual, que deve ser 

instaurado no processo de leitura, e ainda observamos a voz do discurso capitalista na “falta 

tempo para o aluno ler”. Nessa mesma sequência, quando S13 diz que “acredita que muitos 

alunos leem”, mesmo não estando evidente, podemos adentrar na opacidade do dizer para 

pensarmos que esse sujeito, mesmo não expressando, concebe que os sujeitos-alunos são 

adeptos de uma prática de leitura que prescreve os documentos da educação, ou seja, leem os 

cânones, os livros didáticos, textos para serem interpretados, sem considerar o perfil sócio-

histórico dos mesmos. O discurso capitalista que emerge dos dizeres de S13 também faz eco 

com o discurso pedagógico.    

Na sequência 71, enunciada por S20, podemos perceber certo obscurantismo no dizer 

desse sujeito ao falar sobre prática de leitura, uma vez que ele fala da “importância do 

exemplo”, como se para o sujeito-aluno bastasse o exemplo sobre o ato de ler em si, para o 

outro sujeito-aluno ler. Assim, as considerações sobre a interação que deve haver entre texto e 

leitor e o fato de que “o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história” (ORLANDI, 

2001, p. 8) são totalmente apagadas nos dizeres desse sujeito, em nome da máxima de que o 

exemplo é o principal condutor da atitude do outro.  
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Para o S20, ainda na sequência 71, a prática de leitura está imbricada na profissão do 

professor, que diariamente trabalha com livros científicos e/ou didáticos que contêm o tema a 

ser ministrado em cada aula, em cada projeto desenvolvido. Ele ainda revela que, para haver 

prática cotidiana de leitura, enunciada a partir da materialidade discursiva que remete mais 

uma vez ao discurso capitalista “leitora assídua”, esforçou-se e “cobrou” de si mesmo. 

Entende que, para constituir os sujeitos-alunos em sujeitos-leitores, deveria se constituir 

enquanto professor-leitor. O que nos chama a atenção nesses dizeres é que esse sujeito diz que 

deveria ter o “hábito da leitura”, o que é um jargão comumente repetido no espaço sala de 

aula, mas que destoa do entendimento que deveria haver sobre leitura na instituição escolar, 

face à diversidade de sujeitos-leitores que lá estão, que é o fato de que há diversos modos de 

leitura, de acordo com o contexto em que ela se dá. É importante deixarmos claro que:  

 

É a existência desta materialidade da língua na discursividade do arquivo 

que é urgente se consagrar: o objetivo é o de desenvolver práticas 

diversificadas de trabalhos sobre o arquivo textual, reconhecendo as 

preocupações do historiador tanto quanto as do linguista ou do matemático-

técnico em saber fazer valer, face aos riscos redutores do trabalho com a 

informática. (PÊCHEUX, 2010 b, p, 59) 

 

 

É a existência desses signos (trabalho, assiduidade, cobrar, hábito) que nos impulsiona 

a entender que: 

 

Se antes a AD privilegiava o mesmo concebido como repetição referida a 

um domínio de memória, agora, é necessário dar o primado ao outro sobre o 

mesmo, trabalhando a heterogeneidade. A análise, colocada centralmente 

sobre o conceito de interdiscurso precisa enfim fazer operar a relação 

inter/intradiscurso através do estudo da sequencialidade. (TEIXEIRA, 2005, 

p. 63)  

 

 

Na sequência 72, quando o S21 diz que a leitura “é nosso instrumento de trabalho” e 

que “sem a leitura não somos nada”, deparamo-nos com duas expressões que deixam emergir 

claramente o discurso capitalista. Na primeira expressão, além de falar de trabalho, ainda se 

diz sobre instrumento, que é uma alusão ao trabalho braçal. Percebemos, no intradiscurso, 

elementos que nos direcionam a observar o interdiscurso capitalista que emerge nesses dizeres 

sobre leitura. E o enunciado “sem a leitura não somos nada” ficou claro ao lermos (RIBEIRO, 

2014) que esse sujeito se inscreve na Formação Discursiva (FD) da autoestima, pois, ao 

pensar que sem a prática da leitura restará apenas o fracasso, a inferioridade, esse sujeito 
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supervaloriza a prática da leitura como algo que pode resolver todos os impasses pelos quais o 

sujeito-professor vivencia no cotidiano institucional e até pessoal. 

Quando trazemos para a nossa análise o pensamento filosófico da linguagem do 

Círculo de Bakhtin e observamos essa sequência 72, percebemos que: 

O enunciado está ligado não só aos elos que o precedem mas também aos 

que lhe sucedem na cadeia da comunicação verbal. No momento em que o 

enunciado está sendo elaborado, os elos, claro, ainda não existem. Mas o 

enunciado, desde o início, elabora-se em função da eventual reação-resposta, 

a qual é o objetivo preciso de sua elaboração. (BAKHTIN, 1997, p. 180) 

 

 

Assim se o sujeito-professor não consegue ser um modelo de leitor que a comunidade 

escolar almeja e que a sociedade espera, ele será ainda mais desvalorizado no meio social que 

vive. 

 

Velocidade/Competitividade/Metas: 

(73) S1: [...] eu já estava lendo com bastante velocidade. (grifos nossos) 

 

(74) S1: É ... o primeiro livro que eu li e lembro que gostei muito, eu fazia a terceira série e já,   

já gostava de avançar nas leituras. (grifos nossos) 

 

(75) S1: A minha mãe incentivavas a ler e queria que... lógico, que a gente fosse melhor do 

que ela, pudesse alcançar um grau de escolaridade melhor. 

 

(76) S8: Então eu posso falar por mim, como professora de língua portuguesa eu não tenho 

nenhuma restrição a leitura. Gosto de ler tudo. Sou persistente, mesmo que o livro não esteja 

me agradando, eu procuro ir até o final até mesmo para formar a minha opinião crítica a 

respeito. 

 

Tempo: 

(77) S1: Eu não sei quanto aos outros professores de língua portuguesa, mas eu  é... gosto de 

ler sim, gostaria de ter até mais tempo, para  leituras diárias, para ler os livros modernos que 

estão sendo lançados aí né, nas bancas, nas edições, e inclusive estou em falta com estas 

leituras, contemporâneas, mas quero sempre estar antenada pra mim atualizar, pelo menos ler 

trechos, comentários, análises, já ajuda bastante a gente não ficar tão atrasada. (grifos 

nossos) 
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(78) S2: Hoje, eu acredito que eu tenho menos tempo pra leitura, eu não tenho o tempo que eu 

gostaria, porque ser professor acaba tomando  muito o tempo da gente, você trabalha muito 

nas escolas, eu acredito que mais em casa corrigindo provas, elaborando, é ...  indo atrás de 

uma novidade, mas sempre que eu posso eu costumo ler bastante, não só os livros literários, 

mas outros livros também que eu acho interessante, que me toque... 

 

(79) S3: É... a dificuldade encontrada pra ler diariamente é o tempo né... é... o... nós 

trabalhamos, temos uma carga horária muito puxada, eu começo a trabalhar sete horas paro 

meio- dia e meio, almoço e ... volto do trabalho uma hora, saio seis e quinze e aí chegando 

tem muita coisa pra preparar, pra planejar pro outro dia, então o tempo, o maior obstáculo é o 

tempo, não. 

 

(80) S4: Então o brasileiro não gosta de ler, isso é muito... né... real, isso é muito real, o 

brasileiro realmente não acha tempo para ler. Ele acha tempo para ver tevê, é... deitar no sofá, 

mas ele não acha tempo para deitar no sofá, pegar um livro e ler. 

 

(81) S10: Número trinta, claro, o professor de língua portuguesa ama ler. Gostaria de ler 

muito mais do que aquilo que ele lê, se não fosse o tempo sugado pelo trabalho. 

 

(82) S13: A principal dificuldade é o tempo, uma vez que a gente corre muito. 

 

(83) S16: Questão vinte e oito, quais são as dificuld... as dificuldades que eu encontro para a 

leitura diária é o tempo. O professor, ele...por ele ser mal remunerado, ele acumula sua carga 

horária e acaba não tendo tempo para ler, para fazer pesquisas, né e fica a maioria do tempo 

dentro de sala de aula. 

 

(84) S16: Questão trinta, até mesmo o professor de língua portuguesa, é... às vezes demonstra 

talvez por falta de tempo essa... essa escassez de leitura. Mas é muito raro, a maioria dos 

professores que eu conheço, de língua portuguesa, eles gostam de ler, né, tem esse costume, 

da leitura mesmo.  

 

Na dinâmica desse sistema capitalista, o sujeito-professor vê-se obrigado a “vender a 

sua força de trabalho, em troca de um salário” (CATANI, 2012, p. 28) e a excessiva carga-
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horária lhe impossibilita de ler o que gostaria. Isso é comprovado nas sequências 77, 78 e 79 

através dos dizeres: “gostaria de ter mais tempo para a leitura diária, para os livros modernos 

que estão sendo lançados”, “eu tenho menos tempo para a leitura, eu não tenho tempo que eu 

gostaria” e “E... a dificuldade para ler diariamente é o tempo, né”. Podemos falar que nesses 

enunciados há a voz do sujeito-trabalhador que cumpre uma jornada exaustiva, e, quando lhe 

perguntado: “Qual a dificuldade para ler diariamente?”, ele não fala de falta de livros, de 

biblioteca, de eletrônicos para a leitura online, e nem se dá conta que a profissão do professor 

só é realizada a partir da prática da leitura pedagógica. No entanto, percebe-se que esse sujeito 

tem a concepção de que ler é poder escolher aquilo que ele, quer e não o que a sua profissão 

lhe impõe.  

 

O enunciado não existe fora das relações dialógicas. Nele estão sempre 

presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que 

ele refuta, confirma, completa, pressupõe e assim por diante. Um enunciado 

ocupa sempre uma posição numa esfera de comunicação sobre um dado 

problema. (FIORIN, 2008, p. 21) 

 

 

Entendemos que esses enunciados sobre a falta de tempo para ler ocupam a posição da 

esfera dos trabalhadores assalariados, que são explorados no dia a dia. 

Já a sequência 80 mostra um sujeito discursivo constituído pela FD dos exploradores, 

dos patrões, porque quando enuncia sobre a máxima de que o brasileiro não gosta de ler, ele 

justifica esse fato alegando que eles têm preguiça, pois têm tempo para deitarem-se no sofá, 

para assistirem televisão, mas não têm tempo para realizarem leitura. Percebemos a memória 

do preconceito sobre a ausência da prática da leitura é um dizer superficial sobre os motivos 

pelos quais circulam o enunciado de que o brasileiro não gosta de ler. Entendemos que esse 

enunciado dialoga com enunciados como “o brasileiro é preguiçoso”, “o brasileiro não é 

pontual”, dentre outros dizeres presentes socialmente, oriundos do discurso de colonizadores 

exploradores.  

As sequências 81, 82, 83 e 84 continuam a enunciar, como um desabafo pelos 

problemas que afetam o profissional assalariado no Brasil. Percebemos que: 

 

A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a 

unidade de base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo 

mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica. Ela não 

existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um „horizonte 

social‟. Há sempre um interlocutor, ao menos potencial. O locutor pensa e se 

exprime para um auditório social bem definido. (YAGUELLO, 2009, p. 16) 
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Assim, os enunciados “Gostaria de ler muito mais do que aquilo que ele lê, se não 

fosse o tempo sugado pelo trabalho”, “a gente corre muito” e “as dificuldades que eu encontro 

para a leitura diária é o tempo” indicam-nos a ideologia do discurso capitalista da importância 

de “correr contra o tempo” e da “falta de tempo”, que são corriqueiros na sociedade 

estruturada no sistema capitalista. Esse discurso capitalista emerge desses enunciados de 

forma a constituir o sujeito-professor-leitor em sujeitos desse discurso, e também caracteriza 

“uma forma de o sujeito se dizer e dizer o mundo”. (CORACINI, 2011, p. 32) 

Nas sequências abaixo, visualizamos o interdiscurso capitalista funcionando como 

uma dificuldade para a prática da leitura. Ou essa prática é impedida pelas questões 

econômicas ou ela é “cobrada”. Vejamos abaixo: 

 

Valorização do capital/problemas econômicos/cobrar: 

(85) S2: E... quando eu tive oportunidade de frequentar as bibliotecas,  eu... estudava numa 

escola pública e eu não saía da biblioteca na hora do recreio enquanto todo mundo ia brincar,  

eu ia pra biblioteca e ficava lá lendo livros que eu não tinha oportunidade , meus pais  não 

compravam,  apesar deles gostarem,  de achar necessário,  não tinha condição, então eu li 

muito...  na minha adolescência, na minha juventude mas livros assim,  que eu pegava na 

biblioteca. 

 

(86) S4: Eles davam muito valor não era tanto na leitura, mas é... na questão de aprender 

cálculos né, as equações, as aritméticas, saber multiplicar, dividir, a importância que era dada 

pra gente era que nós deveríamos saber é... fazer contas, a tabuada então tinha que ser 

decorada, meu pai usava uma palmatória,[...]  

 

(87) S5: Os pais não se interessam em procurar livros para os filhos lerem. Acham caro, por 

vezes. A escola não tem o acervo adequado e a maioria dos alunos não tem hábito e nem 

interesse. Além disso,  o próprio currículo favorece esse desinteresse dos alunos. 

 

(88) S5: O professor para ensinar, precisa aprender e isso se faz lendo continuamente. Embora 

a leitura seja uma obrigação de todos os professores, ela é mais cobrada do professor de 

português. E se nem esse gosta, então ele precisa repensar sua prática. 
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(89) S11: Questão onze, eu respondia sim a ficha de leitura, enquanto atividade cobrada pelo 

professor. 

 

(90) S16: Questão vinte e seis... O sistema, né, a Secretaria Estadual de Educação, cobra, 

cobra muito que a gente tome a leitura dos alunos, que a gente trabalhe, né, a ficha literária 

com os alunos em sala de aula, só porque há ainda uma grande dificuldade porque não há 

livros para todos. São escassos os livros, a gente que disponibilizar em xerox, ou até mesmo 

na internet. Para que os alunos possam ler. 

 

(91) S20: É, eu penso muito na questão de formar eles enquanto leitores e não só cobrar que 

eles leiam os cânones literários, os livros é... que são mais aceitos pela academia. Às vezes a 

gente tem que introduzir esses livros de uma forma mais leve para que eles conheçam, porque 

é importante a gente conhecer, são livros muito interessantes, muito bons, mas eu tento 

propiciar para eles é... os momentos mais diversificados também.  

 

Ao lermos as sequências acima, percebemos a quantidade de palavras e expressões 

que nos remetem ao interdiscurso capitalista como grande constituinte do discurso sobre 

leitura. Fiorin (2008) afirma que: 

 

Todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de 

sua dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da 

palavra, que é perpassada sempre pela palavra do outro, é sempre e 

inevitavelmente também a palavra do outro. Isso quer dizer que o 

enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, 

que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, 

atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido 

que se estabelecem entre dois enunciados. (FIORIN, 2008, p. 19) 

 

 

Notamos a dimensão dialógica dos enunciados das sequências 85 e 87, pois nessas 

sequências fica claro o discurso da importância do comprar como uma ação prioritária no 

sistema capitalista para que a prática da leitura se efetive. Na sequência 86, o sujeito-professor 

deixa claro que a prática da leitura da matemática era prioritária. Podemos pensar que os 

discursos que constituíram esse sujeito foram a relevância dos números, que sugerem 

economia e capitalismo. A tabuada e a aritmética eram exigidas pela família desse sujeito, 

mas a leitura não era cobrada. Nas sequências 88, 89, 90 e 91 verificamos a recorrência da 

palavra cobrar: “Embora a leitura seja uma obrigação de todos os professores, ela é mais 

cobrada do professor de português”, “ficha de leitura é uma atividade cobrada pelo professor”, 
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“A Secretaria de Educação cobra que a gente tome leitura dos alunos” e “E não só cobrar que 

eles leiam os cânones”. Podemos pensar em uma memória discursiva reconstituída no signo 

“cobrar” daquilo que era imposto, no caso da leitura, que era imposta e deveria ser 

“devolvida” em forma de práticas obrigatórias na escola. 

Entendemos que, nessas sequências,  

 
[...] o elemento que torna a forma linguística um signo não é sua identidade 

como sinal, mas sua mobilidade específica, da mesma forma que aquilo que 

constitui a descodificação da forma linguística não é o reconhecimento do 

sinal, mas a compreensão da palavra no seu sentido particular, isto é, a 

apreensão da orientação que é conferida à palavra por um contexto e uma 

situação precisos, uma orientação no sentido da evolução e não do 

imobilismo. (BAKTHIN; VOLOCHÍNOV, 2009, p. 97) 

 

 

Assim a palavra cobrar que significa “receber, adquirir ( o que é devido)”(FERREIRA, 

2008, p. 241, como sinal ideológico nos remete a uma prática relacionada à valorização de 

algo que deve ser ressarcida. Portanto entendemos que essas práticas de leitura são realizadas 

nesse contexto próprio do capitalismo de que tudo tem um valor de troca.  

 

3.2.4. Interdiscurso religioso  

 

Nesta seção, faremos uma última reflexão interdiscursiva trazendo para o trabalho as 

sequências discursivas que materializam o discurso religioso que, assim como o discurso 

pedagógico, político e capitalista, constituem o discurso sobre leitura. Observamos no corpus 

em análise uma recorrência de expressões (“mulher virtuosa respeitadora dos valores dos 

adultos”, “respeito aos pais e aos dogmas da igreja”, “o que eles diziam apenas era que eu 

deveria saber ler e muito a Bíblia”, “todo o tipo de livro, autoajuda, religioso”, “leitura é 

essencial na minha vida”, “a gente consiga derrubar este estigma de que o brasileiro não gosta 

de ler”) que nos conduzem a perceber que “a memória discursiva diz respeito à existência 

histórica do enunciado no seio de práticas discursivas, já que o sentido é sempre construído na 

historicidade, que marca a relação do homem com a linguagem”. (CORACINI, 2011, p. 33) 

Notamos como os sujeitos-professores enunciam sobre leitura a partir do lugar sócio-

histórico-ideológico que ocupam e, por isso, os seus enunciados sobre leitura nos confirmam 

que: 

[...] uma FD não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 

„invadida‟ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 

se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais 
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(por exemplo sob a forma de „pré-construídos‟ e de „discursos transversos‟). 

(PÊCHEUX, 2010 b, p. 310) 

 

 

As sequências abaixo nos permitem observar o discurso religioso que emerge dos 

dizeres dos sujeitos-professores como um enunciado que já tinha um sentido antes do 

acontecimento discursivo propiciado pelas respostas ao questionário de pesquisa. 

 

(92) S1: Fiquei muito emocionada com a leitura, porque é uma menina comum, uma menina 

sardenta  que ...  fisicamente parece que não tinha assim uma beleza...  excepcional, mas era 

bastante humana, carinhosa com a mãe e teve a sua infância... é  bastante ... e é...  atormentada  

por alguns problemas pessoais que teve na família, desestrutura familiar, mas a Poliana deu 

um exemplo, né no caso de...  de enquanto menina, enquanto moça de uma menina virtuosa,  

uma mulher virtuosa respeitadora dos valores dos adultos e ... lembro que...  emocionei 

muito,  gostei muito da leitura [...]  

 

(93) S1: Não me lembro... é... de livro ou texto que eu fui proibida de ler, não me lembro de 

proibirem essas leituras...né? ...  Eu lembro que meu pai... agora sim, lembro que meu pai me 

retaliou quando eu comecei a ler nos meus quinze anos,  aquelas coleções americanas, Bianca, 

me lembro desse nome, coleções da Bianca... que tratava de romance entre casais e muitas 

vezes é... por a gente ser muito inocente e..., o pai né assim... pela questão de... de  respeito 

ao pais e aos dogmas da igreja a questão também de manter a virgindade eu lembro que... eu 

perguntei a ele o significado de uma palavra... que estava no livro né ... eu até... vou 

mencioná-la aqui... ereto, porque falava lá que o personagem ficou ereto no chão né? E eu 

me lembro que essa frase eu não entendi que que era a palavra ereto  e fui ao meu pai e 

perguntei: pai que que significa  ereto?  Aí ele ... me deu uma bronca ... e falou  “que que cê tá 

lendo aí”?   “Que porcaria que cê  anda lendo”?  “Não quero saber de você  ler esses  tipo de 

livro não”. Aí ele pegou essa... esses livros e...  e não gostava que eu lesse né... pediu pra eu 

jogar fora... eu acabei é ... lendo escondido, porque despertou mais a curiosidade, mas assim... 

um ou outro que falava dum  romance ... que ... se consumava  em algum ato sexual, mas era 

bem sutil, não me lembro... de na minha época esses livros explorarem a  questão da 

sexualidade avançada né? 

(94) S4: Não falavam nada sobre leitura, o eles diziam apenas era que eu deveria saber ler e 

muito a Bíblia. Né, ler a Bíblia, isso sim. Falavam que eu tinha que ler muito a Bíblia e que eu 
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tinha que saber escrever. O que eles mais incentivavam em termo de leitura, era somente a 

questão de ler a Bíblia. 

 

(95) S8: Eu posso falar por mim, né, livro é essencial na minha vida, todos os tipos de livro, 

autoajuda, religioso, os clássicos, os quais eu não era assim nem muito fã, por exemplo, Os 

lusíadas, eu fui gostar, entender [...]  

 

(96) S8: Eu leio de tudo, eu leio de tudo e gosto muito. E posso falar que a leitura é essencial 

na minha vida. 

 

(97) S21: [...] incentivando nossos alunos a ler desde a base, o ensino fundamental, para que 

isso não ocorra, para que a gente consiga derrubar este estigma de que o brasileiro não gosta 

de ler. 

 

(98) S23: Meus pais moravam na roça e... tinham pouca leitura, né, a lembrança que eu tenho 

deles lendo era a bíblia, minha mãe era dirigente de comunidade e lia as reuniões que eram... 

que era para ser ministrada. Né, então não tenho lembrança assim do meu pai me incentivar a 

ler ou comprar qualquer livro de leitura para que eu pudesse ler. Assim eles me incentivavam 

a ler a bíblia. 

 

Nas sequências 93, 94, 95, 96, 97 e 98 percebemos o interdiscurso religioso aparente 

nessas sequências, amparado na afirmação de que “o efeito de encadeamento do pré-

construído e o efeito que chamamos articulação – que consideramos, de início, como leis 

psico-lógicas do pensamento- são, na realidade, determinados materialmente na própria 

estrutura do interdiscurso”. (PÊCHEUX, 2009, p. 149) As palavras e expressões “mulher 

virtuosa”, “respeito aos dogmas da igreja”, “falavam que eu tinha que ler muito a Bíblia”, 

“religioso”, “leitura é essencial” e “incentivavam a ler a Bíblia” deixam a mostra a FD cristã 

por meio da qual os sujeitos-professores também são constituídos. Por isso, 

 

Já observamos que o sujeito se constitui pelo „esquecimento‟ daquilo que o 

determina. Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em 

sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a 

formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como 

sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, 

apóia-se no fato de que os elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, 

descrita mais acima, enquanto „pré-construído‟ e „processo de sustentação‟) 
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que constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, 

são re-inscritos no discurso do próprio sujeito. (PÊCHEUX, 2009, p. 150) 

 

 

Assim, esse interdiscurso emerge nos relatos sobre práticas de leitura que, a nosso ver, 

mostram como os sujeitos-professores são afetados e constituídos pelo discurso religioso de 

que a leitura feita deveria ser de livros religiosos, bíblia, e os livros lidos deveriam ter 

personagens cuja conduta seguisse a moral cristã (“mulher virtuosa, respeitadora dos valores 

dos adultos”).   

Observamos na sequência 92 que o sujeito S1 expressa a sua emoção e interesse ao ler 

um livro cujo personagem é um exemplo, carinhosa com a mãe, mesmo passando por 

problemas familiares continuou sendo “uma mulher virtuosa respeitadora dos valores dos 

adultos” e na sequência 93 quando esse sujeito foi perguntado sobre livro que tivesse sido 

proibido de ler, ele relata que ao perguntar ao pai o significado da palavra ereto, o pai por 

“respeito aos dogmas da igreja” e pela “questão também de manter a virgindade”, “deu uma 

bronca” e perguntou qual “era a  porcaria” que esse sujeito estava lendo. Desse modo 

entendemos que a prática da leitura só poderia ocorrer se o conteúdo da leitura estivesse de 

acordo com os preceitos familiares, a moral ensinada na igreja. Segundo Orlandi (2006, p. 

244) “no discurso religioso: a voz de Deus se fala no padre”, portanto a voz Deus que fala no 

padre estaria de acordo com a leitura de um livro cujo personagem é um exemplo, mas jamais 

estaria de acordo em ler um texto que tenha conotação sexual (ereto). Ao escrever sobre o 

discurso religioso, Orlandi (2006) afirma que esse discurso não tem nenhuma possibilidade de 

ser autônomo porque o padre não pode modificar a voz de Deus que se materializa a partir 

dele, pois “há regras estritas no procedimento com que o representante se apropria da voz de 

Deus: a relação do representante com a voz é regulada pelo texto sagrado, pela Igreja, pelas 

cerimônias.” (ORLANDI, 2006, p. 245).  

Quando o S4 enuncia na sequência 94 que era sempre orientado a ler a Biblía, 

percebemos que há nesse dizer um consentimento familiar na prática da leitura se essa prática 

for feita a partir do texto bíblico, pois  

 

a interpretação própria da palavra de Deus é, pois, regulada. Os sentidos não 

podem ser quaisquer sentidos [...] No cristianismo, enquanto religião 

institucional, a interpretação própria é a da Igreja, o texto próprio é a Bíblia, 

que é a revelação da palavra de Deus, o lugar próprio para a palavra é 

determinado segundo as diferentes cerimônias. (ORLANDI, 2006, p. 246) 
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Nas sequências 95,96 e 97, os sujeitos que enunciam sobre leitura dizem que ler é 

essencial, que lê livro religioso, que devemos “derrubar esse estigma de que o brasileiro não 

gosta de ler”. A nosso ver há uma ideologia religiosa quando o sujeito fala do que é essencial, 

ou seja,  de que a leitura é essencial e estigma é uma palavra que significa marca, então há 

uma mancha na cultura brasileira, segundo o sujeito 21, sobre o senso de que o brasileiro não 

gosta de ler. Percebemos que esse sujeito-professor não reflete sobre os possíveis motivos 

pelos quais o brasileiro não lê e o quê esse brasileiro não lê.  

 

O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também para o 

discurso do outro acerca desse objeto. A mais leve alusão ao 

enunciado do outro confere à fala um aspecto dialógico que nenhum 

tema constituído puramente pelo objeto poderia conferir-lhe. A 

relação com a palavra do outro difere radicalmente por princípio da 

relação com o objeto, mas sempre acompanha esta última. Repetimos, 

o enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal e não pode ser 

separado dos elos anteriores que o determinam, por fora e por dentro, 

e provocam nele reações-respostas imediatas e uma ressonância 

dialógica. (BAKHTIN, 1997, p. 320-321) 

 

 

Quando o sujeito-professor enuncia que o fato de o brasileiro não ler é uma marca, um 

“estigma” na cultura brasileira, esse sujeito retoma discursos existentes sobre a não leitura, 

sobre a falta de leitura do brasileiro, como se essa fosse a única prática cultural possível para 

um povo. Podemos pensar como esses enunciados dialogam com discursos elitistas que 

circulam socialmente sobre a excessiva valorização de uma prática cultural e apagamento de 

outras, que são inerentes à constituição de uma nação como o Brasil, que já tinha como 

nativos, os índios, que não eram constituídos por práticas de cultura letrada  e foi 

“colonizada” por povos com diferentes práticas culturais. Os enunciados desses sujeitos de 

pesquisa sobre a temática leitura constituem uma teia com discursos determinados sócio-

histórico-ideologicamente. Entendemos que as ressonâncias dialógicas desses enunciados 

ligam-se à religiosidade, mas trazem uma memória da cultura europeia imposta ao povo 

brasileiro.  

Portanto, os interdiscursos constituintes do discurso da leitura, que ora propomo-nos  

analisar, interdiscurso pedagógico, político, capitalista, religioso, são alguns dos possíveis 

discursos que emergem dos enunciados dos sujeitos-professores e nos possibilitaram 

significar as práticas de leitura enunciadas por esses sujeitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa se fundamentou no diálogo entre a Análise de Discurso Francesa, 

a partir de Michel Pêcheux, e no pensamento filosófico da linguagem de Mikhail Bakhtin para 

refletir sobre a memória de leitura do sujeito-professor. Ao apresentarmos o questionário 

semiestruturado ao sujeito-professor, que se disponibilizou a participar da pesquisa, esse 

sujeito entendia que, ao responder as trinta questões propostas, estaria relembrando um 

percurso de leitor, desde o primeiro contato com as palavras até hoje, momento que ou 

trabalha ministrando aulas de língua portuguesa, como é o caso da maioria dos sujeitos 

entrevistados, ou atuando em outra função na unidade escolar. No entanto, suas respostas 

possibilitaram, além da memória afetiva, a emergência da memória discursiva sobre leitura, 

para que, assim, conduzisse-nos à nossa proposta inicial para o desenvolvimento desta 

pesquisa, olhar discursivamente para a memória de leitura do sujeito-professor de língua 

portuguesa do ensino médio da rede pública estadual de Catalão-GO.  

Para isso, dividimos o nosso capítulo de análise em dois itens: os sujeitos-professores, 

suas práticas e concepções de leitura; e os interdiscursos constituintes do discurso sobre 

leituras. Sendo que o segundo item o dividimos em interdiscurso pedagógico, interdiscurso 

político, interdiscurso capitalista e interdiscurso religioso. 

Interessamo-nos esse tema - o discurso da leitura - uma vez que sempre nos deparamos 

com dizeres que nos inquietavam, como “o brasileiro não lê”, “o aluno não gosta de ler”, que 

circulam tanto na instituição escolar, quanto na sociedade em que vivemos. Para nos 

debruçarmos sobre o corpus construído a partir das entrevistas feitas, amparamo-nos nos 

estudos de Chartier (1998) sobre a leitura como prática histórico-cultural, de Orlandi (2001), 

dentre outros autores, que nos possibilitam ocupar-nos desse gesto de leitura e significar as 

experiências de leitura dos sujeitos de pesquisa.  

Estabelecemos três questões que estiveram sempre latentes enquanto desenvolvíamos 

a pesquisa: i) Quais são as leituras entendidas como obrigatórias, enunciadas nos dizeres dos 

sujeitos professores?; ii) Quais são as histórias de leitura dos professores de língua portuguesa 

do ensino médio pesquisados?; iii) Quais são as concepções de leitura que emergem dos 

dizeres dos professores pesquisados?  

Observamos que há uma recorrência nos dizeres desses sujeitos sobre as leituras que 

são obrigatórias. Os cânones literários, como Machado de Assis, Joaquim Manoel de Macedo, 
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José de Alencar e o signo enunciado “leitura literária”, alusiva aos clássicos, foram 

recorrentes nos dizeres dos sujeitos, indicando-nos a memória discursiva da necessidade da 

leitura dos cânones brasileiros, tanto para fazer o exame vestibular, como para cumprir o 

conteúdo de literatura da grade curricular do ensino médio.  

Outra recorrência foi a importância dada ao livro impresso, pois a maioria dos sujeitos 

não consideraram a possibilidade de leitura nos suportes eletrônicos disponíveis atualmente. 

Ou, quando consideraram a possibilidade de ler em computadores, sempre enunciados como 

“ler na internet”, disseram que os alunos liam, mas não aquilo que era necessário para a 

escola. O interessante é que esses sujeitos-professores, quando falaram de suas próprias 

práticas de leitura, rememorando a sua infância, juventude, relatando suas histórias de leitura, 

muitas vezes mencionaram a “leitura de gibis”, “revistas de fotonovelas”, “livros de narrativas 

românticas”, que não compunham a grade curricular de literatura no período. E quando falam 

de práticas de leitura do aluno, caso o aluno não leia o que a instituição determina, esses 

sujeitos falam que o sujeito-aluno não lê o que é necessário. Por assim ser, as histórias de 

leitura dos sujeitos pesquisados mostraram que eles liam o que era possível, pois muitos não 

tinham contato com bibliotecas nas escolas onde estudavam "o que eu conseguia era ler gibis 

e através dos gibis passei, na fase de adolescência, a ler muito telenovelas né, aquelas revistas 

Capricho”, outros diziam que “lia livros variados como histórias em quadrinhos, gibis, 

histórias infantis. Mas tive uma predileção pelas histórias infanto-juvenis”  e, depois de 

adultos, alguns dizem que leem de tudo, “literatura”, “livros religiosos”, “autoajuda”, outros 

dizem que “sempre leem a lista que é exigida nos vestibulares”, constituindo-se assim um 

sujeito discursivo determinado pela ideologia da variedade, da quantidade de leitura 

necessária para ser um leitor idealizado socialmente.   

A partir dessa ideologia vigente, percebemos que as concepções de leitura dos 

sujeitos-professores de língua portuguesa são a de que leitura “tem que ser de livro literário”, 

“tem que ser útil”, “deve ser feita para prestar vestibular”, “para ler e escrever”, entre outras 

finalidades. A prática da leitura é vista, portanto, como “um trabalho a ser executado”. 

Entendemos que quando o professor trata a leitura dessa maneira, ele exclui a possibilidade 

dessa prática ser uma atividade prazerosa, pois o trabalho aqui colocado foi sempre aquele 

relacionado ao capitalismo, sendo imposto, cobrado, urgente. Um sujeito, ao lembrar sobre o 

que lia, relatou sobre a leitura com um conteúdo que fosse aprovado pelos pais e/ou pela 

sociedade. Nenhum professor mencionou sobre a leitura de receitas culinárias, bulas de 

remédios, encartes, panfletos, outdoors, textos eletrônicos, dentre outros que circulam 

socialmente.   
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O sujeito-professor, ao enunciar sobre leitura, o faz de maneira a pensar ilusoriamente 

que a sua consciência é o que o constitui enquanto profissional que desenvolve sua profissão 

de maneira ética, que o coloca na posição de sujeito responsável para com as funções que a 

profissão de professor lhe exige. No entanto, a partir do momento em que percebemos que a 

consciência é ideológica, entendemos que a ideologia que se realiza nas práticas de leitura, 

nas histórias de leitura, revela um sujeito-professor-leitor constituído pelas vozes sobre a 

prática da leitura que circula na instituição escolar.  

O discurso capitalista, político e religioso próprios de cada espaço discursivo que o 

sujeito ocupa enquanto cidadão, profissional, constituem o discurso sobre leitura que ora 

pesquisamos. Logo, compreendemos que a memória discursiva sobre leitura do sujeito-

professor discursiviza-se em seus dizeres, revelando, a partir do corpus constituído, uma 

concepção de leitura calcada na rigidez da imposição da instituição escolar, que se presta a 

atender um interesse do Estado, e não dos alunos que se sentam nos bancos escolares por anos 

a fio. Há uma homogeneização do discurso sobre leitura que não atende o interesse do sujeito-

aluno sócio-histórico-ideológico, e o sujeito-professor também é constituído a partir de um 

perfil histórico daquele profissional, explorado pelo sistema capitalista, em que a sua força de 

trabalho não é valorizada.  

No discurso pedagógico, o que mais aparece nos enunciados, uma vez que os sujeitos 

vivenciam no dia a dia o fazer pedagógico, é o quanto o sujeito-professor diz que tem que 

motivar o aluno a ler, como se a prática da leitura fosse uma necessidade inquestionável para 

ele. De acordo com Orlandi (2006), o professor tende a “inculcar” no aluno aquilo que ele 

deve aprender, nesse caso, aquilo que ele deve ler. Os sujeitos-professores falam da leitura 

para o aluno como se ele desconhecesse por completo o que é apresentado, e falam também 

como se o interesse do aluno pelo livro, pela leitura, fosse a única condição para que o aluno 

puder entender e interpretar o que está sendo lido.  

Ao pensarmos na memória discursiva e na ideologia que se materializa no discurso 

através da materialidade que observamos no corpus, a partir de sequências que expõem a 

imposição, a obrigação, e até o castigo para que a prática da leitura ocorra da maneira como o 

sujeito-professor estabeleceu, entendemos que houve uma reatualização de dizeres próprios 

do contexto da ditadura militar (“É... formar um leitor...”, “eu tento colocar os alunos para ler, 

dando preferência para contos... que ele têm mais resistência inicialmente”, “a gente até ... 

pune de certa maneira no recreio pra colocá-los pra ler, mas tenho conseguido um bom 

trabalho junto a coordenação que me ajuda a cobrar desses alunos que são mais relapsos na 

leitura”) . Desse modo, apreendemos que se impõe um modo de leitura em favor de um 
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modelo estabelecido pela instituição escolar, modelo que muitas vezes não “serve” para o 

sujeito-leitor, que é sócio-histórico-ideológico. 

Os discursos  pedagógico, político, capitalista e religioso nos permite observar como 

esses sujeitos-professores são constituídos por esses discursos. Nas sequências que emergiram 

dos dizeres dos sujeitos-professores, o discurso político, por exemplo, surge por meio de 

expressões como “melhorar a educação”, “os professores não têm condição de trabalho”, nos 

permitindo analisar como um “já-dito”, presente nas promessas eleitoreiras dos candidatos a 

cargos públicos, prefeitos, governadores, presidentes, bem como referência a um processo 

histórico de desvalorização da carreira docente, marcadamente de natureza política.  

O discurso pedagógico emerge dos dizeres “a gente tem que estar incentivando a 

leitura”, “a professora lia na sala pra gente”, “eu tento colocar os alunos pra ler”, “primeiro eu 

precisava formar o leitor”, “ele tem que estar bem informado”. Essas são apenas algumas 

expressões que exemplificam tal discurso, pois o discurso pedagógico encontra-se muito 

presente nos dizeres desses sujeitos que se constituem a partir do discurso  e do fazer 

pedagógico. O discurso capitalista que também constitui o discurso sobre leitura, mostra-se a 

partir das expressões “o trabalho com a leitura...”, “acabei me tornando uma leitora mais 

assídua”, “Claro é nosso instrumento de trabalho, é a leitura, sem a leitura não somos nada”. E 

o discurso religioso  que se apresenta nas expressões “falavam que eu tinha que ler muito a 

bíblia”, “leitura é essencial”, “a gente consiga derrubar este estigma de que o brasileiro não 

gosta de ler”, também constituem o discurso sobre leitura.  

Ao empreendermos neste gesto de leitura para refletir sobre a memória de leitura 

desses sujeitos-professores e nos depararmos com uma variedade de dizeres marcados pelos 

discursos que inicialmente nos propusemos analisar, percebemos como esses sujeitos 

constituídos por todos esses discursos são interpelados como sujeitos que se identificam “com 

a formação discursiva que o domina “isto é, na qual ele é constituído como sujeito” 

(PÊCHEUX, 2009, p. 150). Assim, nesse burburinho de vozes sócio ideológicas, esses 

sujeitos se constituem de forma “dialógica e ideológica” (RIBEIRO, 2014, p. 105) ao 

enunciarem sobre leitura.  

Por fim, ao encerrarmos esse trabalho, mas não a reflexão, pois ao assumirmos a 

posição de sujeito-professor-pesquisador, continuaremos observando as práticas de leitura e 

os discursos que cristalizam o sujeito em leitor ou não leitor considerando apenas a literatura 

canônica e leituras consideradas “úteis” para a “formação” do sujeito-aluno. Afirmamos o 

quanto é necessário considerar a incompletude do sujeito-leitor que se constitui socialmente, 
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dialogicamente e ideologicamente e questionarmos concepções de leitura e até práticas que 

homogeneízem e cerceiem a liberdade do sujeito-leitor.    
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS CATALÃO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Projeto: Um olhar discursivo sobre a memória de leitura do sujeito-professor. 

Profa. Pesquisadora: Mary Rodrigues Vale Guimarães 

Profa. Orientadora: Grenissa Bonvino Stafuzza 

Contato:               Fone: (064) 9625-3326 

                              Email: maryrodvale@hotmail.com 

 

Objetivo Geral: Refletir sobre a memória de leitura de professores de língua portuguesa do 

ensino médio público estadual de Catalão-GO. 

 

Resumo: As perguntas abaixo fazem parte de uma pesquisa em que procuro investigar a 

memória de leitura do professor, dando a ele voz para enunciar sobre leitura, questão 

essencial tanto para o trabalho intelectual em geral, quanto para efetiva participação cidadã de 

professores, alunos e sociedade em geral. Concordando em respondê-las você estará 

colaborando com essa pesquisa e com os estudos da área do processo ensino e aprendizagem 

da língua portuguesa. Grave seu depoimento utilizando o gravador disponibilizado a você, 

preferencialmente quando estiver sozinho e á vontade.  

 

Orientações:  

 

a) Não é necessária a sua identificação.  

b) Mesmo que algumas perguntas pareçam semelhantes, por favor, responda a todas.  

c) Fale livremente sobre os temas abordados nas perguntas.  

d) As perguntas não precisam ser respondidas todas em um único dia e nem na sequência 

apresentada no roteiro. Você pode responder a algumas em um dia, a outras em outro dia e 

assim por diante. Diga o número da questão antes de respondê-la.  

e) Em alguns momentos, você vai sentir, na sua fala, a ocorrência de repetições, e até mesmo, 

de contradições. Não se preocupe, pois isso é esperado. O importante é que você continue 

respondendo as perguntas, sem reeditar as respostas já elaboradas. O interesse não é no 

conteúdo informacional de suas respostas somente, mas também nos modos de dizer.  

 

mailto:maryrodvale@hotmail.com
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Questionário semiestruturado: 

1. Diga um nome fictício. 

2. Em qual escola você trabalha? 

3. Quantos anos você tem? 

4. Qual a sua formação acadêmica (graduação, especialização, mestrado, doutorado)? 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

5. Você se lembra de quando e como aprendeu a ler? 

6.  Você se lembra do primeiro livro que leu? Qual foi? 

7.  Você frequentava bibliotecas, livrarias, quando criança? 

8.  O que você lia quando criança? 

9. O que seus pais falavam sobre leitura para você? Eles te incentivavam a ler?  

10.  Como os seus professores da educação básica “ensinavam”, “ trabalhavam” 

leitura com você? 

11.  Você respondia ficha de leitura? 

12.  Você tem algum objeto, texto, livro que se lembra quando era estudante? 

13.  Você tem algum livro guardado de lembrança da sua época escolar? 

14.  Você se lembra de algum livro, texto que você foi proibido de ler? 

 

Formação profissional 

15. Como você tornou-se professor de língua portuguesa? 

16. Como sua formação lhe capacitou para ser professor de língua portuguesa? 

17. Como sua formação lhe oportunizou momentos de leituras variadas? 

 

Ser professor 

18. Há quanto tempo você ministra aulas de língua portuguesa? Sempre trabalhou em 

Catalão-GO? 

19. Trabalha apenas na rede estadual? 

20. Que tipo de leitura você trabalha em sala de aula? 

21. Qual ou quais as dificuldades em trabalhar a leitura na escola? 

22. Como você motiva os seus alunos a lerem? 

23. Você utiliza uma metodologia para formar o aluno como leitor crítico? Qual? 

24. Para você, qual o tipo de leitura mais importante para o aluno do Ensino Médio? 

25. Qual o principal suporte textual usado em sala de aula, por você? 
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26. Como a Secretaria Estadual de Educação orienta as práticas pedagógicas do 

professor de língua portuguesa em relação à prática da leitura? 

 

Ser leitor 

27. Você costuma fazer que tipo de leitura diária? 

28. Quais são as dificuldades encontradas por você para ler diariamente? 

29. “O brasileiro não gosta de ler”. O que você pensa sobre essa afirmação? 

30. O professor de língua portuguesa gosta de ler? 

 

 

Obrigada pela colaboração! 

Mary Rodrigues Vale Guimarães 
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APÊNDICE 2 

 

TERMOS DE CONSENTIMENTO 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma pesquisa. Meu 

nome é Mary Rodrigues Vale Guimarães, sou o pesquisador responsável e minha área de 

atuação é Texto e Discurso. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador 

(es) responsável(is),Grenissa Bonvino Stafuzza, no telefone: (64) 3441-2636  e/ou Mary 

Rodrigues Vale Guimarães, no telefone: (64) 9625-3326. Em casos de dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

 O título da pesquisa é: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE A MEMÓRIA DE 

LEITURA DO SUJEITO-PROFESSOR. Essa pesquisa tem como objetivo geral refletir sobre 

a memória de leitura de professores de língua portuguesa do ensino médio público estadual de 
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Catalão-GO. Entendemos que o professor não pode assumir toda a responsabilidade, quando o 

aluno  não desenvolve habilidades como ler, interpretar e escrever, pois a leitura é uma prática 

cultural que não está restrita aos muros da instituição escolar, entendemos também que o 

professor possui uma memória de conhecimento que contribui para a prática pedagógica. 

Então pensamos que uma pesquisa sobre memória de leitura do professor pode contribuir para 

a prática do professor e para a formação intelectual e cidadã do educando. 

Para realizarmos essa pesquisa, pretendemos recorrer às 07 escolas públicas da cidade 

de Catalão-GO que oferecem o Ensino Médio e  propormos aos professores que lecionam 

língua portuguesa que respondam a um questionário semiestruturado que possui questões 

referentes ao tema da pesquisa. Os relatos contidos nas respostas serão analisados com 

fundamentação em um referencial teórico da nossa área de estudo. 

Asseguramos que haverá total sigilo quanto a identidade dos professores pesquisados e 

que qualquer professor tem garantia expressa de liberdade para recusar a participar da 

pesquisa. 

 

 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

                                                               Mary Rodrigues Vale Guimarães 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de 

matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo sobre a memória de leitura do professor de língua portuguesa do Ensino Médio das 

escolas públicas estaduais de Catalão-GO, como sujeito. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) Mary Rodrigues Vale Guimarães sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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ANEXOS 

 

Transcrições das entrevistas feitas com os professores 

 

S 1 

Olá! 

1. Meu nome é Radassa
10

. 

2. A escola em que trabalho, chama-se Escola Municipal Arminda Rosa de Mesquita e também 

trabalho na Escola D. Yayá. 

3. Tenho idade entre ...  31 a 40 anos. 

4. Minha formação acadêmica é letras-português, licenciatura plena. Sou especializada em Psicologia 

da Educação e ...  Neuropedagogia. Além disso fiz outros cursos né ... durante a minha carreira escolar 

e estudantil foram cursos completos de inglês até o nível “ high level” e ...  francês instrumental pela  

UFG um ano e meio e dois anos de espanhol pelo YES, escola também ...  habilitada em língua 

estrangeira. 

 

Comentário pessoal: 

É...  a questão sobre...   as minhas memórias sobre... a leitura é muito interessante falar desse assunto,  

uma vez  que ...  sou uma leitora assídua,  ultimamente com um excesso de trabalho, a carga horária ...  

excedente,  sessenta horas que exerço no Município e no Estado ao mesmo tempo, tem me impedido 

de fazer algumas leituras mais   direcionadas, no sentido de... de livros mesmo, mas  sempre estou 

lendo revistas, jornais, “folders”, cartazes, e também alguns  livros,  durante ... o semestre para que 

meus alunos possam acompanhar a ...  e serem motivados através das minhas leituras. Então sempre 

que eu peço um livro principalmente de um clássico literário ou de um autor moderno, eu trabalho esse 

livro... antes ... com os meus alunos, antes eu faço a minha leitura ou recapitulo alguns que eu já li 

durante o curso universitário e após esse curso também,  são dezessete  anos de profissão no estado e 

doze  na  prefeitura, então nesse tempo eu consegui ler  bastante livros, né, conhecer  bastante a 

literatura brasileira, portuguesa e infanto-juvenil. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Ah ...  primeira vez que eu me lembro de ... de ter lido alguma coisa eu ...  me lembro que era na 

escola aqui primária chamada antigamente de escola primária primeira fase, e ... foi na segunda série 

que...  eu lembro que eu já estava lendo com bastante velocidade e ... ritmo e...  a pontuaçãozinha já 

estava ficando adequada né,  que o professor elogiava muito a minha leitura. E nós ...  eu tive o prazer 

                                                           
10

 Trata-se de nomes fictícios escolhidos pelos sujeitos participantes da pesquisa, a fim de preservar suas 

identidades, conforme orientação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. 
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de estudar ali no  Colégio D. Yayá até a terceira série,  a metade da terceira série primária depois por 

causa da mudança de localidade,  eu vim com minha família morar no Setor Universitário e ...  

transferi para o Instituto de educação que era antes ... localizado onde hoje é a UFG.  Então essa forma 

de leitura, lembro que aprendi a ler silabando, então foi através de sílabas que juntava, professor 

ensinava juntar essas sílabas e ...  e a gente ia formando palavras e ...  uma forma bem tradicional de 

leitura, mas que ... conseguiu sua efetividade ,  no caso foi aprender a ler. 

6. É ... o primeiro livro que eu li e lembro que gostei muito, eu fazia a terceira série e já,   já gostava de 

avançar nas leituras como diz ... igual a um ratinho de biblioteca eu fuçava ali na biblioteca da ... UFG 

que tinha ali alguns livros bons antigos e uns cheiravam a mofo outros eram é ... de folhas amareladas,  

eu me lembro... que a professora mencionou o livro Poliana. Então ...  o primeiro livro que eu li foi a 

história de Poliana menina... e depois ...  interessei tanto pela história que procurei a ... o complemento 

dele que é o Poliana moça,  também li,  e o Poliana mulher nunca consegui ler não achei né, talvez ... 

pudesse ler  por agora,  mas desinteressei por essa leitura e também na época não achávamos a última 

edição dessa...  desse...  dessa história de Poliana. ... Fiquei muito emocionada com a leitura, porque é 

uma menina comum, uma menina sardenta  que ...  fisicamente parece que não tinha assim uma 

beleza...  excepcional, mas era bastante humana, carinhosa com a mãe e teve a sua infância... é  

bastante ... e é...  atormentada  por alguns problemas pessoais que teve na família, desestrutura 

familiar, mas a Poliana deu um exemplo, né no caso de...  de enquanto menina,  enquanto moça de 

uma menina virtuosa,  uma mulher virtuosa respeitadora dos valores dos adultos e ... lembro que...  

emocionei muito,  gostei muito da leitura, uma leitura simples, lembro da capa, um pouco envelhecida 

a foto dela meio ruiva com muitas sardas na bochecha então assim uma lembrança de quando eu tinha 

meus... sete pra oito anos de idade porque eu comecei muito nova na escola. 

7. Gostava muito de frequentar bibliotecas ... principalmente da UFG porque... a gente tinha alí,  

antigamente era  o Instituto de Educação e tinha biblioteca grande né, antigas, prateleiras altas e eu 

gostava de fuçar os livros... com desenhos,  com imagens principalmente, livrarias não porque nós não 

tínhamos muito acesso... a livrarias, bancas  e nossa cidade  também, nessa ... questão de livraria até 

hoje... tem suas deficiências,  então o que eu mais frequentava era biblioteca, sentava lá  no chão, entre 

as estantes e ia fuçar nos livros. 

8. Gostava de ler quando criança histórias...  de amor... mesmo, de... de família,e que tinham  um certo 

romance, eu já tinha uma mente adulta pro romance pra coisas românticas, então eu gostava de pegar 

livrinhos...  que tinham histórias bonitas... de namoros puros... né, inocentes,  ou de...  casais que 

terminavam com final feliz e tal então,  gostava muito de pegar esse tipo  livro e fora isso as 

historinhas de Monteiro Lobato né, a Reinações de Narizinho e ... Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava 

de assistir na televisão e ... me interessava em pegar o livro e ler também pra conhecer mais a história  

da Cuca, da Emília, que era uma menina muito inteligente e questionadora, eu me identificava muito 

com essa... com essa personagem enquanto aluna. 
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9. Bom... meus pais é ... não tiveram instrução... escolar completa. Minha mãe fez até a quinta série...  

antigamente chamada de redenção, assim ela me contava... e meu pai... até a oitava série, ele foi 

terminar o Ensino médio no ... depois de ...de  adulto, depois dos quarenta anos. Mas...  eu lembro bem 

que ... minha mãe sempre pegava no pé pra... pra ...  fazer leituras... com  a gente, e  meu pai saia pra 

trabalhar, ficava o dia inteiro no trabalho e ela... que fazia as lições  com a gente e cobrava bastante  

pra que... saísse bem feitas, e ... eu não tive muito... problema com leitura porque eu já gostava de ler 

naturalmente sem imposições. A minha mãe incentivavas a ler e queria que... lógico, que a gente fosse 

melhor do que ela, pudesse alcançar um grau de escolaridade melhor, meu pai era muito... de  gostar 

de escrever, ele... desenhava as letras dele no caderno de caligrafia, letras redondas...  bem traçadas, 

puxando as perninhas das iniciais maiúsculas, então eu puxei  muito a letra do meu pai, ele... fazia 

questão de traçar uma letra bem... bem ...  construída mesmo, uma letra...  que nem parecia letra ...  

geralmente de homem porque  eles... em geral não capricham na letra, meu pai era uma raridade 

então... ele fazia isso... gostava de ver ... eu  escrevendo  também... acabei adquirindo alguns traçados 

dele. 

10. É ...   os meus professores de educação básica... eu me lembro de ...  é... bastante  da...do segundo 

ano... da segunda série  no Yayá e ali... no... no Instituto né ...  é a professora Rute,  lá no Yayá é... 

gostava muito de falar... de... de leituras e... era com base em textos esparsos. Eu me lembro que 

algum livrinho que levava pra sala principalmente história de Monteiro Lobato e lia pra gente, mas 

outros eram textos esparsos, os quais eles pediam pra  em seguida a gente fazer um texto...  uma 

redação e... essa leitura era ... feita assim... de um modo geral ...  né ...trabalhava-se muito a ... a 

escrita,  né... fazia a gente apagar muito o caderno, os erros  e refazer... caligrafia constante e leitura no 

dia a dia  né. Eu lembro que tinha uma matéria chamada Estudos Sociais e... as Ciências da Natureza a 

gente lia de tudo um pouco. Eu não me lembro assim de grande  esforço deles pra Literatura. Já li na 

UFG, antiga... antigo  Instituto, onde eu estudei...  a partir da terceira  série eu ... me lembro da...  

coordenadora ... né da... da  Escola incentivar  leituras assim de poemas...  né, pra gente memorizar, 

como eu já  gostava muito de leituras eu... memorizava os poemas...  na quarta série me lembro de 

apresentar os poemas em todas as salas... um poema grande  da Cecília Meireles hoje eu não  lembro 

mais o nome dele ... eu só me lembro que tinha mais ou menos oitenta versos... e eu memorizei esse 

poema e fui levada em todas as turmas pra falar ele de cor... e ... em seguida num  momento de recreio 

eu declamei diante da sala dos professores... né então já gostava de ler...e ... eu tinha facilidade eles me 

incentivavam a tá fazendo as apresentações. 

11. É ... ficha de leitura eu me lembro de responder... algumas... a partir da quinta série... né...  é ... 

sobre livros que a gente lia,  muito raramente se pedia essa ficha de leitura a ser preenchida,  mas  

lembro de preencher algumas. 

12. Como eu disse, o livro que eu me lembro quando eu era estudante ...é o  Poliana... menina e 

Poliana moça só que eu não tenho esse livro... eu peguei emprestado da biblioteca. E ... hoje o que eu 

tenho... de  algum livro dessas... dessa  época estudantil é ... o livro de Monteiro Lobato, alguns de 
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José de Alencar que eu amava... literatura de José de Alencar, romance romântico na oitava série, hoje 

nono ano,  eu já fuçava na biblioteca ali... atrás das histórias e ...eu lembro que já o Instituto de 

Educação  era... localizado no setor Universitário passou pra lá, foi transferido de local...  e nossa sala 

era  dentro de uma biblioteca pequena, vinte e três alunos...  e não tinha espaço então a gente ficava 

dentro da biblioteca e nesses intervalos  ali eu gostava de sentar perto dos livros e ia mexendo nos 

livros ... tanto é que eu comecei a ler achava bonito as capas duras né...  de couro diferentes das de 

hoje me chamava atenção eu começava a ler  e ia gostando da história, um dos livros que eu li que me 

emocionaram muito  foi o... que me emocionou muito foi o Iracema de  José de Alencar... foi um dos 

primeiros que eu li...  ali no... na oitava série... e chorei bastante com o final quando Iracema morre... 

lembro que chorei quase o dia todo,  me emocionava ... muito com ... os finais dos livros né  tanto  

finais felizes quanto finais trágicos e aí comecei a ler outros porque eu queria superar  aquela ...aquele 

desgosto que eu senti de saber que a personagem  principal morreu ali na história então eu comecei a 

pegar outros livros do mesmo autor de José de Alencar  pra... tentar  superar  aquele sentimento ruim 

que ficou no meu coração porque eu não admitia livro ter  final infeliz eu queria que todos tivessem 

final feliz sempre fui muito romântica... daí eu comecei a ler outros livros dele né... Lucíola, que 

também não teve o  final feliz  né ... porque ela morre com aquela febre... da época, e...  a  febre de 

amor mas... segundo o livro dá a ideia de que é uma   febre realmente é... advinda de uma tuberculose, 

depois eu li... Tronco do Ipê que já tem um final melhor, Tio. Lembro de ler também  As Minas de 

Prata que é ...  romance histórico, de aventuras, tem... três coleções um, dois, e três, quase seiscentas 

páginas, eu li porque tinha romance no meio e  cavalheirismo, e o Álvaro lá, o Dom Álvaro,  acaba 

casando com a mulher amada agora não me lembro o nome dela porque já tem... mais de  vinte anos 

que eu li mas lembro desse personagem... herói... com todas as características de um príncipe 

encantado e eu não tive preguiça de ler as três coleções. 

13. Na verdade José de Alencar durante o meu... o meu é ... primeira... ensino fundamental dois, oitava 

série, ensino médio,  eu li quase todos os livros de José de Alencar, eu me lembro que eu não li... um 

chamado...  Reencarnação e o outro ... não me lembro agora o nome mas  é dois livros dele que eu  não 

lembro de  ter  lido que estava nessa biblioteca. Não gostava na época do estilo de Machado de Assis... 

achava ele muito... é...  ferrenho, duro...  nas palavras, muito verdadeiro, chocante  e aquele 

romantismo que eu tinha visto em José de Alencar, aquela fantasia, eu tinha meus treze aninhos, 

quatorze anos estava vivendo num mundo de fantasia  já na cabeça, de amor,  de um amor perfeito, 

então não gostava do estilo realista, não gostava mesmo!  A gente trabalhava alguns textos no ensino 

médio de contos como a Missa do galo, Cantiga de esponsais, me lembro da... Uns braços que é 

romance realistas, gostei daquele livro dele que é A mão e luva porque já é mais romântico né tem...  

tem alguma coisa interessante, um final feliz... um romance que se ... dá certo entre as personagens,  

e... gostei do Helena dele também, só que o Helena termina de um jeito não muito agradável... mas só 

os dois que eu gostei, os outros eu nem li... quando começa a ler não gostava ...  o Memórias 
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Póstumas, Dom Casmurro já achava difícil de ler... uma leitura difícil ... e chatos na verdade. Fui 

aprender a ler Machado de Assis na faculdade, no curso de Letras. 

14. Não me lembro... é... de livro ou texto que eu fui proibida de ler, não me lembro de proibirem 

essas leituras...né? ...  Eu lembro que meu pai... agora sim, lembro que meu pai me retaliou quando eu 

comecei a ler nos meus quinze anos,  aquelas coleções americanas, Bianca, me lembro desse nome, 

coleções da Bianca... que tratava de romance entre casais e muitas vezes é... por a gente ser muito 

inocente e... , o pai né assim...pela questão de... de  respeito ao pais e aos dogmas da igreja a questão 

também de manter a virgindade eu lembro que... eu perguntei a ele o significado de uma palavra... que 

estava no livro né ... eu até... vou mencioná-la aqui... ereto, porque falava lá que o personagem ficou 

ereto no chão né? E eu me lembro que essa frase eu não entendi que que era a palavra ereto  e fui ao 

meu pai e perguntei: pai que que significa  ereto?  Aí ele ... me deu uma bronca ... e falou  “que que cê 

tá lendo aí”?   “Que porcaria que cê  anda lendo”?  “Não quero saber de você  ler esses  tipo de livro 

não”. Aí ele pegou essa... esses livros e...  e não gostava que eu lesse né... pediu pra eu jogar fora... eu 

acabei é ... lendo escondido, porque despertou mais a curiosidade, mas assim... um ou outro que falava 

dum  romance ... que ... se consumava  em algum ato sexual, mas era bem sutil, não me lembro... de na 

minha época esses livros explorarem a  questão da sexualidade avançada né? Insinuava era bem 

dissimulada a questão sexual entre os casais , lembro-me que depois disso outras coletâneas surgiram 

americanas de romance mais assim... fortes, extravagantes mas... eu lembro que eu li mas eu já tinha lá 

meus dezoito anos né? Então... é  eram mais fortes assim na questão do erotismo e ...  não gostei muito 

...não me apeguei muito a eles.  

 

Formação profissional 

 

15. Me tornei professora de língua portuguesa... é... primeiro porque... foi... uma escolha... uma 

segunda escolha, afinal a primeira escolha era jornalismo eu não tinha condições de ir pra Goiânia 

fazer, nem ir pra fora, meu pai era um...funcionário de... de  empresa, motorista né? E... terminou sua 

carreira como mecânico... na empresa local, mineradora..., a minha mãe dona do lar, então não 

tínhamos condições de ... eles não tinham condições de me levar pra fora,  pagar né...uma estadia... um 

local pra ficar... uma quitinet, não tínhamos bolsa, como hoje o governo oferece essas bolsa pra 

estudar fora..., eu tive vários professores querendo investir em mim pra... pra que eu fosse fazer 

jornalismo que era meu sonho ser  jornalista, repórter, ficava encantada com as repórteres, e ... acabou 

que eu não realizei esse sonho até hoje mas fiz o curso de letras por achá-lo próximo ao jornalismo, 

por achar que também ele ajudaria muito na questão da linguagem verbal, da ... do desenvolvimento 

da escrita, e...  que dali eu poderia pular pro jornalismo e ... lembro que o prefeito então da cidade da 

época  Haley Margon ele prometeu trazer o jornalismo né, pra cá...  e até hoje porque eu  entrei na... 

adentrei a universidade em 92...  e...  formei em 96 e nada de jornalismo chegar a Catalão. Mas ... daí 

entre meio do curso de letras fui fazendo o inglês técnico no Number One, depois no Yes e ... também 
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fiz Espanhol... e fazia o francês instrumental na UFG , com uma professora excelente que...  era ... até 

parece que hoje está na Bélgica... voltou para o Brasil ela...  ela era muito inteligente e realmente 

falava bem o francês mas a gente aprendeu  muito a traduzir com ela e até ...  tivemos algumas aulas é 

... de oralidade. Quando eu ... terminei o curso ... não tinha muito na área né ...a não ser... ser  

educadora ou  professora então...  comecei a dar aulas de  português, inglês , contratada, pro-labore , 

do estado...  eu tinha passado no concurso de... como secretária ex- adm, chamada secretária 

executivo, da escola então ... fiquei dois anos e meio como secretária, precisaram de um professor de 

inglês, como já estava terminando a faculdade, pedi... exoneração do cargo e fui dar aula de inglês no 

período... noturno ali no Instituto de Educação,  minha primeira experiência e logo que terminei o 

curso de...  letras prestei o concurso, aliás fiquei três anos como pro-labore e em 99 prestei o concurso 

do Estado na minha área, então me tornei professora de língua portuguesa e  de inglês porque  já então 

tinha terminado seis anos de inglês. 

16. A minha formação em letras-português me capacitou sim, porque... eu ampliei meus 

conhecimentos na  língua portuguesa, desenvolvi oralidade, oratória... era muito tímida eu ... 

declamava os poemas na minha infância mas   durante esse período  de ... de adolescência eu me...  

trancafiei,  me isolei, tornei-me uma menina muito tímida e eu tirava notas altíssimas mas falava muito 

pouco, gostava de questionar sobre as matérias..., fazer alguma pergunta, responder quando o 

professor perguntava eu gostava mesmo  de... de mostrar que eu sabia...  sobre as matéria, sobre os 

conteúdo mas... é... quando pedia para expor um assunto no ensino médio, por exemplo, uma 

professora de geografia recém formada chegou com... umas aulas diferentes fazendo seminário pra 

gente comentar sobre ... é ... paisagem, sobre é... a questão dos mapas... da distribuição da...  espacial 

no Brasil, territorial, hidrografia eu me lembro que ficava muito com medo, intimidada pra apresentar,  

parece que eu tive esse... esse período ... de timidez aí que... me impediu de deslanchar  mais um 

pouco no ensino médio, tinha notas boas, mas na parte oral eu ficava com pouco de vergonha de  

apresentar, talvez ... eu me lembro que eu tinha  muito complexo inferior  né questão de... beleza não 

me   achava bonita... né,    tinha muitos pelinhos no corpo  e tal hormônio...  testosterona já estava 

avançado eu sempre tive esse problema e...  isso me  ... talvez fizesse  é ... não ... não me expor muito 

oralmente pras pessoas não gostava eu tinha vergonha de olhar no  rosto das pessoas,   eu apresentava 

olhando pros pés,  até os médicos que eu ia consultar eu não olhava no  rosto deles,  vergonha de ter... 

essas questões aí né ,  de de  saúde aí...  muitos me humilhavam por causa disso né,  por ter pelo no 

rosto e tal então eu ... fui me desenvolver na UFG  e ... passei muito sufoco ali nas apresentações orais 

né  com a Maria Imaculada,  com o Braz que ficou pouco tempo com a gente,  com o professor lá de... 

de  linguística... o Claúdio ...  parece que a gente nunca conseguia agradá-lo,  mas eu ... eu sempre 

estava nos grupos me esforçando e estudando nas madrugadas e  lendo livros, eu apresentava 

tremendo, passava...  mal,  mas é...  com o tempo fui desenvolvendo essa timidez foi saindo,  quando 

eu vi ...  percebi estava dentro da sala de aula ministrando aula de português no Colégio Mãe de 
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Deus... depois do Instituto fui pra lá ... a convite de uma professora Maria Helena de Paula que até...  é 

doutora aí na UFG, ela deixou e me colocou no lugar dela...  e tudo deu certo. 

17. Essa formação ... trouxe várias leituras né , leituras variadas, porque...  não só literária mas 

também não literárias  eu me lembro-me  de...  uma matéria lá... chamada estrutura né ...  de ensino,  e 

... psicologia, me identifiquei muito com psicologia,  é ... tive bons resultados,  me desenvolvi melhor 

oralmente após essas aulas de psicologia...  da educação e...  lembro-me que ... em alguns conteúdos 

mais objetivos, científicos eu tinha dificuldade de ... expor,  oralmente e também de atingir aquele 

texto objetivo né ...  dissertativo porque era muito acostumada com a linguagem subjetiva literária, 

fantasiosa cheia de...  camuflagens né, de ... recursos estilísticos e parece que...  a professora de...   de 

didática e de ... estrutura de ensino que eu  me lembro nome assim ... não gostava  muito dos nossos 

textos,  não só meus mas também do grupo lá que sempre se destacou e tudo... ela criticava muito 

nossos texto por serem extremamente  subjetivos e  sempre devolvia pedindo pra gente ... usar a 

linguagem que ela usava ... na sala, achei  isso um pouco tradicionalista demais... achamos isso,  

reclamamos muito, nós éramos um grupo  é ... bem articulador e participativo então a gente...  

reclamava no diretório acadêmico do professor, da forma de avaliar...,  porque muitas vezes a gente 

registrava em forma de esquema a fala do professor, da professora  e eles...  usavam essas falas e 

jogavam exatamente igual nas respostas e eles riscavam aquelas frases, pedindo pra gente reformular e 

a gente mostrava no caderno né,  que aquelas frases eram as mesmas usadas pelo...  pelos próprios e 

aí...  entrava-se em contradição e acabava aceitando nossos textos mas tínhamos que mudar a 

linguagem subjetiva todinha pra uma linguagem  bem objetiva e científica e então acabei aprendendo 

... usar a linguagem...  como articulista e aprendendo a dissertar ...  porque tive que me despojar dos 

excessos né ...  de subjetividade de poesia de linguagem poética e buscar mais uma linguagem  

referencial. 

 

Comentário final (Esse sujeito não respondeu da questão 18 em diante) 

 

Então é isso aí  né escolaridade, minhas leituras variadas foram muito... além na faculdade e a gente ... 

através desse incentivo dessas possibilidades que nos foram oferecidas a gente tem...  buscado,  outras 

fontes,  outras formas também para acrescentar...  melhorar a educação desse país, principalmente na 

língua portuguesa. É ...  que muitas vezes sua forma de transmissão encontra-se presa...  a muitas 

regras de ortografia,  de  acordo ortográficos renovados e ... gramáticas e deixa de lado o principal 

foco para mim é a leitura... variada,  expressiva a leitura que ensina a leitura  que educa a leitura  que 

dá  prazer e  traz conhecimento. Então eu deixo aqui uma dica embora vocês não tenham pedido...  de 

que...  aqueles que estiverem...  se especializando na língua portuguesa,  seja numa pós graduação ou  

mestrado ou doutorado,  continuem a sua batalha com... em defesa das leituras,...   da assistência a 

leituras, da promoção de leitores e principalmente do...  da aquisição de recursos didáticos,  

paradidáticos,  literários pras  escolas,...  que...  creio eu que esta na força de uma universidade 
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incentivar a... as capacitação na leitura,  incentivar  o governo  a sociedade,  o município  a trazer... 

materiais de apoio as escolas municipais estaduais ou seja principalmente escolas públicas,  que 

muitas vezes  se encontra  com a biblioteca precária, e os nossos alunos,  é...  a gente tem que  estar 

incentivando a leitura, uns vão tornar-se leitores, outros até escritores uns não vão se interessar por 

nada disso, mas a base para todo o conhecimento,  todo o...  deslanchar verbalmente falando,  ela está 

na leitura.  Então ... que vocês aí que estão se especializando, ...  atingindo outras graduações,  outros 

níveis   além do que nós conseguimos aí até uma pós-graduação,  possam  é ... volver-se para o lado...  

da leitura com mais afinco e... promover  pra nós educadores municipais e estaduais eventos, é ...  

cursos e ... de certa maneira  é ... movimentar...  a sociedade com a política local pra estar...  

melhorando a qualidade das nossas bibliotecas.  Então eu agradeço por essa  entrevista,  obrigada a 

todos, por ter me escolhido...  pra ser uma relatora dessa ... memória. E no mais desculpe algumas 

falhas de comunicação, alguns paradas de leitura alguns rompimentos é... no  momento da fala, visto 

que...  nosso tempo é escasso então tive que fazer essa... essa entrevista aqui... gravar essa entrevista ... 

depois da meia noite. Então bastante cansada,  muitas vezes algumas palavras falham,  outras a gente 

acaba pronunciado de uma maneira que não queremos mas espero ter contribuído para essa pesquisa. 

Muito obrigada e tchau! 

 

Posteriormente eu procurei esse sujeito e pedi que respondesse o restante das perguntas( 

Continuação da transcrição do S1, uma vez que esse sujeito na primeira abordagem, deixou de 

responder as questões 18 a 30  sobre Ser professor e Ser leitor) 

Olá, boa tarde, bom sou a ********************
11

, professora de Língua Portuguesa, inglês e 

espanhol, na rede estadual e municipal de Catalão-GO.   

18- Ministro aula de Língua Portuguesa a mais ou menos quatorze anos. É sempre trabalhei em 

Catalão, é na rede estadual a princípio, comecei como pro-labore, em 1996 fui até 99, exonerada do 

cargo de secretária ex-adm, no Instituto de Educação de Catalão. Logo após é... ser exonerada, 

comecei com Língua Portuguesa e Inglês no período noturno, devida a excassez de professores nessa 

área na devida escola. 

19- Também trabalhei fora de Catalão, é... no Colégio Objetivo de Ipameri, no Colégio Milenium, em 

Pires do Rio por mais ou menos dois anos e meio. E o Colégio Milenium veio a falência e a gente dava 

aula ali de redação pro Ensino Médio, no Colégio Objetivo também era redação seis aulas por semana, 

a gente ia uma vez por semana em Ipameri, na quarta-feira e no Colégio Milenium na sexta-feira. Essa 

foi uma experiência diferente, um pouco cansativa devido as viagens que tínhamos que fazer pela 

madrugada pra chegar a tempo, mas voltávamos no mesmo dia  mais ou menos uma ou duas horas da 

tarde, nós estávamos aqui em Catalão. 

                                                           
11

 Na continuidade da entrevista, esse sujeito se identificou com o nome completo, por isso ocultamos o nome 
para preservar a identidade desse sujeito, conforme orientação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás.  
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20- As leituras que eu trabalho em sala de aula é são variadas, desde jornais, revistas e principalmente 

livros literários. Como sou apaixonada pela literatura, a leitura de livros literários, clássicos, está no 

rol do meu trabalho. Eu reconheço a importância dessas leituras, para o desenvolvimento da escrita, do 

aluno e também é antes da escrita, eu faço seminário dos livros, na zona rural a eficácia é maior 

devido ao número menor de alunos, onde eu consigo  que todos leiam,  alguns com dificuldades, 

com... atrasados, a gente cobra dos pais e a gente até ... pune de certa maneira no recreio pra colocá-los 

pra ler, mas tenho conseguido um bom trabalho junto a coordenação que me ajuda a cobrar desses 

alunos que são mais relapsos na leitura. É as leituras de revistas e jornais, nós fazemos aleatoriamente, 

o aluno escolhe os textos utilitários, geralmente informativos ou de propagandas e apresenta pra mim 

em determinado dia. E isso é por período devido a cumprimento de currículo obrigatório. Mas sempre 

estou lembrando também nos livros didáticos dos conceitos, das estruturas dos textos de modalidades 

diversas pra que eles não confundam na hora de escrever, mas eu sinto que os meus alunos escrevem 

mais... literatura... melhor né, do que textos utilitários e na verdade eu tenho ... é ... ensinado eles a 

escreverem textos utilitários com linguagem bem poética que adquirem através da leitura literária.  

21- Bom, a leitura de uma forma geral ... não é tão fácil de trabalhar nas escolas, mas a gente que é 

educador de em língua portuguesa precisa entender que ela é o ...  mote, o carro chefe que puxa a 

escrita, que faz com que o aluno escreva bem. Nós educadores quando estamos com a carga horária 

super lotada aí, como eu sessenta horas-aulas por semana, não lemos com frequência que líamos antes 

enquanto alunos do ensino fundamental, médio e alunos de faculdade.  Mas ainda consigo ler alguns 

textos clássicos também que eu gosto de está sempre relendo, revendo algumas sinopses e ... de certa 

maneira a gente consegue hoje pra nós educadores, existem uma literatura condensada de vários livros 

que estão vendendo aí ... ambulantes, eu mesmo tenho uma coleção que me ajuda muito a recapitular 

os livros que eu já lí durante a minha vida escolar e... as dificuldades em trabalhar leitura na escola é 

principalmente devida a escassez de obras... literárias e não-literárias até uma vez que na maioria das 

escolas a gente não encontra gibis, é muito poucas revistas e quando tem são revistas velhas que 

servem mais pra colagem e pra outros tipos de trabalhos de pesquisa e de arte, mas atualidades e 

livros, por exemplo literatura moderna e contemporânea a gente quase não tem acesso nas escolas 

devido a questão do não investimento na biblioteca. Os alunos também é ...como eu disse alguns, não 

gostam de leitura, tem ojeriza a leitura, percebemos isso porque tem dificuldades na escrita, na leitura, 

na interpretação, mas não é por isso que devemos deixá-los de lado, é insistir, é propor,  é estender o 

tempo daquela leitura, marcar horários, de uma certa maneira pressioná-los a ler e ... dar dicas dessa 

leitura pra eles quando não entenderem, pra que prossigam e com o tempo venham adquirir uma 

leitura prazerosa e saudável, mais espontânea. É ... por exemplo, na escola municipal do 6º ao 9º ano 

eu trabalho até a literatura estrangeira, tenho mais facilidade com isso porque eu incentivo muito os 

alunos, conto histórias que eu já lí pra eles, quando eu trabalho poesia, eu declamo várias poesias que 

eu sei de cor memorizava muitas poesias na minha época, desde a infância, então sempre estou 

declamando trechos de poesias, fragmentos e até sonetos mesmo, inteiros e eles veem que eu me 
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emociono muito fazendo isso, porque eu gosto de por ritmo, melodia, entonação, e eu consigo fazer 

com que muitos até me imitem, isso me motiva muito a ... a trabalhar melhor ainda a cada ano a língua 

portuguesa, principalmente a partir da leitura. 

22- É... como eu motivo os alunos a lerem é dessa maneira incentivando-os através de leituras que eu 

já faço, lendo pra eles né colocando a emoção, a entonação, as pausas, é dramatizando as leituras para 

eles eu percebo que eles se sentem mais motivados, gostam, leituras como crônicas humorísticas né e 

tiras de humor, eles vão se apegando muito a isso, gibis, leituras de HQs, eles vão se apegando a partir 

dessas simples e pequenas leituras, leituras de poesias e cordéis é... de forma musicalizada, eu gosto de 

ler o cordel cantando, isso eu noto que eles gostam e passam a ter motivos né para ler, passam a 

incentivar pela leitura, aqueles que já chegam sem contatos com leitura ou  de repente 

são...displicentes no ato de ler, eu tenho conseguido um bom trabalho com eles também, tem 

melhorado bastante. 

23- A metodologia pra formar o aluno como leitor crítico é... bem tradicional, é leitura, é mostrar 

é...para ele o que está explíci... implícito né, além do que está explícito as... as implicâncias do autor o 

que ele coloca alí subentendido, é ... a posição do autor, se ele está fazendo um deboche, se ele está... 

fazendo uma ironia em determinadas partes dos textos principalmente argumentativo, informativos e 

demarcando isso e é questionando, fazendo perguntas a medida que lemos os parágrafos, muitas vezes 

eu paro os textos por parágrafos, o aluno para de ler e a gente vai perguntando, aquilo que ele não 

percebe eu vou mostrando e... atentando eles para a leitura implícita né, os fatos que estão implícitos 

no texto e o posicionamento do autor. 

24- Qual o tipo de leitura que é mais importante para o aluno do ensino médio, é... eu creio que são os 

livros em geral né, os clássicos, os contemporâneos e também o a questão de ler revistas né, artigos de 

revistas de jornais pra prepará-lo pro vestibular para um texto argumentativo tipo editoral ou um artigo 

de opinião. E... a gente tem é trabalhado muito isso né no ensino médio noturno e agora que eu 

comecei com redação, as vezes eu pego a língua portuguesa mais o espanhol que é devida a falta de 

professor nessa área, mas quando eu pego ali  o ensino de língua portuguesa e redação, eu consigo 

trabalhar né, principalmente textos que eu xeroco, é texto de e-mails que a gente vai retirando aí, fatos 

atualizados, conhecimentos gerais pra  trabalhar com os alunos. Eu creio que eles têm que estar  mais 

atentados é, atentos aliás a leituras de conhecimento geral, mais atualizadas além de ler os livros do 

vestibular que são indicados pela UFG, pela UFU que são as mais próximas de nós, e eu incentivo eles 

a ler este tipo de livro e se eu estou ministrando literatura, eu geralmente faço seminários uns meses 

antes do vestibular. 

25- Como eu disse o suporte textual usado em sala de aula por mim, são mais os textos argumentativos 

e... de formação e crônicas, gosto muito tá, e a crônica desperta bastante a reflexão, a crítica e também 

é... a capacidade de ironizar e de colocar assim subentendido subjetivamente o seu pensamento e ela 

pode, ela deixa o leitor livre para a escrita né que não é cheia de clichês e norma culta, mas que pode 

ser um pouco mais é direta e até simples, linguagem dependendo do que se trata, então o suporte 



134 
 

textual são jornais que tem crônicas que eu costumo ler ou levar é xerocado para os alunos e textos 

argumentativos, de opinião, carta argumentativa né, então que são ... cujo suporte é o jornal ou 

retiradas da internet. 

26- A Secretaria de Educação tem exigido né, que nossas práticas pedagógicas em língua portuguesa 

sejam é... bastante assim ... acirradas né, colocadas de maneira séria, dentro do nosso trabalho e 

exigindo muito a questão da prática da leitura, através dos vários gêneros e modalidades de texto que 

tem no currículo, referencial curricular que... desse ano principalmente, todos baseiam em leitura, a 

leitura a principal, seria a comandante do time, e a reflexão gramatical, a pontuação, ortografia, a 

reflexão sintática, semântica, vem, é pra ser feita dentro desses tipos de leitura como contos, romances, 

trechos de teatro, é... cartas, e-mails, é twiter, blogs, de 6º a 9º ano por exemplo, esses vários tipos de 

leitura, produção de bilhetes, é... eu trabalho com a internet, e fora isso os contos, as lendas, mitos, 

causos, populares, anedotas, então são vários tipos de leituras que estão no referencial curricular tanto 

do ensino fundamental, quanto do ensino médio, que eu creio que são de forma positiva, para o 

desenvolvimento da leitura do aluno, do conhecimento e da interpretação. Tanto oral quanto escrita.  

27- A leitura diária que eu faço, como eu já disse antes é a leitura de crônicas, até de contos também, 

gosto muito de ler contos esparsos, crônicas e... trechos de jornais e revistas. 

28- A dificuldade para eu ler diariamente é o excesso de trabalho né, sessenta horas-aula tem dias na 

semana que eu trabalho os três períodos, com trinta minutos de almoço só e ... chego em casa  as três e 

quarenta, as seis e meia já estou de novo indo para escola então quando chego onze horas da noite é 

quase  que impossível ler devido a ter que descansar para o outro dia, porque todos os dias vou para a 

fazenda dar aula, tenho que acordar mais cedo e muitos desses dias eu tenho que trabalhar até o 

período vespertino e noturno.  

29- Essa afirmação é verdadeira, a gente nota a dificuldade extrema do aluno de ler, o brasileiro não 

gosta de ler, em geral sim porque se você como educador em língua portuguesa não estimular esse 

aluno, não  mostrar pra ele que você lê, que você conhece de leitura, não mostrar assim a sua emoção 

com o texto, o seu contato com o texto, o seu conhecimento de textos e até a forma como você 

trabalha o texto de maneira dinâmica, ativa, esportiva, ele não vai se interessar a ler e o Brasil ainda 

está precário em leitura, o povo brasileiro tem muita dificuldade em interpretação da língua devido a 

ausência de leituras. 

30- Eu não sei quanto aos outros professores de língua portuguesa, mas eu  é... gosto de ler sim, 

gostaria de ter até mais tempo, para  leituras diárias, para ler os livros modernos que estão sendo 

lançados aí né, nas bancas, nas edições, e inclusive estou em falta com estas leituras, contemporâneas, 

mas quero sempre estar antenada pra mim atualizar, pelo menos ler trechos, comentários, análises, já 

ajuda bastante a gente não ficar tão atrasada enquanto as leituras de hoje, é mas sinceramente o que eu 

mais gosto de ler, inclusive leio a bíblia praticamente todos os dias e estudo a palavra de Deus, porque 

ela hoje faz parte do meu repertório, desde que eu me tornei evangélica e tenho aprendido muito da 

linguagem simbólica, a linguagem dos sermões, a linguagem das parábolas, a linguagem cheia de 
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significados, de símbolos, a serem decifrados, metáforas riquíssimas, usos dos pronomes, uso de 

conjugações verbais no imperativo, aproveito disso lá nos textos do novo testamento, nos sermões de 

Jesus, pra mostrar aos alunos até o modo como se falava na época e o uso frequente do imperativo 

afirmativo negativo, eu trabalho mostrando pra eles dentro da bíblia como era aplicado os sermões, 

numa linguagem extremamente culta e que nos ajuda muito quando a gente lê e mostra para o  aluno, 

ele perceber como é que é que se forma esse imperativo, também pego muitos textos de “cantagem” de 

Salomão alí é... de provérbios, pra mostrar a questão das comparações, figuras de linguagem, presentes 

nesses textos, figuras riquíssimas, questão do texto também que envolve a função emotiva da 

linguagem, função referencial,  então a bíblia dá pra trabalhar quase que ...  em todos dos aspectos da 

língua portuguesa pelo menos ... há uns dez anos pra cá que eu tenho lido com mais frequência eu 

percebo que ela ajuda bastante no ensino da língua portuguesa, não sei como os meus colegas veem 

isso, mas tem alguns que sei que gostam de ler, se emocionam com a leitura, são apaixonados pela 

leitura. E que aqueles que não são me perdoem,  mas ... estão fora da área se não gostam de ler livros 

para ensinar melhor estão realmente fazendo um mal trabalho,  porque o professor de língua 

portuguesa tem que gostar de ler e despertar para isso, porque não há como você dar uma boa aula de 

língua materna sem é... demonstrar que você primeiro fez a sua parte, que você é um bom leitor, é um 

assíduo leitor. É isso aí. Muito obrigada pela escolha para esta entrevista, boa sorte no seu trabalho, 

Mary.  

 

S 2 

 

1. Meu nome é **********. 

2. Eu trabalho na Escola Estadual João Netto de Campos.  

3. E tenho 41 anos. 

4. Sou formada em Letras pela UFG e ...  especialização,  em Leitura e ensino. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5 . É ... Eu comecei a ler...  aprendi  eu tinha sete anos ...  eu fui diretamente na escola. 

6. O primeiro livro que eu li...  em nem considero  assim,  não fui eu que li, foi uma professora que lia 

na sala pra gente. Chama Meu Pé de Laranja Lima.  

7. E... quando eu tive oportunidade de frequentar as bibliotecas,  eu... estudava numa escola pública e 

eu não saía da biblioteca na hora do recreio enquanto todo mundo ia brincar,  eu ia pra biblioteca e 

ficava lá lendo livros que eu não tinha oportunidade , meus pais  não compravam,  apesar deles 

gostarem,  de achar necessário,  não tinha condição, então eu li muito...  na minha adolescência, na 

minha juventude mas livros assim,  que eu pegava na bilblioteca.  

8. Não respondeu. 
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9. Não respondeu. 

10. Eu não acho...  que a leitura foi devidamente trabalhada pelos meus professores enquanto eu era 

menor, sempre faltou um pouquinho, é... muito raramente passavam um livro. 

11. A professora  assim que eu achei que marcou   foi na terceira série  que era... era  ler um livro pra 

gente e pedi pra gente responder  uma ficha de leitura, perguntando o básico mesmo  que que achou, 

quem era o autor, é nome do livro e tal. 

12. Não respondeu. 

13. Não respondeu. 

14. Não respondeu. 

 

Formação profissional 

 

15. É... eu me tornei professora de língua portuguesa, na época foi até por falta de opção, eu não 

sabia... terminei o ensino médio, aliás eu não sabia o que fazer né,  e eu acabei de repente fazendo o 

magistério ... e comecei a dar aula e logo em seguida já entrei na faculdade, sempre gostei muito de 

língua portuguesa, sempre gostei muito de ler e... claro né, por eu ler bastante na minha juventude, na 

minha adolescência,  eu acho que isso me ajudou até a escolher o meu curso.  

16. Não respondeu. 

17. Não respondeu. 

 

Ser professor 

 

18. Eu ... já dou aula de língua portuguesa há vinte anos, e eu trabalho muito a leitura em sala de aula 

como eu sempre gostei, eu trabalho bastante com meus alunos, até como forma de incentivá-los. 

19. Não respondeu. 

20. Na sala de aula, eu procuro trabalhar os diversos gêneros, todo tipo de leitura. Quando eu 

trabalhava com os alunos menores eu levava gibi, revistas pra sala, qualquer material que fosse 

contato com a leitura é importante, porque os nossos alunos eles  são muito fracos nesse quesito, em 

casa eles não tem muito esse incentivo pelos pais, a gente percebe. E com os alunos do ensino médio,  

geralmente eu trabalho os textos literários, aqueles que são cobrados mesmo  os livros literários do 

vestibular.  

21. Não respondeu. 

22. E ... eu motivo eles contando, tentando empolgar né,  contando o que eu já li,  isso faz com que 

eles tenham vontade de ir na biblioteca e pegar livros clássicos, claros reclamam da ... linguagem mas 

acabam lendo, eu acho que eu consigo empolgar os meus alunos. 

23. Não respondeu. 

24. Não respondeu. 
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25. Não respondeu. 

26. Não respondeu. 

 

Ser leitor 

 

27. Hoje,  eu acredito que eu tenho menos tempo pra leitura, eu não tenho o tempo que eu gostaria, 

porque ser professor acaba tomando  muito o tempo da gente, você trabalha muito nas escolas, eu 

acredito que mais em casa corrigindo provas, elaborando, é ...  indo atrás de uma novidade, mas 

sempre que eu posso eu costumo ler bastante, não só os livros literários, mas outros livros também que 

eu acho interessante, que me toque... 

28. Não respondeu. 

29. É... de acordo com a frase... com a afirmação, “ brasileiro não gosta de ler”eu ... tenho minhas 

dúvidas... hoje em dia eu acho que o jovem,  talvez o não gostar de ler dele seja a  falta de incentivo e 

talvez  a facilidade de internet... ele prefere ficar ali, talvez ... no Facebook , na internet e não...  do que 

pegar um livro que ele sente preguiça. Ele fala, professora me dá sono. Então talvez ... falta...  levar 

esse livro pra sala, levar esse menino pra biblioteca e tentar conversar com ele, mostrar pra ele que ler 

é agradável, ler é maravilhoso, né. 

30. Não respondeu. 

 

S 3 

 

1. Meu nome é Alice. 

2. Trabalho no Colégio Estadual João Netto de Campos  

3. Tenho 38 anos.. 

4. Eu terminei a graduação em 1999 ... na UFG. Fiz especialização depois é... um tempo ... um tempo 

depois, quando eu morei em Goiânia. E... mestrado na UFU, ... terminei ...  em 2010. 

 

Questões relacionadas à memória: 

  

5. É... se eu me lembro de quando e como eu aprendi a ler... não exatamente. Eu me lembro dá... 

escola, me lembro dá... professora, é...  agora... as primeiras letras, formação de sílabas, essas coisas 

não,  eu me lembro da sensação na época  da ... da infância de quando eu tava na escola.  

6. É... o  livro... o primeiro livro  que eu li... não também, eu ... estudava num Colégio, ... num Grupo 

Escolar, morava na fazenda, ... lá tinha é ... nas séries iniciais  tinha ... era tudo uma sala só e eu me 

lembro  que na parede tinha  umas ... uns livros dentro de um ...  plástico transparente e a gente 

escolhia o livro que queria ler. É... aí ... eu sempre...  trocava, pegava um livro, trocava pegava outro,  

eu...  gostava, eu me lembro dessa sensação,  de algumas capas assim  e alguns  títulos que eu lembro 
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foi...  a Bolsa Amarela, por exemplo , mas qual o livro... o primeiro livro de todos assim eu  também  

não  lembro exatamente  não. 

7. É ...  na minha infân...,  quando criança... eu como falei morava na fazenda  não tinha biblioteca, 

então  ...  

8. Eu num ... num fazia essa leitura, a única leitura que eu tinha era desses livros lá da... na  minha sala  

que tinha lá nesse grupo escolar. 

9. É ... meus pais só estudaram até a série inicial, trabalhavam na fazenda, a minha mãe dona de casa, 

aprendeu... só estudou só  até o terceiro ano, então ... ela... eles não falavam sobre leitura nenhuma 

comigo. É ... mas sempre ... me levavam pra escola, num era do tipo que ... deixava a educação em 

segundo plano, andávamos muito longe, mas nunca ficávamos sem estudar. É ... tinha aquelas ... 

observações de olhar, de passar de ano, mas sobre leitura exatamente não. 

10. É... a educação básica, é ...  a leitura era... o que eu me lembro...  era nesse...  nessas  leituras de... 

desses livrinhos na  escola. 

11. É... ficha de leitura eu respondia quando assim no Fundamental II, assim eu lembro que já ... eu 

fazia. É... mas... mas difícil, muito... muito difícil, não era uma leitura frequente. 

12. Um objeto, texto ou livro que eu me lembro de quando era estudante... não!  

13. É... da minha época escolar... livro que tenha marcado... é ... eu me lembro do Meu pé de laranja 

lima, que foi... uma leitura que eu gostei, assim esse eu me lembro que marcou. 

14. Ah...  nunca fui proibida de ler nenhum texto, não tive... não vivi nenhuma situação que alguém 

me disse que eu não podia ler determinado... determinado material. 

 

Formação profissional 

 

15. É... a minha formação, a minha escolha pra ser professora de língua portuguesa foi um pouco por 

um acaso... é... quando terminei o fundamental, comecei fazer o colegial, na época a gente chamava de 

colegial o ensino médio, é ... no colégio Instituto, que era muito próximo da minha casa, mas depois a 

minha mãe conversou comigo e achou que... e a gente conversando achamos que ser professora era um 

trabalho mais possível é ... talvez mais fácil de conseguir emprego e aí eu resolvi... sair do 

universitário onde eu estudava, do setor Universitário e vir  para o colégio Estadual, era uma distância 

bem longa... mas eu... achava que era melhor. 

16. Ah... minha formação para ser professora de língua portuguesa, eu tive que me esforçar muito 

depois que eu terminei a graduação. É ... eu fiz o magistério, mas eu nunca trabalhei nas séries iniciais 

e tudo que... que eu tenho de leitura, de bagagem foi depois assim... de formada que eu resolvi buscar, 

eu me lembro que terminei a faculdade e me deu vontade assim de conhecer os clássicos, me dava 

vergonha de ter feito letras e não conhecer os clássicos, e eu decidi... ler... por exemplo, todas as obras 

de Machado, de José de Alencar, eu comecei a procurar a bibliotecas depois que eu terminei a 

graduação e tentar me interar pelo menos das leituras clássicas. 
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17. Ah... os meus momentos de leitura... eu acho que... não eu tenho certeza que foi por causa da... da 

minha escolha por trabalhar literatura nas quando eu mudei pra Goiânia em 2000... que eu fui... é... 

que eu comecei a trabalhar como professora lá, nas escolas particulares já tinham as frentes, então a 

minha primeira experiência como professora de literatura e eu sempre trabalhei a frente de literatura lá 

né de 2000 até hoje. Então eu sempre tive que me inteirar das listas dos vestibulares e por causa disso 

que eu sempre me senti forçada a ler, eu gosto disso, gosto dessa situação por isso. Eu... assim busco 

outras leituras, fora da lista, mas o fato de ter uma lista, de eu ter que trabalhar, ter que dá aula daquilo 

me... ajudou ... é... me ajuda a ter uma leitura mais é...  assim... sempre ter a leitura né. 

 

Ser professor 

 

18. Não respondeu. 

19. Não respondeu. 

20. Ah...  dificuld... o tipo de leitura que eu trabalho em sala de aula, eu trabalho variadas leituras. No 

colégio Estadual, nós trabalhamos o mesmo professor, com as três frentes: literatura,  gramática, 

redação. Eu gosto de... pegar temas atuais, eu assino a revista Isto É e as vezes busco algum texto na 

internet falando de atualidade e... dependendo do assunto ou do gênero que eu tive trabalhando eu... 

levo pra sala de aula. Quanto as leituras literárias eu tento pegar também pelo menos alguns da... do 

momento literário que estive estudando eu tento colocar os alunos pra ler, dando preferência pra 

contos... que eles têm mais resistência inicialmente, depois eu ... trabalho com os romances são leituras 

mais extensas . 

21. Não respondeu. 

22. É... motivar  o aluno a lê... é... eu gosto de contar  né, as histórias e incentivar os alunos a 

procurarem o livro. Ah...  Existe uma resistência né mas ... tem muitos que se interessam e procura. 

 23. O aluno,  a metodologia pra formar o leitor crítico, é jogar... a os questionamento pra eles né, eu 

acho, é...  trabalhar  uma determinada leitura clássica, por exemplo, e ... identificar os elementos  de  

ser humano, de formação de ser humano que existe ali, ou de crítica social que existe ali, independente 

da época. É... quanto aos textos não literários, instigar o aluno a se posicionar argumentando ah... 

sobre o assunto que está sendo trabalhado né.  

24. É ...  a leitura mais importante pro aluno de ensino médio... eu acho que todas todos os tipos de 

leitura, sem...  restringir  muito é porque eles já têm resistência, uma certa resistência alguns e se 

restringirmos eles não vão se interessar mesmo por nenhum tipo. Então eu num gosto de escolher, de 

julgar ... isso é ruim, isso é bom. É... ler qualquer tipo de texto e ser  capaz de interpretar e se 

posicionar diante daquele texto é importante. 

25. O suporte textual usado em sala de aula... é isso é... nós temos o livro didático, nós temos... a nossa 

escola tem uma biblioteca muito boa, muito vasta que... a gente sempre usa, e... material que a gente 
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consegue trazer pra sala também dependendo a gente consegue xerocar... a nossa escola tem uma certa 

estrutura que dá pra fazer isso. 

26. A Secretaria da Educação orienta minhas práticas pedagógicas..., existem alguns... cursos que são 

dados... mas... assim... poucos. Deveria... eu sinto falta. De uma formação de sugestões de práticas 

educacionais na sala de aula, que funcionaria, que teria como bom resultado, nós professores ficamos 

numa situação de ... se virá, né. Cada um se vira e faz... da forma que achar melhor, que consegue faze 

e eu penso que um suporte seria necessário e seria muito bom pro professor adotar, conhecer práticas 

diferentes pra incentivar, pra trabalhar a língua. 

 

Ser leitor 

 

27. Ah...  a minha leitura diária,  eu... ah... eu leio... na verdade todo dia assim eu leio manchetes de 

jornal... do jornal  que a escola assina que é O popular, mas não dá pra sentar e fazer uma leitura todo 

dia,  completa, mas pelo menos do que esta acontecendo no mundo de uma forma geral dá pra... dá pra 

eu ler através dessas manchetes. 

28. É... a dificuldade encontrada pra ler diariamente é o tempo né... é... o... nós trabalhamos, temos 

uma carga horária muito puxada, eu começo a trabalhar sete horas paro meio- dia e meio, almoço e ... 

volto do trabalho uma hora, saio seis e quinze e aí chegando tem muita coisa pra preparar, pra planejar 

pro outro dia, então o tempo, o maior obstáculo é o tempo, não é ... tem... eu tenho vontade, tenho ... 

curiosidade, sinto falta demais de... de mais leituras, mas o tempo é muito escasso. 

29. É... o brasileiro não gosta de ler... essa afirmação, é ... eu acho que existe essa cultura realmente, 

mas não é uma coisa que deve ser generalizada, porque existem  muitos brasileiros que gostam de ler 

mas tem muito de ... há uma necessidade realmente de valorizar essa cultura. 

30. O professor de língua portuguesa gosta de ler? Muitos casos não. É muito diferente a aula de um 

professor que gosta de ler, que lê ... diariamente de um professor que só comenta uma escola literária, 

por exemplo, e... é ...  sem ter conhec... sem ter lido o livro né. Então... é... a gente convive com casos 

de professores que não leem, mas... também não é uma... não podemos fazer uma generalização. Tem 

muitos que gostam de ler também. Obrigada! 

 

S 4 

1.Meu nome é ************. 

2. Trabalho no Colégio Dona Yayá. 

3. Tenho 57 anos. 

4.Minha formação acadêmica, além do curso de jornalismo,  fiz o curso de letras, pelo Câmpus 

Universitário de Catalão, a especialização, eu tenho em torno de quatro especializações, duas voltadas 

para a área de alfabetização e língua portuguesa, e uma outra é ...  sobre a didática em  sala de aula e o 

direito educacional no ensino aprendizagem.  
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Questões relacionada à memória de leitura: 

 

5. É se lembro de quando e como aprendi a ler, basicamente foi a partir da minha adolescência.  

6. O primeiro livro que eu li e que me chamou muito atenção, foi o Moreninha de Joaquim Manuel de 

Macedo. 

7. É não tinha costume quando criança de frequentar bibliotecas e muito menos livrarias. Na escola 

onde fui alfabetizada, não havia biblioteca e não havia também incentivos de leitura e na cidade é 

livraria basicamente não tinha. O ...  nome que se dava pra livrarias era pra venda de materiais 

didáticos. E se caso precisasse de algum livro, tinha que ir nessa livraria, a gente encomendava, aí que 

vinha o livro pra você comprar. 

8. O que eu lia muito quando criança era gibi adorava ler gibi. 

9. Os meus pais falavam sobre leitura, é ... se eles me incentivavam e o que que eles falavam, na 

verdade eles eram contra, pra eles a escola era pra, voltada principalmente pra questão de saber 

escrever, embora soubesse somente a questão gramatical e principalmente era dado muito mais 

prioridade pra questão de matemática, a tabuada então... até em casa meu pai usava a palmatória como 

forma de levar nós a decorar, era o sistema da decoreba da tabuada. Agora questão de leitura nunca 

houve incentivo, nunca. Nunca meu pai chegou ou minha mãe é com algum livro ou um comentário... 

Então a nossa educação era voltada especificamente pra questão mesmo é... de uma alfabetização 

funcional pra função somente de saber escrever, assinar o nome e saber contar, fazer conta multiplicar, 

dividir, subtrair e por aí a fora.  

 

( Esse sujeito reiniciou as respostas, depois da questão nove. Passarei a transcrição da 

regravação) 

 

1. Sobre  a questão um, o  meu nome fictício é Maria. 

2. A questão dois, qual a escola que trabalho, é o Colégio Estadual Dona Yayá. 

3. É ...  na questão três, quantos anos tenho, tenho cinquenta e sete anos. 

4. Na questão quatro, sobre a minha formação acadêmica, sou graduada em comunicação social, 

habilitação em jornalismo e em letras pela Universidade Federal de Goiás, através do campus Catalão. 

Especialização... possuo quatro especializações, duas voltadas para alfabetização em língua 

portuguesa, uma sobre o processo ensino aprendizagem e outra na questão de didática, explorando 

principalmente o direito educacional. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 
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 5. Sobre as questões relacionadas a memória de leitura, é... diante da questão número cinco, se lembro 

de quando e como aprendi a ler, foi na minha adolescência, já... fazendo na época a oitava série... 

ginasial. 

6. É... a questão número seis, se lembro do primeiro livro que li? Lembro. É o livro  A Moreninha, que 

me marcou muito... de Joaquim Manoel de Macedo. 

7. É... a questão de número sete, se eu frequentava biblioteca, livraria quando criança, não! Porque na 

escola em que fui alfabetizada, por sinal é o Colégio Estadual Dona Yayá, não tinha biblioteca e não 

havia também incentivos de leitura por parte dos professores da época. E sobre frequentar é... livrarias.  

Em Catalão, a única livraria que tinha é... recebia o nome de papelaria e lá não existia livros, os livros 

era só livros didáticos quando a escola passava uma lista e eles tinham que comprar, é comprava os 

livros para depois os alunos irem lá e adquirir. É... sobre livros variados,  é... era difícil encontrar. As 

vezes, a gente conseguia encontrar numa banca que tinha, é... no centro da cidade,  uma banca de 

revista, é... de vez em quando achava algum livro literário, mas como não havia incentivo por parte 

dos meus pais e eu não tinha dinheiro, né, e naquela época conseguir dinheiro...  os pais pra esse tipo 

de coisa era muito difícil. Então realmente eu não frequentava bibliotecas e muito menos livrarias. 

8. Sobre a questão de número oito, se... o que eu lia quando criança, olha... como não tinha livros e... o 

que eu conseguia era ler gibis e através dos gibis passei, na fase de adolescência, a ler muito 

telenovelas né, aquelas revistas Capricho... e eu fazia esse tipo de leitura escondido dos meus pais, 

porque era extremamente proibido, minha mãe principalmente não podia nem ver porque se não 

tomava aquela revista ou gibi, rasgava, queimava, achava que aquilo era uma perca de tempo.  

9. Sobre a questão de número nove, o que meus pais falavam sobre a leitura, se eles me incentivavam, 

está aí a questão que acabei de colocar. Não falavam nada sobre leitura, o eles diziam apenas era que 

eu deveria saber ler e muito a Bíblia. Né, ler a Bíblia, isso sim. Falavam que eu tinha que ler muito a 

Bíblia e que eu tinha que saber escrever. O que eles mais incentivavam em termo de leitura, era 

somente a questão de ler a Bíblia. Eles davam muito valor não era tanto na leitura, mas é... na questão 

de aprender cálculos né, as equações, as aritméticas, saber multiplicar, dividir, a importância que era 

dada pra gente era que nós deveríamos saber é... fazer contas, a tabuada então tinha que ser decorada, 

meu pai usava uma palmatória, nas nossa férias e a nossa tarefa era decorar e a noite ele ia tomar a 

tabuada e se a gente errasse qualquer coisa, as operações, seja de multiplicar, adição, ou multiplicação, 

ou divisão... , nós recebíamos cada palmatória na mão que nem gosto de lembrar. 

10. A questão de número dez, como os meus professores da educação básica ensinavam e trabalhavam 

leitura, olha... é...  basicamente não existia, é...  textos era difícil a gente ver textos em sala de aula, o 

que se via mais era a gramática normativa mesmo, a gente chegava a ter que decorar... é... nunca 

esqueci né, tinha as arguições sobre os verbos e a professora pedia pra gente ficar de pé e declamar 

né... declamar os verbos... por exemplo, cantar no pretérito perfeito, e se errasse alguma coisa, era 

castigo, era nota zero, então era uma forma de pressão mesmo. 
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11. Se eu respondia ficha de leitura, só no ensino médio que é... eu tive que fazer uma vez  é...  a 

pedido da professora... é minha grande professora que eu descobri através dela a leitura, professora 

Lívia, então eu tive que fazer uma ficha...  que por sinal, foi do romance A Escrava Isaura e depois o 

Guarani, pra mim foi assim uma... coisa diferente, foi de muita dificuldade, pois não tinha 

conhecimento, mas a professora com seu carisma, sua dedicação, é... me acompanhou nessa tarefa e 

consegui, devo muito isso a ela. 

12.Você tem alguma objeto... se eu tenho algum objeto, texto, livro que me lembra, quando eu era 

estudante? Olha... tenho. Tenho livros. Tem um livro que eu li, e que a gente fez até um trabalho em 

forma de um teatro pra professora Lívia, sobre a história de Fernão Capelo Gaivota. É... então falando 

sobre a importância né,  de se adquirir a liberdade, como conseguir a liberdade e como conduzir essa 

liberdade. Então esse livro, eu tenho guardado e gosto muito desse livro, de utilizar ele na minha 

prática, é... do dia-a-dia. E até mesmo na minha profissão, propor e levar isso até os meus alunos então 

esse livro me marcou muito, porque foi quando eu descobri é...  principalmente a minha liberdade de 

querer conseguir aquilo que eu tanto sonhava, porque eu gostava de ler, embora eu não tinha muito 

incentivo, eu não tinha condições de comprar livro, e eu gostava muito.  

13. É... outro detalhe, se eu guardo esse livro de lembrança, guardo! Guardo ele. Debaixo de sete 

chaves né. Então tenho um carinho muito especial por esse livro, porque ele me fez descobriu algo 

diferente. E tenho também os livros... muitos livros literários, românticos, então tenho muitos. 

14. É... sobre a questão catorze, se eu lembro de algum livro que eu fui proibida de ler, lembro..., 

lembro de um livro né, e... que por sinal é a Bíblia, é a Bíblia do Alan Kardec. Através de uma amiga, 

é... ela me emprestou porque eu achei interessante, porque trazia muita parábolas e eu queria ler essas 

parábolas né. E tinha também um livro de Chico Xavier que ela me emprestou junto com essa Bíblia. 

Meu pai rasgou esse livro, rasgou essa Bíblia e ainda me... deu uma surra por isso né. Então quer dizer 

foi uma coisa extremamente mais do que proibida né.  

 

Relato da professora 

 

Ainda em relação é... a leitura é importante pro aluno. Gostaria de fazer um relato. Há um tempo atrás, 

é... uma turma de oitava série, convidei pra irmos ao cemitério, pra gente conhecer é... os 

pensamentos, passagens bíblicas que são colocadas nos túmulos. Olha... foi um trabalho muito rico, 

rico mesmo. Porque quando chegamos lá, os alunos não só descobriram coisas lindas, em termos 

textuais, mas também, eles estavam vivenciando uma situação alí é... vamos falar assim... de expressão 

sentimental. Teve um grupo de alunos que falaram para mim que o pensamento né, tinha muito haver 

com a imagem física do rosto que estava exposto ali numa foto, né. Então quero dizer, olha como o 

aluno já começava assimilar o que que um texto representa em termo do que ele traz em forma... 

interpretativa né. Então isso é muito importante... e eu nunca esqueci disso. Um trabalho rico que 
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depois colocamos em exposição, os pensamentos, as frases e o que os alunos interpretaram sobre 

aquilo... Foi muito bonito sobre isso né. 

 

Ser professor 

 

Bom! 

25. Sobre a questão número vinte e cinco, qual seria o meu principal suporte textual que eu uso em 

sala de aula... Olha... o principal suporte é você usar gêneros variados de textos, tá. Você tem que usar 

esse agrupamento de textos que existem, seja através do texto oral, texto escrito, então a gente tem que 

levar isso para a sala de aula, o aluno tem que contemplar isso, ele tem que saber contemplar os 

gêneros variados de texto. É... perceber a linguagem empregada, a estrutura de cada texto, né. Então o 

aluno tem que saber isso aí. Para ele poder compreender né, é... quando ele tiver que escrever um 

texto, ele compreender como ele tem que estruturar, que linguagem que ele vai empregar né. Então 

isso é importante, tá. E você ainda pergunta é sobre... é dentro do suporte textual ainda né, voltando a 

falar sobre a questão. Olha, sabemos que... dentro das narrativas ficcionais, né, a gente constrói 

textos... não só um tipo de texto, né, você acaba criando essa narrativa ficcional, usando temas 

variados, né, temas variados, mas que têm haver às vezes com a realidade né, por isso que nós temos 

que motivar o aluno, a ... conhecer, né, também a...  as melhores... vamos falar assim, a melhor 

estrutura em termos de você ter certeza do que você vai escrever né, as vezes o aluno, por exemplo, 

vai fazer uma crônica, é aí que ele tem dificuldade em saber né, ele sabe que é um texto que pode ser 

uma ficção, claro, e sabe que tem que ser um texto narrativo, mas aí ele fala “Ai meu Deus” e o que 

vai diferenciar a crônica do conto? Então a gente tem que levar o aluno a ter a habilidade de perceber 

como é que se constrói, e isso a gente tem que levar esse texto para a sala de aula e mostrar o que 

diferencia ali na estrutura de montagem do texto, tá? 

26. Não respondeu. 

 

Ser leitor 

 

27. Sobre a questão... é... se eu costumo a fazer que tipo de leitura diária, olha... ultimamente eu leio 

todos os dias, todos os dias, mais textos acadêmicos, livros acadêmicos, né, embora também, gosto de 

ler romances né, adoro ler os romances... é... atualmente né, estou lendo, e coisa que eu já queria ter 

lido a mais tempo, e não lí, né, então estou lendo agora, é um dos romances que eu queria ter lido e 

não li, mas já ouvi falar muito que é O trigo e o joio do Fernando Noronha, não é... do... Fernando 

Namora né, então é... eu sei que é uma história baseada..., história bíblica e eu sempre tive curiosidade 

de conhecer essa história, então estou lendo esse livro, mas gostaria de ter mais tempo para ler, porque 

justamente na questão de número vinte e oito, você pergunta... 
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28. Quais são as dificuldades encontrados por mim, para ler diariamente, né, é a questão de tempo, 

como trabalho muito com orientação, correções de trabalho acadêmicos é... de projetos, TCC´s, então 

eu tenho mais é... tempo pra esse tipo de leitura, e a literatura vai ficando..., embora eu trabalho em 

sala de aula, mas eu leio mais é fragmentos né, fragmentos de textos, e...  livros do vestibular, né, eu 

sempre procuro ler todos eles, para poder trabalhar com os meus alunos. Tem que ser trabalho isso 

com eles. E terminando essa leitura desse livro, O trigo e o joio do Fenando Namora, vou ler Uns 

minutos do Paulo Coelho que é um livro que eu... ganhei é... dia do meu aniversário e gostaria de ler 

sobre esse livro, então, adoro Paulo Coelho, Fernando Sabino... amo, eu amo Fernando Sabino, não 

deixando de mencionar Machado de Assis né, todos os contos de Machado de Assis, é... não digo que 

li todos, mas um... acredito que... um grande número, eu já li. 

29. A questão vinte e nove, o brasileiro não gosta de ler, né, sobre esse... dizer, o que eu penso sobre 

essa afirmação, olha... realmente... o brasileiro é meio preguiçoso para ler sim. Eu tomo isso como 

exemplo, é... de mim mesma. Porque eu deveria achar mais tempo dentro das minhas leituras diárias, 

ler principalmente literatura, né, e no entanto... eu procuro ler... eu levo até dois, três meses para ler 

um livro, esse O trigo e o joio por exemplo já tem dois meses que eu estou lendo ele, então aí ... a 

gente pergunta né, você poderia perguntar se “ Será que você não perde um pouco da leitura?” Não! 

Não perco. Não sei se é porque eu já tenho esse hábito de leitura, de... de pesquisa científica, então 

leio um ator, leio outro. E... um detalhe importante né, eu já tenho a leitura dinâmica, a minha leitura 

ela é dinâmica, porque como eu trabalho com essa orientação de trabalhos científicos, monográficos, 

então necessariamente eu não leio os livros, mas eu consigo levar o aluno a achar o importante dentro 

da temática que ele descorre. Então o brasileiro não gosta de ler, isso é muito... né... real, isso é muito 

real, o brasileiro realmente não acha tempo para ler. Ele acha tempo para ver tevê, é... deitar no sofá, 

mas ele não acha tempo para deitar no sofá, pegar um livro e ler. Basta ele pegar um livro que ele 

dorme, né. Eu vejo isso aqui pelos meus filhos, meu esposo né, quer colocar eles para dormir, “nana 

nenê” é só colocar um livro na mão e mandar deitar no sofá que logo, logo só escuto o ronco, né, e 

leitura que é bom, nada!  

30. A questão de número trinta, o professor de língua portuguesa gosta de ler? É! Tem uns que sim, 

outros não. Não, não, não, não e não! Porque se lessem muito..., nossos alunos talvez teriam 

encontrado mais interesse, né. Por isso que eu penso que o professor..., como eu leio muito  assim é... 

textos de outras áreas, eu sempre dou um jeito de puxar um gancho nas minhas salas de aula, é trazer... 

levar isso para sala de aula. Porque a gente tem que mostrar para o aluno, como professor de língua 

portuguesa, que a gente tem a leitura de mundo de tudo, de tudo quanto é tipo de variações de textos, 

né, é... a gente tem está “interagido” com os assuntos e tudo o mais. É interessante que assim, eu não 

ouço música, né, eu só ouço quando... eu não tenho tempo de ligar um rádio, não tenho interesse, eu 

não sei, eu nunca gostei, né. Gosto muito de música, muito, muito, muito, mas é quando vou numa 

festa..., mas se faço uma festa na minha casa, eu até esqueço que tem que ter música. Eu esqueço..., né. 

Na minha casa, por exemplo, não tem música, nem som tenho em casa, acho que eu tenho uns dois ou 



146 
 

três rádios jogados por aí, então mesmo computador, não consigo trabalhar com música e tal. E 

interessante que nossos alunos gostam muito disso..., a gente percebe isso.... pela, agora diante das 

novas tecnologias aí, que é um dos problemas que tem causado certa indignação, ou as vezes até 

preocupação, no entanto a gente que não está sabendo explorar, resolver essa situação. É que nossos 

alunos na sala de aula, estão com o celular e o fone no ouvido... e adivinhe o que eles estão fazendo? 

Ouvindo música, né. Então porque o professor não procura fazer o aluno,  a gostar tanto de leitura, 

igual ele gosta de música? É sinal às vezes que o professor não tem esse hábito também, né. Porque se 

o professor tiver o hábito da leitura, ele acaba envolvendo o aluno, ele contagia o aluno, a também a 

gostar de ler, né. Eu... gosto muito desse trabalho que faço e eu levo muito texto... as minhas aulas... 

não tem uma aula minha que não tem textos. Não tem uma aula que não textos, né. E... eu sempre, 

procuro estar buscando... eu só até criticada por isso, pelo próprios alunos, né. “Só texto”, “só texto”, 

“não trabalha outra coisa diferente” né. Trabalho! Trabalho outra coisa diferente sim. Tem dias que eu 

passo filme, dependendo da temática do assunto, eu passo, filme, né. A gente faz discussões,  eu levo 

debates, mas... sempre tem um texto, mesmo com um filme, tem um texto, né. Eu faço a exploração da 

leitura textual oral. Então tem que ter, tem que ter e o professor precisa ler, tem que estar lendo, 

interagindo, seja no Facebook, seja o que for, o professor tem que estar acompanhando, essa evolução 

tecnológica, é...  mas não esquecendo de que o livro, o livro ainda é um material a ser utilizado, e 

precisa ser. Nós temos que mostrar para nossos  alunos, temos, tá. Então não tem coisa melhor. O 

contato com o livro é importante, ele tem que ter esse contato, tem que ter a leitura, e o professor tem 

que estar lendo, ele precisa gostar de ler. E não só o professor de língua portuguesa né, gente. Acho 

que todos professores têm que ler. Mesmo porque como que nós fazemos nossos planos de aula. Os 

nossos planos de aula tem que serem baseados na leitura. Se não for..., né. Então tem que ser baseado 

nessa leitura. Se eu sou professora de língua portuguesa, eu trabalho a literatura, eu tenho que 

trabalhar produção textual, eu tenho que trabalhar gramática, e como eu já disse, a gramática dentro do 

meu ponto de vista, ela tem que ser trabalhada contextualizada, então daí a importância de ler. Eu 

tenho que levar o meu aluno a ter o seu próprio senso crítico, né. Ele tem que saber opinar, 

argumentar, fazer sua defesa, porque necessariamente é..., ninguém tem que concordar com ninguém. 

Por mais que seja um texto de ficção, né, mas cada um tem a sua imaginação. E cada um tem que 

saber usar essa imaginação, então o professor tem que gostar de ler muito, muito, muito, muito. E nós 

temos que ser esse exemplo para nossos alunos. 

 

Formação profissional 

 

15. Sobre a questão de número quinze, é... como que me tornei um professor de língua portuguesa, 

olha, sinceramente é... nunca imaginava ser professora um dia, né. Procurei fazer o curso de letras, 

porque eu... como sou formada em jornalismo e trabalhava numa empresa estatal aqui da região, e 

fazia o jornal dessa empresa, então eu queria melhorar mais a ... o meu estilo de escrever. E como foi 
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implantado o curso de Letras aqui em Catalão, através do Campus universitário, então eu resolvi fazer 

esse curso de Letras é... para poder complementar, melhorar, né, o que eu já fazia. E então eu... através 

do meu estágio... tive que fazer um estágio no final do curso, fui para sala de aula, gostei muito, 

embora tive muita dificuldade, né. Nunca esqueço da minha primeira aula de estágio, que a professora, 

Lívia, minha professora de Didática na época, é... me deu um zero. E... porque meu plano de aula foi 

excelente, maravilhoso, ela disse que ficou ótimo, mas eu como professora na sala foi um arraso, 

fiquei super traumatizada, estava grávida na época, já de oito meses, né e fiquei muito agoniada com 

aquilo, mas encarei essa realidade, porque na verdade na minha turma eu era a única que não era 

professora, todas eram professoras, estavam fazendo curso né,  para ter acesso de cargo e tudo o mais 

e eu não, eu não era professora. Então... eu pensava dessa forma, não sou professora, nunca fui para 

sala de aula, então não tenho que preocupar, mas encarei esse estágio e consegui me ... é  consegui 

superar as dificuldades e... e saí muito bem. E nunca esqueço que no final fui muito elogiada pela 

própria professora Lívia, sobre o meu desempenho e a minha superação.  

16. É... como a minha formação... Ah... você me pergunta se a minha formação me capacitou para ser 

professora de língua portuguesa. Nossa... e muito. Muito, muito mesmo. Ainda mais depois que eu 

fiz... depois de quatro anos que eu tinha terminado  a licenciatura, eu fiz pela faculdade de educação da 

UFG, um curso de especialização em alfabetização de língua portuguesa, cheguei até a brincar com o 

Braz, coisas que eu não aprendi durante quatro anos, num curso de um mês, que ele deu aula durante 

quinze dias, eu consegui aprender tudo que deveria ser aprendido é... durante quatro anos. Então é... 

essa formação realmente né... me proporcionou...  ótima capacitação para que eu pudesse tornar 

professora de língua portuguesa né. Porque eu descobri, um novo potencial que eu tinha, que era ser 

professora. Porque eu consigo ter o carisma de cativar, envolver o aluno, né. E... eu sou muito 

responsável, sou muito... assim eu tenho uma preocupação muito grande de chegar na sala e... às vezes 

o aluno vai me questionar e eu não vou ter domínio... então eu tenho  essa preocupação. E eu procuro 

com isso estar sempre me capacitando, sempre buscando conhecimento, então... realmente... eu 

acredito que minha formação... ela ainda não concluiu, né. Porque todos os dias você tem que estar 

buscando é... novas habilidades, novos conhecimentos e tudo o mais, né. 

17.Sobre a questão dezessete, é se a minha formação me proporcionou também, momentos de leituras 

variadas... Nossa! Como! Muito. Eu vim a ler mesmo, principalmente textos literários, foi na 

faculdade. Aí sim. Tive que ler mesmo. No curso de jornalismo, eu lembro de ler só um livro que é 

literário, que foi O admirável mundo novo, que a gente leu para fazer um trabalho, um teatro, né, 

dentro de Português I, mas realmente só vim a ler literatura, passei amar literatura, amo literatura, 

gosto de literatura, foi a partir do curso de letras, né. E de lá para cá, não parei de ler. 

 

Ser professor 
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18. Sobre a questão dezoito, há quanto tempo eu ministro aula de língua portuguesa e se trabalho em 

Catalão? Trabalho em Catalão e tem vinte anos que estou em sala de aula, trabalhei durante três anos 

com alunos de ensino fundamental e durante dezessete anos somente com alunos do ensino médio. 

19. A questão dezenove, se trabalho apenas na rede estadual? Sim, somente na rede estadual. Tive 

oportunidade de durante um ano, trabalhar numa escola pública... aliás numa escola privada, particular 

e ... mas não gostei muito não. Porque era com alfabetização do 1º ao 4º ano com sistema seriado e não 

gostei. Foi para mim uma experiência que eu não quero mais. 

30. A questão de número vinte, que tipo de leitura que... gosto de trabalhar em sala de aula. Olha, eu 

gosto de trabalhar leituras variadas, mas o tipo de leitura que seja voltado para a realidade é... dos 

meus alunos. Isto justamente é... pelo motivo de atrair mais a atenção deles, despertando para a 

leitura...é levando a compreender a importância de ler. Em cima desses textos voltados para a 

realidade, é que venho com a literatura, né. E geralmente eu procuro, quando eu quero é,... levar esses 

alunos a ler literatura, principalmente romances, eu tenho mania de chegar na sala, é uma estratégia 

que eu uso, eu começo... a contar sobre o livro, a dar alguns detalhes sobre o livro. Aí eles despertam... 

“E aí, professora, tem esse livro na biblioteca?” “Ah, eu quero ler ele!” “Ah, qual que é o final da 

história?” Aí eu digo, né, “se você quer saber o final da história, vá lá, pegue o livro e leia!” Mas, no 

entanto, o que mais procuro levar para sala de aula são livros da atualidade do aluno, com temas 

voltados para o mundo deles, né.  

21. A questão de número vinte e um, qual ou quais as dificuldades para trabalhar leitura na escola? 

Olha, são muitas, muitas mesmo. Porque nossos alunos não tem o hábito de leitura. É... e eu vejo isso 

como questão pelo motivo de... nas suas próprias casas, eles não têm o contato com a leitura, não tem 

contato com o livro, né. Daí a importância dos pais... que a gente pensar né, como eu tenho meus 

filhos e hoje vejo meus filhos assim, já estão todos fazendo faculdade, mas gostavam de ler, mas 

quando eles eram crianças, eu jogava nas mãos deles livros, revistas e deixava eles folhearem, porque 

só de folhear já é uma leitura que eles estão fazendo, né. Porque a criança já começa a ter aquele 

contato, já começa a ter a sensibilidade para a leitura, interesse pela leitura, ela desperta para a leitura. 

E geralmente como nossos alunos são de classe... é... social mais baixa, a gente sabe que esses alunos 

não têm acesso a esse manuseio em casa, de jornais, livros, revistas e tudo o mais, né. E não 

esquecendo também que as próprias condições de vida tavez,  da família, né, não proporciona esses 

momentos de incentivo a leitura. Então fica para a escola resolver essa situação, né,  é... despertar o 

interesse pela leitura, levar o aluno a gostar de ler, né, a descobrir o que  a leitura pode trazer de 

importância para o conhecimento de mundo dele e tudo. Então fica a cargo da escola. E a gente 

encontra muita dificuldade nesse aspecto, porque é comum demais a gente ouvir do aluno... “ Eu não 

tenho tempo de ler professora”, “ Eu trabalho” né, “Como que eu vou ler?”, “Que horas eu vou ler?”, 

então a gente vê muito isso e realmente a gente considera esse aspecto. Por isso que eu gosto de 

trabalhar com leitura, quando eu vou trabalhar com leitura de livros, romances, é o que eu trabalho 

muito, eu dou o tempo de um mês para o aluno fazer essa leitura, para ver se ele consegue encaixar um 
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horário nessa questão. Mas também, eu acredito que a gente tem que envolver o aluno é... num aspecto 

de que ele tem que descobrir a leitura... Ela é importante para sua vida e que ele tem sempre que achar 

um tempo pra isso. Agora é obvio quando você não gosta de ler, você nunca vai achar tempo, não é 

verdade? Agora quando a gente gosta, a gente sempre acha um tempinho. 

22. A questão de número vinte e dois. Como eu motivo os alunos a lerem, né. Eu já disse. Eu procuro 

é... sempre apresentar alguns dados interessantes sobre aquele texto e aí eu faço com que eles então 

fiquem curiosos e aí ele vão pegar o livro ou o texto e vão ler. Então é uma das estratégias que eu 

procuro utilizar, sabe? E eu sempre falo para eles que a leitura é como uma janela que se abre, né e 

você descobre novos horizontes, de vida, de mundo, de tudo. E... então... peço muito né e  motivo 

muito eles a fazerem isso. 

23. A questão de número vinte e três, se eu utilizo uma metodologia para formar o aluno como leitor 

crítico. Olha, uso, uso muito. Todo texto que eu levo para sala, é... eu tenho como metodologia, não só 

fazer a leitura, a interpretação e análise textual, né e explorar a gramática também alí no texto, eu levo 

o aluno também a apresentar discussão sobre o texto, levo ele a opinar, a argumentar, né, e diante 

disso eu acabo trabalhando a relação do texto com o mundo com o qual a gente vive, e principalmente 

com a formação do caráter, a formação da personalidade, do ser cidadão né, a gente acaba envolvendo 

esses temas. E o aluno acaba tendo o posicionamento dele. Então está aí o motivo pelo qual é 

importante a gente estar buscando textos que despertem nele, o interesse..., porque ele quer realmente 

opinar, ele quer dar o seu ponto de vista, ele quer sugerir alguma coisa e isso é o que leva a sua 

formação, né, a sua formação crítica, a sua formação de caráter e personalidade. 

24. Sobre a questão de número vinte e quatro, é... qual a leitura mais importante para o aluno de ensino 

médio. Olha, para o aluno do ensino médio, como ele é um aluno que está em preparação para o 

vestibular, ou para qualquer outro segmento de cursos, seja técnico... para sua carreira de vida, então é 

importante que ele tenha leitura de textos variados, né, é importante então que a gente use gêneros 

variados de textos né. Então esse é o tipo de texto importante para o aluno. Nós temos que levar para a 

sala de aula, é... da poesia ao receituário, a uma bula de remédio, a um texto de propaganda, um artigo, 

reportagem, romances, então nós temos que levar todo esse tipo de texto. Até mesmo mensagens, né, 

textos de mensagens... eles usam muito o processo de estar passando mensagens, né, via celular, então 

a gente tem que estar aproveitando isso, e levando para sala de aula, e com isso explorar a estrutura do 

texto, a linguagem empregada, né, sem esquecer da temática abordada. Então o aluno do ensino médio 

tem que ter contato com os tipos variados de textos, gêneros textuais diversificados.  

25. A questão de número vinte e cinco, qual o principal suporte textual usado em sala de aula por mim, 

né, olha, o principal suporte que eu tenho, é... buscar textos diversificados... e levar isso para a sala de 

aula, usando estratégias variadas, né, de leitura com discussões, com produções, até mesmo com 

encenações, né, para poder levar o aluno a... perceber, né, as variações textuais que existem, que ele 

tem que ter conhecimento, porque ele passa a viver com isso depois no dia-a-dia dele, na sua vida, né, 

a gente não sabe, né, é... qual vai ser o segmento na vida profissional desse aluno, né, e... e além do 
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mais, ele sabe que ele precisa ter conhecimento dos gêneros variados de texto porque o vestibular 

cobra isso, né, o vestibular traz como proposta ao vestibulando que ele tenha esse domínio... como o 

ENEM também.  

26. A questão de número vinte e seis, é... como... se a secretaria... como a secretaria estadual de 

educação orienta as práticas pedagógicas do professor de língua portuguesa, em relação à prática da 

leitura. Olha, como ela nos orienta... é muito pouco, para te falar a verdade, é muito pouco. É... o que 

deveria ocorrer, e na verdade não ocorre... a gente sabe que cada escola... do estado, ela tem uma 

tutora pedagógica, da subsecretaria, para acompanhar o trabalho pedagógico nas escolas, mas na 

verdade às vezes a gente depara com situações em que essa tutora, ela vai a escola é no objetivo de... 

é...  estar investigando ou observando se o professor está dando aula, se o professor está matando aula, 

e na verdade é isso, e chega lá ela quer relatório pronto, ela que isso e pronto. Olha, nós temos um 

espaço importante, que foi uma luta, e que a gente conseguiu, que é chamado o dia coletivo. O que é 

esse dia coletivo? É o momento de reunirmos, todos os professores, de todas as áreas e discutirmos 

sobre a questão de práticas pedagógicas, propostas e prática pedagógicas, né? E nesse dia é importante 

que a tutora acompanhasse isso e orientasse sobre esse aspecto, mas, no entanto, nesse dia, nem lá elas 

vão. Desaparecem do nada e o que se discute, muitas vezes, é coisa que não nada haver com... o que 

foi proposto quando a gente buscou essa luta de conseguir esse dia coletivo. Então nesse aspecto, a 

secretaria é muito falha na questão de orientações, sobre a questão de práticas, como ela deve ocorrer, 

principalmente deveríamos ter uma orientação de que o trabalho pedagógico voltado para o ensino de 

língua portuguesa, principalmente no despertar da prática da leitura, interesse do aluno,  é uma coisa 

que não cabe só ao professor de língua portuguesa, mas todos os professores de outras áreas. Leitura 

não se restringe somente ao professor de língua portuguesa. Como é que o professor de geografia dá 

uma aula que ele não usa de leitura? Será que eu consigo dá uma aula de história sem usar a prática da 

leitura? Então são coisas que deveria ocorrer e nesse aspecto falta apoio e orientação para isso. E a 

secretaria nesse aspecto... está um pouco ainda há desejar.  

 

Ser leitor 

 

27. A questão de número vinte sete, sobre a questão de ser leitor, né, se eu costumo fazer que tipo de 

leitura diariamente, olha, os tipos de leitura que eu faço diariamente e por sinal é todos os dias, além 

das leituras de livros didáticos que eu tenho que estar buscando para poder trabalhar o conteúdo 

conforme a proposta curricular de ensino, eu leio muito livros acadêmicos. Muito, muito mesmo, 

artigos..., é livros, revistas, porque eu tenho como profissão também, fazer correções de trabalhos 

científicos, TCC, monografias, artigos, né, em geral, e faço orientação também para alunos 

universitários, seja de graduação, mestrado, especialização, então eu acompanho muito, eu tenho esse 

tipo de atividade na minha casa, então eu tenho muito esse tipo de leitura. Quando o aluno me traz um 

trabalho para fazer correção, eu já peço que traga as referências que ele utilizou, para eu ver se 
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realmente ele usou a forma adequada, porque além das correções que eu faço, é linguísticas, eu faço 

também a configuração das normatizações da ABNT, então eu tenho que observar se o aluno está 

fazendo plágio, se ele está realmente sabendo confrontar ideias discursivas de autores variados e por aí 

a fora, então eu leio muito esse tipo de livros, né, e a literatura, eu leio não tanto, mas procuro ler é... 

nas minha vagas, quando... é tem dia que eu sinto vontade de ler um romance, né. No momento eu 

estou lendo O trigo e o joio do Fernando Namora e assim que terminar eu quero ler um livro que eu 

ganhei do Paulo Coelho, no dia do meu aniversário, que é o... deixar eu procurar aqui porque eu 

esqueci no momento... Onze minutos, né, o livro de Paulo Coelho, Onze Minutos. Então eu quero ler 

esse livro, porque adoro ganhar como presente, livros e aí então eu quero ler esse livro. Mas 

basicamente as minhas leituras diárias são aquelas voltadas para o meu dia-a-dia de trabalho. 

28. A questão de número vinte e oito, quais são as dificuldades encontradas por mim para ler 

diariamente. Olha, quando eu estou trabalhando... não. Não encontro tantas dificuldades, né, eu sento 

alí, concentro e consigo realmente fazer as minha leituras, agora ficou um pouco ambígua a questão, 

porque essa dificuldade eu não sei se você me pergunta se é em relação assim se eu consigo realmente 

assimilar o que estou lendo, se é a questão de adaptação de tempo, mas é a questão de adaptação de 

tempo, é que quando eu tenho que trabalhar mesmo, eu tenho que ler, eu sento alí, leio e pronto. Mas 

se for para falar assim, eu tenho que ler e não em função do meu trabalho, vou te falar, é muito difícil, 

porque a vida em si é tanta cheia de afazeres que a gente não acha tempo para a leitura, né. Isso é coisa 

de brasileiro mesmo, né, nunca acha tempo para ler, coisa que nós ouvimos muito dos nossos alunos. 

Agora se eu encontro às vezes dificuldade de entender o texto quando eu leio, encontro, isso é normal, 

né, às vezes, a gente lê, lê, lê e não entende, volta e relê, relê mil vezes se for necessário, acaba 

realmente, decifrando. É interessante que como eu já tenho a leitura auto-dinâmica, né, então eu não 

tenho que ler livro inteiro para entender a temática do trabalho que eu estou desenvolvendo ou 

acompanhando, então basta eu ler algumas coisas que eu começo a captar em páginas as idéias que 

encaixam diante do que se discorre, né. Então eu já tenho essa leitura chamada dinâmica.  

29. A questão de número vinte nove, é... se o brasileiro não gosta de ler, o que eu penso sobre isso, 

olha, realmente o brasileiro não gosta de ler, mas sabe porque ele não gosta de ler? Porque ele nunca 

vai achar tempo para ler. Acha tempo para tudo, tomar uma cerveja, até para namorar, acha tempo para 

ouvir música, né, é interessante que os nossos alunos, é... assistem aula com o fone de ouvido, ouvindo 

música pelo celular. É, tempo para isso, sim. Eu sempre falo isso para eles, mas tempo para uma 

leitura não, né. Para uma leitura não acha... Mas por quê? Porque a leitura exige concentração, porque 

ler a gente tem realmente que penetrar no texto, a gente tem que viajar no texto, você tem que entrar 

nas entrelinhas do texto. É assim que eu gosto de ler, é assim que... a gente tem que fazer uso da 

leitura. Isso não é fácil, né, fazer isso não é fácil diante da vida, das posições, é... das situações 

econômicas que a vida nos impõe, né? Então eu sei que é difícil, mas também, que é o pior de tudo, é 

quando a pessoa não gosta de ler, né, porque fala que não tem tempo, porque realmente não gosta de 

ler, não gosta. Não gosta de ler. Acha que leitura é perda de tempo, é bobagem, né. Eu não disse que 
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quando criança, meu pai tinha essa visão, minha mãe... Hoje não. Hoje, meu pai... tem dois anos que 

faleceu, ele já não tinha mais essa visão, né, ele já tinha outra visão, quero dizer, ele foi assimilando 

que leitura era importante, né, para o conhecimento, né, para... a leitura é a consequência do que se 

vem depois, né. Ele foi percebendo isso e minha mãe também tem percebido muito isso ultimamente. 

Mas o brasileiro realmente não gosta muito de ler. E tanto é que nós vivemos com isso no nosso dia-a-

dia, ouvindo isso dos nossos alunos. 

30. É... a questão número trinta, o professor de língua portuguesa gosta de ler? Bom, eu gosto! Eu, 

como professora de língua portuguesa, eu gosto. Mas eu sei que tem professores de língua portuguesa, 

que não gostam de ler. Eu sei. Eu sei que e já convivi com essa experiência, já fui coordenadora, né, 

coordenadora pedagógica da própria escola em que trabalho, no Colégio estadual Dona Yayá e  eu 

percebia muito isso claramente e... eu comecei a perceber que os alunos é... tinham uma certa rejeição 

por esse professor, porque ele não despertava esse interesse, pela leitura, no aluno. Ele era o tipo de 

professor tradicional, professor didático, né, enchia o quadro, a gramática normativa, e os meninos 

sempre perguntavam “ professora, mas a literatura... não tem uns livros... a gente não tem que ler...” e 

tal, né. E parece que ele não... ele fugia disso. E um dia como ocorreu que num ano, o Dom Casmurro 

de Machado de Assis foi indicado para o vestibular da UFG, aqui do Câmpus universitário e da UFG 

de forma geral. E esse professor então tinha que trabalhar esses livros, porque os alunos começaram a 

cobrar e eu também como coordenadora na orientação pedagógica, solicitei que ele trabalhasse esses 

livros do vestibular com os alunos. E... aí então compramos os livros do vestibular, os alunos leram e... 

aí ele falou “ uai eu vou trabalhar isso com ele que jeito?” Ponha eles discorrerem sobre o livro, né, 

faça um círculo na sala de aula, ponha eles discorrerem sobre o livro, é... entre em debate, discussão 

sobre a temática do livro, né, trabalhando o aspecto dentro das caracterizações do período literário, e 

tudo o mais, né. E não é que teve um grupo de alunos que perguntou para a professora, o que seria o 

Casmurro, o que poderia... é significar, a questão do sentido, né, aí o professor “ uai, Casmurro é 

Casmurro, uai, eu não sei o que é”, olha gente, o professor para chegar a esse ponto é porque ele não 

tem leitura. É aí que entra aquele respaldo que eu disse, que eu sempre tive medo, nunca devemos ir 

para a sala de aula... a gente tem que ter uma hipótese de perguntas que podem surgir, em relação 

àquilo que vai ser trabalhado em sala e nós temos que estar preparados nesse aspecto, para o aluno, né, 

ter firmeza sobre quem está alí orientando, intermediando conhecimentos, né. Então eu vejo esse 

aspecto né. Tem professor realmente que não lê, ele não gosta de ler, não é exemplo de leitor para o 

aluno e isso é muito ruim, é muito ruim, é péssimo, porque temos alunos que têm é... necessidade de... 

às vezes ele tem dificuldade de leitura, às vezes ele não tem tempo de ler, não gosta de ler, mas 

quando ele descobre alguém que é um exemplo, que desperta nele o interesse por essa prática de... de 

ler, acredito que  esse aluno vai ler e vai gostar... e vai sempre agradecer o professor por isso. Eu tive 

ex-alunos que já me disseram “professora, eu fiz letras, eu vou fazer letras... porque gostei do jeito que 

a senhora... como a senhora conduz o ensino da língua portuguesa”, “a senhora leva a gente a gostar de 

ler, eu detestava literatura, gosto de literatura, então passei a ter paixão pela literatura”. Olha gente, 
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nós, como professores de língua portuguesa, temos que ser exemplo de leitor, temos que mostrar isso 

aos nossos alunos, e não é só um tipo de texto que temos que ter o domínio não, temos que saber ter a 

leitura dos gêneros diversificados de textos, né. E conduzir isso aos nossos alunos, para que eles 

também, é... possam estar passando isso, não só usando para sua vida, mas passando isso para frente. 

No mais agradeço, adorei contribuir com o seu trabalho e espero que tenha realmente atendido à sua 

expectativa. No mais, obrigada!  

 

S 5 

 

1. Meu nome é Ana Maria. 

2. E atualmente trabalho no Colégio Anice Cecílio Pedreiro e Instituto de educação Matilde Margon 

Vaz, com turmas de ensino médio. 

3. Tenho 40 anos. 

4. Sou graduada em letras pela UFG e tenho especialização em Metodologia do Ensino de Português 

pelas Faculdades Claretianas, Planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira e sou 

Mestre em Estudos linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5. Aprendi a ler aos seis anos pelo método silábico, com minha professora da pré-escola. 

6. Não me lembro do primeiro livro que li, mas vários livros marcaram a minha infância. Me lembro 

que comecei a ler texto menores com gravuras, imagens e depois gradativamente comecei a ler livros 

mais densos.  

7.e 8. Sempre frequentei bibliotecas e lia livros variados como histórias em quadrinhos, gibis, histórias 

infantis. Mas tive uma predileção pelas histórias infanto-juvenis, li toda a coleção de obras da série 

vaga-lume que havia no colégio onde eu estudava. 

Observação: Ao ouvir o áudio da gravação desse sujeito, pareceu-me que ele respondeu 

primeiramente por escrito e gravou a leitura das suas respostas. Esse parecer se justifica pela 

escolha lexical, e entonação das respostas gravadas. 

9. Meu pai quase não lia, nossa grande incentivadora era minha mãe. Até hoje, ela lê bastante, 

principalmente romances. Então ela e nós, eu e meus irmãos, comprávamos livros em sebos, 

trocávamos, pegávamos emprestados dos professores, dos amigos e em bibliotecas. Carregávamos 

sacolas de livros, líamos e repassávamos, não guardava nenhum. Líamos por prazer, não tinha nenhum 

tipo de cobrança e muitas vezes comentávamos sobre a história e falávamos se tinha gostado ou não. 

Minha mãe sabia da importância da leitura para nossa formação. Então nos apoiava muito. Já meu pai, 

muitas vezes, reclamava porque ficava só e nem sempre dávamos a ele a atenção que ele queria. 

Algumas poucas vezes ameaçou queimar nossos livros, mas nunca o fez. 
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10. Os professores de educação básica cobravam pouca atividade escrita em relação às leituras. E 

normalmente, pediam que preenchêssemos a ficha ou fizéssemos um resumo ou mesmo 

respondêssemos algumas perguntas. Normalmente era uma atividade bem básica. Acho que era mais 

para verificar se a leitura tinha sido feita, do que para avaliar a qualidade das nossas leituras. 

11. Eu sempre respondia as atividades. Não me lembro de ter deixado de ler ou  responder nenhuma 

atividade proposta. Nem no ensino básica, nem no ensino médio.  

12. Hoje guardo comigo apenas boletins escolares. Tenho todos, mas até pouco tempo, uns dois anos 

atrás, eu guardava diplominhas de honra ao mérito, lembrancinhas por prêmio em redações, e algumas 

redações que foram premiadas ou foram para o mural da escola.  

13. Livros de lembrança mesmo, tenho apenas dois: Capitães de Areia de Jorge Amado, que adorei 

quando li e Meu pé de laranja lima de José Mauro de Vasconcelos. São os únicos que sobraram do 

meu tempo de estudante. Hoje tenho mais, pois preciso de um acervo para meu trabalho. 

14. Não me lembro de nenhum livro que eu tenha sido proibido de ler, mas me lembro de um fato 

engraçado que aconteceu comigo ainda na adolescência. Eu peguei um livro na biblioteca chamado 

Magia negra e feitiçaria, precisei deixar o meu material na casa de uma amiga, o pai dela mexeu nas 

minhas coisas e viu o livro. Percebi que tanto ele, como minha amiga ficaram diferentes comigo. 

Pressionei a menina e ela acabou me dizendo que o pai estava horrorizado comigo e tinha falado mal 

de mim porque tinha visto o livro. Passado uns dias ele veio fala comigo. Deixei-o desabafar, não 

disse nada e nem achei um absurdo ter lido o livro. Nunca fui proibida de ler nada. Agora, mal vista, 

por ler algumas obras, já fui sim. 

 

Formação profissional 

 

15. Quando terminei o ensino médio, as oportunidades de cursar a faculdade, eram basicamente 

voltadas para a licenciatura. Então fiz letras, porque me identificava mais com essa área. 

16. Considero que tive uma boa formação. Sou de um tempo em que os professores exigiam muito e 

ainda havia média que era 7,5. Tive excelentes professoras, e posso dizer que em termos teóricos, eu 

saí preparada. Tanto que prestei concurso do Estado, voltado para candidatos que já tinha concluído a 

graduação e estando eu, ainda no início do 2º ano, nem podendo participar, consegui passar com uma 

boa colocação. Em termos práticos, senti uma pequena lacuna em minha formação, embora não tenha 

tido grandes dificuldades. Quando cheguei na escola e deparei com o planejamento, tive que pedir 

ajuda aos meus colegas que já eram professores, pois eu não tinha uma noção clara de como colocar a 

aula no papel.  

17. Leituras, fiz demais. Todos os dias,  tínhamos um livro diferente para buscar na biblioteca. Que 

nossa turma fazia no intervalo das aulas. E lógico, nem sempre conseguíamos ler tudo. Porque era 

muita indicação, mas fazíamos o possível. Posso dizer que o hábito de estudar regularmente e as 



155 
 

leituras obrigatórias, só aconteceram na universidade, em que os professores exigiam as leituras. Quer 

dizer, eu não sentia até então cobrada, pelas leituras que eu fazia. 

 

Ser professor 

 

18 e 19. Há dezenove anos sou professora de língua portuguesa, atualmente trabalho na rede estadual, 

mas já trabalhei na municipal, em curso pré-vestibular e em Uberlândia na rede estadual também.  

20. Trabalho todo tipo de leitura. Hoje trabalhamos focado nos gêneros literários. Cada série, cada 

semestre, enfatizo um determinado tipo de gênero. O que diversifica os tipos de leitura aplicada. 

21. São várias as dificuldades de trabalhar a leitura na escola. Os pais não se interessam em procurar 

livros para os filhos lerem. Acham caro, por vezes. A escola não tem o acervo adequado e a maioria 

dos alunos não tem hábito e nem interesse. Além disso,  o próprio currículo favorece esse desinteresse 

dos alunos. Em muitas escolas, a literatura que é a disciplina que mais trabalhamos a leitura, é 

considerada disciplina optativa e nesse caso os alunos não devem ir com notas baixas e nem há 

reprovação. Sabendo disso eles deixam de fazer as leituras. 

22. Para motivar os alunos, levamos em conta o gosto, as preferências, a faixa etária e até mesmo a 

maturidade da turma. E além as atividades da leitura diária, em sala de aula, organizamos eventos 

como palestras com autores, semanas culturais, exposição de produção dos alunos e desenvolvemos 

projetos de leitura, em intercâmbio com Colégios de outras regiões. Assim promovemos a integração 

dos alunos e ao mesmo tempo incentivamos a leitura e a escrita de textos de diferentes gêneros e que 

abrangem as diferentes disciplinas. Sem atrativos e estímulos, dificilmente conseguimos chamar a 

atenção dos alunos que não se interessam por leitura. 

24. Para mim não há um tipo de leitura mais importante, o que importa nem sempre é o texto em si, 

mas a qualidade da compreensão, das ideias, dos efeitos de sentidos que são produzidos a partir da 

leitura. Porém, temos um currículo estadual, acompanhado por meio de planejamentos quinzenais que 

abordam no ensino médio preferencialmente a leitura das obras clássicas da literatura. 

25. O suporte principal ainda continua sendo o papel. É claro que hoje temos outros recursos como 

vídeos, computadores, CD‟s, e os DVD‟a. Mas nem sempre é possível usá-los. Além dos 

equipamentos serem insuficientes, por exemplo, em uma escola de oito salas, ter apenas uma sala de 

data show, nem sempre esses equipamentos têm manutenção e nem sempre há acesso a internet, 

adequado. Existe caso inclusive de laboratório novo, que fica sucateado por causa de condições de 

uso.  

26. Vê-se um esforço por parte da subsecretaria em relação à leitura na escola. E é justamente por isso 

que veio a proposta da disciplina de literatura ser optativa. Isto é, ela se tornou uma disciplina  em que 

não se pode ter cobranças. E que as aulas devem ser diversificadas, mas nem sempre os nossos alunos 

estão preparados para isso. E o que é mais importante nesse processo, também não foi pensando, não 

há nas escolas recursos. Materiais pedagógicos em geral, para que esse tipo de aula ocorra. Não se tem 
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nem mesmo xerox para disponibilizar material diferenciado a eles, muitas vezes o próprio professor 

paga esse material. Então se o verdadeiro motivo não for reconhecido, as competências e habilidades 

em leitura, não serão alcançadas infelizmente. 

23. Não sei se posso dizer que tenho uma metodologia prévia. Primeiro deixo o aluno ler, converso 

com  ele sobre o texto e observo o que mais o seduziu. E depois é que penso qual seria a melhor forma 

de atingir o objetivo a que me propus, partido do que observo na discussão. Penso que meu aluno é um 

leitor crítico, quando ele consegue contextualizar, considerar as condições de produção da obra, os 

aspectos culturais, sociais e discursivos, quando consegue compreender e interpretar os elementos 

essenciais, as informações secundárias, relacionar parte do texto, comparar informações, realizar 

inferências, resumos, distinguir fatos, opiniões. Enfim, construir relações de sentido, como o meio em 

que se vive no processo dialógico. E conseguir isso demanda tempo, paciência e muita leitura.  

 

Ser leitor 

 

27. Leio todo tipo de livro, livros infantis, juvenis, acadêmicos, teóricos, enfim, todo tipo. Só não leio 

livros de auto-ajuda, porque realmente não gosto. Mas se for um caso de necessidade, leio também.  

28. Minha maior dificuldade atualmente é tempo. Neste ano, por exemplo, estou com três livros novos, 

no plástico ainda, porque não consegui ler. Infelizmente, minhas leituras este ano foram todas voltadas 

para realização de trabalhos no colégio. 

29. Não creio que o brasileiro não goste de ler. Penso que na verdade é a escola que não tem 

conseguido formar leitores com competência e habilidade. Daí a má formação dessas habilidades 

necessárias à leitura. Não se cria hábito, falta incentivo, os professores não têm condições de trabalho. 

E isso especialmente os professores da rede pública. Não há boas bibliotecas, não há acervo e muito 

menos bibliotecárias. Creio que a partir de quando se cria o hábito no brasileiro, ele vai gostar sim de 

ler. 

30. O professor para ensinar precisa aprender e isso se faz lendo continuamente. Embora a leitura seja 

uma obrigação de todos os professores, ela é mais cobrada do professor de português. E se nem esse 

gosta, então ele precisa repensar sua prática. 

 

  S 6 

 

1. Morgana Lisboa. 

2. Eu trabalho no Instituto. 

3. Tenho vinte e três anos. 

4. Sou graduada em letras pela Universidade Federal de Goiás e faço mestrado em estudos da 

linguagem, pela mesma universidade.  
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Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5. Questão número cinco... Eu não lembro quando... eu aprendi a ler, mas penso que foi na escola, nas 

séries iniciais, alfabetização. Eu entrei na escola com quatro anos de idade, mas eu não me recordo 

quando e como, exatamente. 

6. Questão número seis... Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro, mas eu tenho a lembrança de 

um livro... que eu li... na quarta série. Eu não me lembro o nome desse livro, mas eu lembro que eu 

gostei muito... porque nele... Eles falavam que a cor do amor não era vermelho, era azul. Eu só não 

lembro o nome do livro mais, eu não tenho essa lembrança, não tenho essa memória. 

7. Questão número sete, quando eu era criança, eu frequentava, sim, bibliotecas. Livrarias não, porque 

na minha cidade... é uma cidade do interior... não... tinha livraria, meus pais não viajavam muito para 

cidades maiores onde eu poderia ter acesso às livrarias, mas eu lembro que quando eu estudava, que a 

gente tinha que ler determinados livros por bimestre, a minha mãe pedia a moça que era dona de uma 

papelaria, para comprar os livros. Então nessa fase, a minha mãe comprou... meus pais compraram 

muitos livros pra mim, eu tenho eles até hoje. E nisso eu fui criando um gosto por ter o livro ao invés 

da cópia. É claro que não dava pra eles comprarem todos os livros, mas o que eles podiam, eles 

compravam e eu tenho esses livros guardados... comigo até hoje. São livros que eu gosto, que eu 

gostei de ler e gosto muito, tenho um carinho por essas leituras que eu fiz. E eu frequentava bibliotecas 

porque na época em que eu estudava, os professores ainda tinham é... o hábito, né, de pedir que os 

alunos pesquisassem...  os trabalhos na biblioteca e na época também, internet, não tinha toda essa 

repercussão ainda, então eu tinha o costume de frequentar bastante biblioteca municipal da cidade. 

8. Quando... questão número oito, quando eu era criança eu lia literatura infanto-juvenil, coisas da... 

Ruth Rocha, como o Mistério do caderninho preto, que é um livro que eu me recordo... e... vários 

outros... Mas eu gostava de narrativas longas ou curtas, na época eu  lembro que eu não gostava muito 

de ler poemas, talvez por uma falta de incentivo, eu não sei, mas eu gostava muito das narrativas... Eu 

gostava muito de ler. 

9. Questão número nove, os meus pais, eles sempre me incentivaram muito a estudar. Tanto por essa 

questão... eles começavam comprando os livros, porque eu lembro da minha mãe falar que o livro era 

melhor, porque era colorido, e tinha as imagens, eu podia ter o contato com o livro mesmo, que cópia 

não era tão bom e que talvez eu pudesse gostar mais de ler por ser o livro mesmo ao invés da cópia. 

Então eles fizeram o que eles podiam, o que estava ao alcance deles, pra me incentivar, né, e eu acho 

que por esse incentivo que eu acabei me...  fazendo o curso de letras... E... gosto muito de ler, gosto 

muito de comprar livros, de ter o livro, até hoje. 

10. Questão número dez... olha, pelo que eu me recordo, os meu professores trabalhavam leitura da 

seguinte forma: as professoras de língua portuguesa passavam a listinha de livros que a gente tinha que 

ler, depois elas discutiam os livros, algumas passavam trabalho, cada grupo ficava responsável por 

fazer uma apresentação sobre o livro ou então dava prova mesmo. Mas basicamente era isso. Não 
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chegava a fazer algo super diferente, mas era uma exigência da escola, sempre tinha a quantidade de 

livros exata que a gente tinha que ler por bimestre. Se eu não me engano eram de dois... a três livros 

por bimestre, que dava uns quatro a seis livros por semestre, né, que a gente fazia provas, fazia 

trabalhos sobre esses livros, eu me lembro que eu fiz um trabalho que eu gostei muito na 5ª série, o 

livro chamava O planeta terra, eu acho. E a gente criou todo um teatrozinho, um jornalzinho e foi o 

grupo que tirou a nota maior, e eu eu tenho a memória desse livro porque na época eu que... acabei 

tomando frente... tal... foi legal. Eu gostei muito e acabou que não esqueci desse livro, me recordo 

bastante da história. 

11. Onze ... Eu não me lembro... se eu respondia ficha de leitura. Não sei se com esse nome, ficha de 

leitura. Talvez eu poderia até fazer algo, mas eu não sei se com esse nome, ficha de leitura. 

12. Questão número doze... Sim. Todos os livros que minha mãe comprou pra mim, eu tenho eles até 

hoje. E eu tenho objetos, eu tenho camisetas de uniforme que eu guardei, alguns textos que eu escrevi 

quando era criança, que eu gostava de escrever também, eu guardo... tenho muita coisa guardada.  

13. Questão número treze... Sim. Eu tenho livros. Todos os livros que meus pais compraram pra mim, 

eu tenho. Os que eram cópias, eles acabaram estragando, molhando e se perderam, mas os livros, eu 

tenho todos eles.  

14. Questão número catorze. Não, não me lembro de nenhum livro que eu tenha sido proibida de ler... 

Eu lembro de um livro que eu acho que eu não deveria ter lido, pela idade que eu tinha. Que é um livro 

de crônicas de Machado de Assis, eu acho que eu não estava pronta pra ler aquele livro de crônicas... 

Hoje, eu, depois da minha formação, enquanto professora, eu  não daria um livro daquele... para um 

aluno de 8º ano, porque eu acho que eu não tinha maturidade, enquanto leitora, né,  o suficiente pra ler 

aquele livro, e tanto que eu nunca mais consegui ler o livro depois. Não consegui ler o livro de novo. 

15. Questão número quinze... Eu me tornei professora de língua portuguesa, porque eu fiz letras, né, 

não imaginava que eu ia ser professora, durante um bom tempo da minha adolescência, quando eu 

apresentava seminários, trabalhos, os professores sempre falavam que eu ia ser professora, eu negava, 

falava eu não queria ser professora de jeito nenhum, e tal e acabou que quando eu fui escolher o 

curso..., eu li, né,  sobre o perfil do curso de letras e tal e eu me interessei bastante e fiz o curso e me 

apaixonei pelo curso desde o primeiro dia... de aula. Que era aula de introdução dos estudos da 

linguagem e eu me apaixonei totalmente pelo curso e desde então, eu vi que eu queria ser professora 

mesmo, na verdade, da minha sala eu era uma das poucas que dizia que queria mesmo ser professora... 

e... terminei o curso, me formei, apareceram oportunidades de emprego e eu fui dando início a minha 

carreira.  

16. Questão número dezesseis..., olha, sobre a questão da formação, eu acho que... não sei dizer de que 

modo de que forma... tudo bem que eu me formei em letras que é um curso, né,  para formar 

professores de língua portuguesa, mas a gente tem que levar em consideração a educação, o estado que 

encontra a educação, os conteúdos que são trabalhados em sala com os alunos, não são os mesmos 

conteúdos que a gente vê na universidade, claro, obvio, né, e eu acho que é claro que... o curso, ele dá 
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uma base..., obviamente ele dá uma base pra você lecionar... porém a maioria das coisas  eu fui 

aprendendo mesmo, na experiência dando aula... conversando com profissionais que estão há mais 

tempo... né, aprendendo as coisas, o estágio que eu fiz na graduação foi muito bom, eu não fiquei 

traumatizada como muitas pessoas falavam pra mim que ficavam, gente que desistia de dar aula logo 

no estágio, foi muito tranquilo, foi uma experiência muito boa, mas não é a mesma coisa de você estar 

na sala de aula, não é a mesma coisa de você ser o professor regente... a questão de você entender... até 

que ponto você pode complicar um conteúdo, a diferença das turmas, a diferença dos alunos, a 

diferença da escola, por exemplo, rede privada, rede pública  com um cursinho pré-vestibular, por 

exemplo são coisas totalmente diferentes, então você tem um... você se prepara durante a graduação, 

mas...  eu acho que a capacitação mesmo de você dar conta, é você dando aula mesmo, colocando a 

mão na massa, não tem jeito, você perceber as turmas, o quanto elas são diferentes, o  quanto os 

alunos são diferentes, a realidade é outra. Na universidade você tem a teoria mesmo, a prática é outra 

coisa. 

17. Questão dezessete... Eu não sei se seria oportunidade de leituras variadas. Mas tem leituras durante 

a formação da gente que elas são obrigatórias. Você tem que ler, você faz as disciplinas, mas durante a 

graduação você conversa, você conhece professores, você conhece pessoas, você... conhece, você 

entra...  você se comunica com as pessoas e eles acabam indicando leituras... falando sobre suas 

próprias experiências de leitura, algo que me despertou muito interesse várias, várias leituras 

diferentes que eu fiz, tanto teóricas, né, quanto ...  por lazer mesmo, por ler por prazer e algumas 

leituras que eram obrigatórias nas disciplinas, elas acabavam tornando prazerosas, porque não são 

todas as leituras que são prazerosas, algumas coisas a gente tem que ler, porque tem que ler, outras 

coisas a gente lê porque tem que ler e também porque gosta. E... eu li coisas porque eu tinha que ler, 

eu li coisas porque eu tinha que ler e porque eu gostava,  eu li coisas apenas porque eu gostava, porque 

eu me interessava pelo assunto, tanto no caso de literatura como... as leituras mais teóricas mesmo, 

então eu realmente... durante o ensino médio eu dei uma interrompida nas leituras que eu fazia, 

quando entrei na graduação eu passei a ler outras coisas eu passei a conhecer  muitas coisas diferentes, 

muitos autores e foi aí que eu conheci Hilda Hilst, que é uma escritora... fantástica que eu adoro, 

conheci Guimarães Rosa também, por incrível que pareça no ensino médio eu não tenho a memória da 

gente ter estudado esse escritor, nem Clarisse Lispector e eu simplesmente me apaixonei por 

Guimarães Rosa e Hilda Hilst de uma maneira muito especial. 

18. Questão dezoito... Eu ministro aulas... tem dois anos, comecei em 2011 e... só tem dois anos que  

eu estou em sala de aula. No momento eu só trabalho na rede estadual. 

19. Questão dezenove, no momento eu trabalho apenas na rede estadual. 

20. Questão vinte... Com o tempo que eu tenho e com toda pressão, né, do Estado, porque eu tenho só 

um mês que eu estou na rede estadual, eu estou tentando incentivar os meus alunos a lerem qualquer 

coisa, porque eles não andam lendo nada, acho que eles não andam lendo nem post do Facebook, para 

falar a verdade, então um conto... qualquer coisa que eles demonstram que eles gostam de ler, eu estou 
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tentando incentivar pra começar a trabalhar alguma coisa com eles, isso se der tempo, porque já está 

no final do quarto bimestre e tem uma série de cobranças do Estado, uma série de coisas que a gente 

tem que cumprir, enfim eu estou me adaptando ainda, né, a essa realidade da rede estadual, quero dizer 

só tem um mês que eu estou trabalhando, então não sei dizer exatamente que tipo de leitura eu 

trabalho em sala, porque os meus alunos nem leem direito, eu estou tentando fazer com que eles leiam 

alguma coisa. 

21. Questão vinte e um, eu acho que a maior dificuldade em trabalhar a leitura na escola, é justamente 

a falta de interesse por parte dos alunos, a falta de incentivo por parte dos pais, a pressão que tem no 

Estado, a gente cumprir com certas coisas, sendo que às vezes trabalhar com a questão da leitura, 

demanda tempo e às vezes você não tem todo esse tempo, ou às vezes você tem tempo mas você não 

pode usar todo esse tempo para fazer isso, sendo que principalmente alí até o nono ano, é 

importantíssimo essa coisa da leitura, né. 

22. Questão vinte e dois, eu tento motivar os meus alunos a lerem, começando primeiro a saber do que 

eles gostam, sobre o que eles gostam de saber. Pode ser a coisa mais banal, mais suja, mais sem 

conteúdo que for, que eles falarem que eles gostam, eu tento começar a incentivar eles, a lerem coisas 

que eles gostam, porque às vezes a gente chega na sala de aula, os alunos acham que lê é só livro, 

livro, livro, livro e livro pra eles já não dá porque eles têm preguiça de ler coisas muito extensas, né, 

então... eu falo “não, gente, tirinha, a mensagem no facebook, sms, né, vocês estão lendo o tempo todo 

as coisas”, então eu tento pegar de onde eles têm interesse, hoje em dia o interesse desses meninos é só 

celular na mão, conectado na internet o dia inteiro, então eu tento transformar isso numa coisa útil. Né, 

olha, Facebook tem um monte de coisas, e-mail, blogs, SMS que vocês trocam o dia inteiro, vocês 

estão lendo  o dia inteiro, né e eu tento incentivar por aí, pra depois eu conseguir chegar onde eu 

quero, né, mas como eu tenho só um mês, eu estou pegando as turmas agora, eu não sei se vai dar 

tempo de chegar onde eu quero que é leva-los a ir lendo, lendo até... quando eles verem já estarão 

lendo narrativas longas, enfim, né. 

23. Questão vinte e três. É o meu objetivo, né, ir de mansinho até tentar levar o meu aluno a ser um 

leitor crítico, né, mas eu ainda estou no comecinho disso. 

24. Questão vinte e quatro... Aluno do Ensino Médio, eu acho que... se ele tivesse o hábito de leitura 

desde as séries iniciais,  se for um aluno que tem o costume de ler, eu acho que... os clássicos da 

literatura são importantes, porque são leituras que vão ser cobradas no vestibular e também não 

deixam de ser leituras importantes a se fazer porque são obras boas, né, dependendo do movimento 

literário algumas eles vão achar mais chatas outras vão achar mais interessante, geralmente eles acham 

do modernismo mais interessante que do romantismo, outros gostam muito do realismo, mas eu acho 

que eles deveriam ler os clássicos também e deveriam ler literatura contemporânea, porque no Ensino 

Médio, os professores preocupam tanto em dar foco para os clássicos por conta do vestibular e 

esquecem da literatura contemporânea também, escritores novos, desconhecidos praticamente que 

estão aí, escrevem coisas interessantíssimas, né, esses alunos podem ler por gosto por prazer, né, ter 
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uma outra visão, porque chega no ensino médio, aquela pressão, aquela coisa de vestibular, vestibular, 

vestibular, vestibular e esquece aquela leitura por prazer, da leitura pra você conhecer, pra você 

descobrir coisas novas,  estilos diferentes, né, então eu acho que no ensino médio eles podem ler 

coisas mais complexas, pra desenvolver um olhar mais crítico, mas isso se o aluno já tiver esse hábito 

de leitura, esse costume porque se não acontece igual com muitos alunos meus no ensino médio, eles  

não conseguem interpretar um poema simples, um pedaço, né, um trecho de conto simples que às 

vezes um aluno do oitavo ano que tem costume de ler consegue interpretar e o aluno do ensino médio, 

não, né, porque era para ser o contrário ele já  tem uma visão... conseguir interpretar mais as coisas e 

as vezes um aluno que está lá mais atrás consegue aprofundar, eu não sei o que acontece, não sei 

porque isso acontece. 

25. Questão vinte e cinco, olha, se eu pudesse... eu levaria os alunos sempre a biblioteca, levaria toda 

semana material extra de leitura para eles lerem no final de semana por prazer, mesmo, mas a gente 

tem restrição com cópias de material, biblioteca... complicadíssimo. Então eu tento usar o que eu 

posso e o que sou permitida nas condições que o estado me dá que é o livro. Apesar de que o livro 

didático ele é... os livros didáticos que estão sendo trabalhados não são tão ruins, apesar de ter coisas 

lá que eu não concordo como aquele caderno educacional do nono ano que tem trechos... Crepúsculo, 

por exemplo, eu acho que devia começar por aí, incentivando os alunos a lerem literatura brasileira e 

tal, mas eu tenho que trabalhar com o que eu tenho em mãos porque tem uma série de pressões... que 

me limitam, enquanto professora, né, e eu não sei por mais que eu... que tenha pouco tempo que eu 

estou na educação, dando aula, eu não tenho forças pra ficar nadando contra a maré, indo contra a 

corrente, fazendo aula  diferenciada, enfim eu...  enfim. 

26. Questão vinte e seis, como eu estou terminando o mestrado agora, eu não sei, né, como a rede 

estadual... orienta as práticas pedagógicas, mas o que eu vejo o tempo todo é pressão, pressão, pressão, 

pressão e pressão em cima do professor. Olha, você tem que incentivar o seu aluno a ler, olha você 

tem que preparar o seu aluno para a prova diagnóstica, porque se não a escola perde verba... e a 

pontuação da gente abaixa, enfim, é só pressão, pressão, pressão então a gente... eu não sei se há uma 

orientação, acho que não há uma orientação pedagógica... em relação a nada, eu acho que há só 

pressão pra cima da diretoria, que pressiona a coordenação, que pressiona o professor, que pressiona o 

aluno. 

27. Questão vinte e sete, sim eu faço leituras diárias. Quando eu posso, eu leio coisas por prazer, 

apenas por prazer, sem compromisso, mas como eu estou terminando o mestrado, eu tenho lido coisas 

mais em relação a minha pesquisa, mas eu leio diariamente. 

28. Questão vinte e oito. Eu não vejo dificuldade, eu não encontro dificuldades em ler diariamente 

não. 

29. Questão vinte e nove. Olha sobre essa questão da formação do... do professor não gostar de ler, eu 

estava em uma época em Jataí, eu não sei quem é o palestrante... Não era o Fiorin...  eu não lembro 

exatamente qual era. Era um desses... desses teóricos aí, que escrevem na área de linguística textual, 
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discurso e ele disse uma coisa que fez sentido, sobre essa coisa do brasileiro não gostar de ler, ele 

falou sobre as revistas que estão aí, os jornais que estão aí, esses livrinhos pequenos e que continuam 

sendo... que são vendidos, que são feitos sempre... Se... Levando em consideração o mercado 

capitalista, se não tivesse público, se as pessoas não comprassem essas revistas, se não comprassem 

esses livrinhos, Sabrina por exemplo, eles não continuariam vendendo. Então se vende é porque a 

procura é muita. Então quer dizer que o brasileiro de certa forma lê. Talvez ele não lê o que a 

academia considera uma boa leitura, né, mas lê. Lê por exemplo, mensagens o dia inteiro no celular, lê 

postagens o dia inteiro no Facebook, lê reportagens, lê... lê de tudo. Não exatamente, tudo, tudo, tudo, 

como boa literatura, por exemplo, alta literatura, né e eu acho que o brasileiro, ele... lê, ele gosta de ler, 

ou não gosta, eu não sei, se gosta ou não gosta eu não sei, mas lê. Só que a maioria dessas pessoas não 

leem o que uma minoria lê, por exemplo, um exemplo, na época que... vou dar um exemplo da Hilda 

Hilst porque eu gosto muito. Na época em que Hilda Hilst ela escrevia, só o pessoal da academia que 

lia os textos dela... Não que ela restringia o público, mas era um público que lia Hilda Hilst. Então 

quando eu vou dar aula, por exemplo eu já dei aula no cursinho, né, perguntava se eles conheciam 

Patrícia Melo, se eles conheciam... eles não sabiam nem quem era Guimarães Rosa e olha que o 

Guimarães Rosa ele é ... bem... ele é bem falado por causa da literatura regional, eles não lembraram 

direito quem era Machado de Assis pra ter uma ideia da situação e aluno assim pré-vestibular, né. 

Então eu acho que o brasileiro, ele lê, ele não gosta de ler coisa boa na verdade, o brasileiro não gosta 

de ler o que presta pra ser sincera. E eu falo porque eu já li dessas coisas para não dizer assim, “não 

você está criticando sem saber”, eu já li... já tive a curiosidade de ler revistinha desde Ti Ti Ti, 

Capricho e eu não li essas coisas na época da minha adolescência, a primeira revista Capricho que eu 

comprei, foi porque eu estava pensando... eu comprei para ver se dava para fazer um projeto sobre 

neologia, né sobre produção neológica em revistas adolescentes, então eu comprei minha primeira 

revista com esse intuito e li... mas enfim, eu tenho conhecimento do conteúdo desses liv... dessas 

coisas que são mais vendidas, né, mas realmente eu acho que o brasileiro, ele não gosta de ler alta 

literatura, acho que é isso. 

30. Questão trinta, olha eu enquanto professora de língua portuguesa, eu gosto de ler, mas eu gosto de 

ler não porque eu sou professora de língua portuguesa, mas porque eu gosto de ler. Eu acho mesmo se 

eu não fosse professora de língua portuguesa eu gostaria de ler do mesmo jeito porque antes mesmo de 

saber que  eu era professora, eu sempre gostei de ler, porque eu sempre fui muito incentivada a leitura, 

né. Eu dei sorte de ter estudado numa escola muito boa, de ter  tido uma educação muito boa. Agora 

eu não sei se todo professor gosta de ler não, porque tem muita gente... eu falo por experiência de 

pessoas que se formaram junto comigo que estavam fazendo letras ali para ter uma graduação, para 

fazer concurso, e não necessariamente para ser professor. Né e essas pessoas, elas não gostavam de ler, 

elas pagavam para fazer trabalho, né e acaba que essas pessoas se formam e não tem mais nada pra 

fazer, vai lá e dão umas aulinhas, né e as coisas vão ficando estranhas, vão ficando esquisitas igual 

elas estão, né. Junta uma série de coisas, junta pressão do Estado, junta... os pais que realmente estão 
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cada vez mais ausentes, a maioria e junta professor que às vezes está alí de paraquedas, não que aquilo 

alí, então para os professores que querem realmente dar aula e ver os alunos desenvolvendo, crescendo 

e amadurecendo, enquanto leitores e não apenas na questão da leitura, mas em outras coisas como 

literatura, gramática, as outras disciplinas que eles têm dentro da língua portuguesa, produção textual 

por exemplo, e professores que como eu que chegou a todo vapor, né morrendo de vontade de dar 

aula, de colocar em prática o que aprendeu na universidade, desiste muito rápido, cansa muito rápido, 

porque é nadar contra uma correnteza forte demais, né sendo que as coisas elas tem que nem tudo 

depende do professor pra mudar e eu estou ali para dar aula e não para fazer milagre e o que eu vejo é 

que as pessoas estão querendo quase que um milagre por parte do professor e às vezes esse professor 

que está ali ele nem quer ser professor, né, se eu que quero, que gosto da minha profissão, já estou 

desistindo, imagina quem está ali, apenas por estar, só porque fez um curso e não tinha outra coisa 

para fazer, né. Mas enfim, é isso, espero ter ajudado na pesquisa. Boa Sorte! 

 

S 7 

Obs.: Esse sujeito aceitou responder às perguntas apresentadas, recebeu o gravador, marcamos o dia 

para eu buscar o gravador e nesse dia marcado, esse sujeito disse que respondeu por escrito porque 

esqueceu o gravador na escola e em casa respondeu às perguntas por escrito. 

 

Questionário semiestruturado: 

 

1. Diga um nome fictício. 

---- 

2. Em qual escola você trabalha? 

---- 

3. Quantos anos você tem? 

---- 

4. Qual a sua formação acadêmica (graduação, especialização, mestrado, doutorado)?  

Especialização 

 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

5. Você se lembra de quando e como aprendeu a ler? 

Eu aprendi a ler quando entrei na escola, com minha professora de alfabetização. 

 

6. Você se lembra do primeiro livro que leu? Qual foi? 

Não me lembro. 
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7. Você frequentava bibliotecas, livrarias, quando criança? 

Sim. Na escola onde estudei (Pires Belo) havia uma pequena biblioteca, e eu adorava pegar os livros 

de historinhas “infantins” para ler em casa. Me lembro muito bem de ler um livro que contava a 

história de uma lesminha. Eu adorava a história. 

 

8. O que você lia quando criança? 

Livros de historinhas e a cartilha em que eu estudava. 

 

9. O que seus pais falavam sobre leitura para você? Eles te incentivavam a ler? 

Meus pais pouco me “falava” sobre leituras. “Ele” estudaram pouco e não me motivaram muito na 

leitura.  

 

 10. Como os seus professores da educação básica “ensinavam”, “ trabalhavam” leitura com você? 

A leitura era trabalhada nos textos da cartilha e nos livros de historinhas. 

 

 11. Você respondia ficha de leitura? 

Não. Nunca li para responder ficha de leitura. 

 

 12. Você tem algum objeto, texto, livro que se lembra quando era estudante? 

Me lembro muito da história da Cinderela. Não tenho nenhum objeto, nem livro. 

 

 13. Você tem algum livro guardado de lembrança da sua época escolar? 

Não. Nenhum. 

 

14. Você se lembra de algum livro, texto que você foi proibido de ler? 

Não 

 

Formação profissional 

 

15. Como você tornou-se professor de língua portuguesa? 

Através de concurso público. 

 

16. Como sua formação lhe capacitou para ser professor de língua portuguesa? 

Me ajudou muito, principalmente através das leituras críticas que fazíamos na faculdade. 

 

17. Como sua formação lhe oportunizou momentos de leituras variadas? 

Somente em trabalhos exigidos durante o curso, em especial, em literatura. 
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Ser professor 

 

18. Há quanto tempo você ministra aulas de língua portuguesa? Sempre trabalhou em Catalão-GO? 

Há 9 anos. Não. Trabalhei em Rio Quente quando iniciei no concurso (de 2005 a 2008) 

 

19. Trabalha apenas na rede estadual? 

Não. Na municipal também. 

 

20. Que tipo de leitura você trabalha em sala de aula? 

Leitura de livros literários, textos avulsos de diferentes gêneros. 

 

21. Qual ou quais as dificuldades em trabalhar a leitura na escola? 

---- 

22. Como você motiva os seus alunos a lerem? 

---- 

23. Você utiliza uma metodologia para formar o aluno como leitor crítico? Qual? 

----- 

24. Para você, qual o tipo de leitura mais importante para o aluno do Ensino Médio? 

As leituras críticas (com base nos diferentes gêneros e suportes variados) 

 

25. Qual o principal suporte textual usado em sala de aula, por você? 

Livros literários e revistas 

 

26. Como a Secretaria Estadual de Educação orienta as práticas pedagógicas do professor de língua 

portuguesa em relação à prática da leitura? 

Através de cursos como os do “Escrevendo o futuro” – Olimpíada da Língua Portuguesa. 

 

Ser leitor 

 

27. Você costuma fazer que tipo de leitura diária? 

Livros de literatura para trabalhar com meus alunos, jornais e revistas. 

 

28. Quais são as dificuldades encontradas por você para ler diariamente? 

Falta de tempo é o meu maior problema, pois trabalho muito e não sobra muito tempo para ler, 

principalmente para o prazer de ler. 
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29. “O brasileiro não gosta de ler”. O que você pensa sobre essa afirmação? 

A família, em sua grande maioria, não incentivam os filhos a lerem. 

 

30. O professor de língua portuguesa gosta de ler? 

Eu gosto muito, mas não posso falar pelos outros, se gostam ou não. Acredito que a grande maioria 

deve gostar. 

 

Obrigada pela colaboração! 

Mary Rodrigues Vale Guimarães 

 

S 8 

 

Comentário  pessoal- Me parece que a gravação que eu fiz não deu certo, ela passou a ser gravada 

apenas a partir da questão número dezoito, então eu vou tentar novamente para não atrapalhar o 

trabalho que me foi apresentado pela... pela  aluna da UFG. 

 

1. Então número um, a questão número um, meu nome fictício seria Poliana. 

2.Eu trabalho no Colégio Estadual Dona Yayá, como professora de língua portuguesa do Ensino 

Médio. Sou diretora... Estou diretora da Escola Municipal Patotinha. 

3. A questão número três, eu tenho cinquenta anos. 

4. A questão número quatro, a minha formação acadêmica, eu sou formada em Pedagogia pela UFG, 

fiz especialização em Língua Portuguesa pela Faculdade FERLAGOS e depois eu me formei em 

Letras também pela UFG. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Número cinco. Eu aprendi a ler normalmente na escola, no pré-escolar. Eu nunca tive assim 

dificuldades grandes para aprender a ler, a escrever. Então eu aprendi a ler mesmo na escola. 

6. E a questão número seis, o primeiro livro que eu li, livro, livro, eu não me lembro, mas eu me 

lembro que eu iniciei, me iniciei como leitora, é... lendo gibis, gibis do Tarzan, que eram... Eu venho 

de uma família que eu tenho, eu tinha três irmãos mais velhos do que eu,  três irmãos homens, uma 

irmã também mais velha do que eu e a minha leitura se iniciou dessa forma, o meu irmão, um dos 

meus irmãos mais velho pegava muito gibi emprestado e eu ficava muito curiosa tanto com a figura, 

né,  que eu achava extremamente atrativo e Tarzan era o filme da época, né, que a criançada adorava, 

mesmo os adultos e foi assim que eu aprendi a ler, a me formar como leitora, é foi um momento muito 

importante da minha vida. 
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7. A questão número sete, eu frequentava bibliotecas... Não porque na minha época nem... nem me 

lembro se existia biblioteca em Catalão, mesmo na escola, nós não tínhamos esse costume, devia ter 

vários livros em algum cômodo da escola, que poderia ser chamado de biblioteca, mas que eu... 

quando criança não me lembro de ser incentivada a ir ou a ler, eu não me lembro, não faz parte das 

minhas memórias.  

8. A questão número oito, o que eu lia quando criança, principalmente gibi, né, que era o que os meus 

irmãos conseguia emprestados e a que a gente... que era como eu fazia as minhas leituras. 

9. A questão número nove, os meus pais falavam sobre leitura para você, eles... os meus pais... O meu 

pai era analfabeto, lavrador, né, então leitura não era uma coisa importante para ele. A minha mãe 

tinha baixa escolaridade, uma mulher que trabalhava o tempo todo para sustentar os filhos, para ajudar 

no sustento dos filhos, também leitura não era para ela tão importante. Então eu não recebi esse tipo de 

incentivo, né. 

10. A questão número dez, os meus professores de educação básica, o que eu me lembro é ... 

realmente é os livros didáticos mesmo. Os livros que eram adotados pela escola, né, cartilha, pequenos 

textos, somente para interpretação. Eu não me lembro de nenhum livro, né. Nós tínhamos que ler bem, 

era esse o objetivo da escola naquela época, mas não o incentivo a uma leitura diferenciada, apenas 

aquilo que era previsto para ser trabalhado em sala de aula. 

11. A questão número onze, eu me lembro que no ginásio eu lia alguns livros, respondi ficha de leitura 

sim, ginásio era que compreendia a quinta série até a oitava série, respondi sim algumas fichas de 

leitura, mas aquilo que estava programado no currículo, né. 

12. A questão número doze, eu não me lembro de nenhum livro, objeto, nenhum texto que eu tenha 

guardado que fosse importante para mim. O que eu me lembro, que foi muito importante para mim, foi 

quando já cursando o... a ... graduação de Letras, eu fiquei muito emocionada um dia numa aula de 

literatura em que nós lemos algumas poesias do Mário Quintana. Poesia nunca foi uma coisa que me 

chamou atenção e foi somente após a minha graduação em Letras que eu passei a ver a poesia com 

outros olhos, a partir das aulas que eu tive de literatura. Então a primeira poesia que me chamou 

muitíssimo atenção foi uma poesia do Mário Quintana intitulada As mãos de meu pai e por incrível 

que pareça é  as mãos do meu pai, quando eu li esta poesia, dentro de sala de aula foi um momento 

assim bastante emocionante para todas nós que estávamos em sala naquele dia... Por incrível que 

pareça aquela poesia me reportava às mãos da minha mãe, não sei porque, mas é o que vinha na minha 

memória naquele momento. Então a partir daquele dia, eu passei a ver a poesia com olhos diferentes, 

né. E um outro livro que me marcou muito foi “As memórias do jovem Werther”... é... me desculpa o 

título eu não me lembro, é... sei que ... Esqueci completamente do título agora nesse momento, mas é 

um livro conhecido por todos principalmente quem passa pela graduação de Letras. E...  nas oficinas 

de leitura que eu fiz, aí, é os livros do Rubem Alves, em especial A menina e o pássaro encantado, 

foram livros que me marcaram, mas me marcaram enquanto estudantes depois de adulta. 
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13. É... a questão número treze, se eu tenho algum livro guardado de lembrança da minha época 

escolar... De quando eu era estudante mais nova, nenhum na escola. Mas eu lembro que meu irmão, 

um dos meus irmãos conseguiu para mim, os livros da Poliana, Poliana Menina, Poliana Moça e foram 

livros que me marcaram muito, foi uma leitura assim que eu guardei com muito carinho, mas ela não 

foi feita na escola, ela foi feita mesmo por iniciativa minha. 

14. A questão número catorze, de um texto que eu fui proibida de ler, é os meus irmãos, é...  

principalmente um dos meus irmãos, ele é, tinha alguns livros que ele trocava com os colegas dele e 

que eram livros... hoje eu imagino que eram livros de literatura erótica, é... e que como eles sabiam 

que eu era louca por leitura ,né, eles... esse livro, ele guardava a sete chaves e eu nunca pude ler esse 

livro. Eu não me lembro o título, eu me lembro que era um livro que ficava sempre escondido para que 

eu não tivesse contato com ele. 

 

            Formação profissional 

 

15. A questão número quinze, eu me tornei professora de língua portuguesa até meio por acaso. 

Primeiro por causa desse meu envolvimento com a leitura, eu gostava muito de... com meus alunos de 

... é naquela época era quinta série, com meus alunos de quinta a oitava série, eu gostava muito de 

sugerir livros e eu tive uma influência de uma amiga que hoje é professora na UFG e que naquela 

época trabalhava na mesma escola estadual que eu, então eu observava o trabalho que ela fazia com 

livros, a gente trocava ideias e eu procurava levar isso também para os meus alunos, né. E quando essa 

professora assumiu as aulas dela na UFG e deixou o Colégio onde a gente trabalhava, ela me indicou 

como uma professora que poderia assumir as aulas dela, mesmo sendo formada em pedagogia, eu 

assumi essas aulas de língua portuguesa, né, passei... passei a dar aulas também para o Ensino Médio e 

naquela época parece que nós... Eu consegui desenvolver um bom trabalho, né, tive ela como espelho, 

é... para me espelhar na minha prática, quanto a leitura com meus alunos, então foi assim que me 

tornei... meio que por acaso. Depois eu deixei as aulas, fui ser coordenadora pedagógica no turno 

noturno e é por muito tempo, dez, doze anos eu fui coordenadora pedagógica e deixei as aulas e nesse 

tempo em que eu assumi a coordenação foi que eu fui fazer a graduação de Letras, né. Retornei as 

minhas aulas esse ano, deixei a coordenação, retornei para sala de aula, sou professora apenas do 

terceiro ano do Ensino Médio e... 

16. A questão número dezesseis, é... a minha formação, a minha graduação, essa última graduação que 

eu fiz em Letras, ela...  me abriu os olhos, para uma nova perspectiva, né de... de... ministrar aulas de 

Língua Portuguesa e de tentar ... tentar formar os meus alunos enquanto leitores. Não apenas através 

daquilo que a escola cobra, mas procurando assim é muito difícil, é extremamente difícil é... é... 

despertar no aluno o gosto pela leitura, faz parte da nossa cultura, a cultura de... de... A nossa cultura 

não é uma cultura de ir a biblioteca, de ler, mas pelo menos eu tento de alguma forma, né,  é despertar 

o gosto pela leitura, até mesmo contando a minha experiência enquanto leitora. Então fazer, despertar 
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o gosto do aluno por uma determinada obra é muito difícil, mas eu procuro levar trechos de livros para 

a discursão, para uma roda de conversa, para que o aluno possa se posicionar para ver se dessa forma 

eu consigo né, pelo ao menos que o aluno... se interesse pela leitura. E a minha formação me ajudou 

muito, porque eu tive contanto com várias obras, passei a ler vários teóricos e isso me auxiliou muito 

em sala. Consigo cem por cento, consigo é... é despertar na maioria dos meus alunos o gosto pela 

leitura? Não. Não, mas pelo ao menos me levar a fazer novas tentativas, né, foi através da minha 

formação... é fazer novas tentativas para ver se um dia a gente chega lá, né. Formar realmente o aluno 

leitor. 

17. A questão número dezessete, a minha formação me oportunizou momentos de leituras variadas, 

porque é durante o tempo em que fiz a graduação de Letras, eu tomei contanto com várias obras, eu 

tomei contato com a poesia, como eu disse anteriormente, não era uma das minhas leituras preferidas, 

mas a partir daí eu passei a ver a poesia com novos olhos, né, eu passei a tentar entender, passei a me 

sensibilizar mais com a poesia, então o curso me oportunizou momento de leituras de diferentes 

gêneros, né, me fez ver novas possibilidades de leitura, me chamou a atenção, me chamou a minha 

atenção  para determinados livros que assim eu já tinha estudado, já tinha ouvido falar, já tinha lido 

por obrigação, para prestar vestibular, para prestar concurso, mas nunca com os olhos de uma leitora 

que realmente está entendendo o que estava lendo. Eu citei uma questão aí, a questão do Camões, que 

eu achava um absurdo eu ter que ler aquilo e de repente foi no curso de Letras que eu fui entender Os 

lusíadas, que eu fui ver com outros olhos a leitura... Então a graduação, ela me proporcionou é 

momentos de leituras variadas, né, abriu um leque de perspectivas de leituras para mim que eu não 

tinha. Apesar de sempre ter sido uma leitora, apesar de livro fazer parte do meu dia-a-dia, né, eu leio 

de tudo, desde os infantis, eu amo os clássicos, não nas suas versões adaptadas, mas os clássicos 

mesmo originais, eu gosto muito. Então o meu leque de ... de leitura ele é amplo. Eu leio... mesmo que 

o livro não me agrade eu procuro ir até o final. Até mesmo para me posicionar enquanto leitora. 

 

            Ser professor 

 

18. Quanto a questão ser professor, é... eu ministrei aula de língua portuguesa por três anos, quando eu 

estava formada em pedagogia. Essa é a questão número dezoito, depois eu assumi a coordenação da 

Escola, a coordenação do turno noturno no Colégio Estadual Dona Yayá, e foi nesse período que eu 

me formei em Letras e reassumi as aulas de língua portuguesa esse ano, no ano de 2013, após ficar 

mais ou menos de dez a doze anos na coordenação. E eu sempre trabalhei em Catalão. 

19. A questão número dezenove, eu trabalho na rede estadual e também na rede municipal. Na rede 

municipal até o ano passado, durante dois, três anos consecutivos, eu trabalhei com língua portuguesa 

no quinto ano e nesse ano eu estou na direção da escola. 

20. Questão número vinte, que tipo de leitura você trabalha em sala de aula? Olha, quando eu 

trabalhava com os alunos do quinto ano, eu costumava é ... fazer uma... eu desenvolvia um projeto 
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chamado: Quem quiser saber o final da história vá até a biblioteca e leia o livro, e a cada quinze dias 

nós fazíamos uma roda  em que os alunos relatavam a história do livro que eles liam, naqueles quinze 

dias, né, a cada quinzena o livro que era lido e após... e sempre na roda da leitura, quando a narrativa 

ficava assim bastante interessante, o conto ficava bastante interessante, o aluno interrompia e falava 

“Quem quiser saber o final da história vá a biblioteca e leia o livro”. Foi uma experiência muito rica 

porque eu percebi que determinados livros chamavam a atenção das crianças e na outra semana eles 

estavam loucas para ir até a biblioteca para pegar aquele livro que o colega tinha começado a relatar a 

história. Quanto a minha experiência com o ensino médio, é... agora que eu retomei as aulas esse ano, 

é muito difícil no ensino noturno você despertar no aluno, o interesse pela leitura. Mas assim eu 

costumo dar as minhas aulas de forma entusiasmada, eu costumo, quando pego um texto, quando levo 

um texto que é a forma mais tranquila de fazer esses alunos lerem é ... são textos. Então eu costuma 

é... levar trechos de livros, para a gente fazer a leitura em sala é discutir textos variados, para ver se 

dessa forma, fazendo uma discursão, chamando a atenção do aluno, eu consigo despertar o interesse 

deles por alguma obra, por algum livro, por algum tipo, algum gênero, né, de texto, pra ver se desperta 

realmente esse prazer pela leitura. Não é uma tarefa muito fácil. Entre um, dois ou três alunos eu até 

consigo... inclusive a gente troca até ideias de livros que a gente já leu, que eu li, que eles leram, mas 

é... é muito pequeno ainda essa questão. De conseguir que o aluno, principalmente o aluno trabalhador 

do ensino médio, faça... goste, desperte o prazer pela leitura. Ainda mais num época em que a 

tecnologia está avançada e para eles o mais interessante não é nem baixar uma leitura, mas é participar 

das redes sociais não no sentido de baixar uma obra, de ler, mas no sentido de comunicar mesmo e de 

tirar vantagem do que a tecnologia oferece. Na versão deles é muito mais interessante do que ler um 

livro. Eu tenho tentando uso todos... acho que o principal da minha pessoa como professor, como 

leitor, eu me entusiasmo com a leitura porque livro para mim é essencial. Eu leio todos os dias, é... 

nem que seja uma página, duas páginas... Para alguns alunos eu consigo passar esse entusiasmo, mas 

não... se a gente for pensar pela quantidade de alunos que a gente tem, é uma porcentagem muito 

pequena. 

21. Questão número vinte e um, qual ou quais as dificuldades em trabalhar a leitura na escola? Em 

primeiro lugar porque eu acredito que é... nós não temos a cultura da leitura, então como eu trabalho 

apenas com o terceiro ano do Ensino Médio, eu chegar lá e desenvolver com esses alunos o gosto pela 

leitura, mudando toda a concepção de vida deles, né, é extremamente complicado, então eles não 

foram habituados a leitura, eles não leem desde pequenos, não é uma coisa que faz parte da rotina 

deles. Então tudo que você apresenta como leitura seja poesia, conto, crônica, trecho de livro para eles 

é chato, sabe, tem muita ... Eles têm muita dificuldade às vezes para entender principalmente livros de 

outras épocas, com outras linguagens, mas a gente vem tentando, sabe, mesmo assim, levando para 

sala, tentando trechos, pra quem sabe, né, a gente tentar despertar neles o gosto pela leitura. Então 

essas são as dificuldades, olha eu não tenho tempo, eu não gosto de ler e aí a gente já encontra um 

entrave muito grande pra... pra trabalhar as nossas aulas de leitura. 
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22. Então eu acho que a principal motivação que ... na questão número vinte e dois, a principal 

motivação que eu consigo levar para meus alunos, é que eu sou leitora, e que eu sou uma apaixonada 

pela leitura, né, conto para eles a minha experiência como leitora, falo para eles que eles podem vir na 

minha casa a qualquer hora que sempre eles vão encontrar dois livros, um no banheiro de dentro da 

casa e um no banheiro de fora, porque muitas das vezes a minha vida profissional, o tempo é tão curto 

que o único lugar que eu tenho tempo para ler uma, duas, três páginas de um livro, é dentro do 

banheiro. Então mostro para eles como a leitura faz parte da minha vida, como o celular, o 

smartphone, o tablet, o computador, faz parte da vida deles e o quanto isso é essencial para mim, né, 

enquanto leitora, não só como profissional, mas enquanto leitora. Então dessa forma eu procuro 

motivá-los a ler e quando eu levo uma crônica, um conto, ou mesmo uma poesia, eu levo para a sala e 

procuro fazer daquela aula uma aula, assim, entusiasmada, ne, a minha leitura é feita com muito 

entusiasmo para mostrar, sei lá, para tentar despertar neles o gosto pela leitura, nem que seja leitura de 

trechos pequenos. 

23. E... número vinte e três, eu... eu acho que a principal metodologia que eu uso com os meus alunos 

para formar, é... para tentar formar leitor crítico, principalmente é a discursão, é a discursão dos textos, 

puxando todos os vieses que o texto fornece, todos as informações, né, deixando que o aluno expresse 

a sua posição diante do texto lido, que ele participe, que ele mostre, mesmo que ele mostre sua atitude 

negativa, muitas vezes... “nossa, detestei isso, não gostei disso”, muitas vezes o que sai é piadinha, 

mas que ele tenha... mas que ele tenha a oportunidade de se posicionar como leitor. Então eu acredito 

que a principal metodologia que eu utilizo é essa. E também a de... de comparação entre um texto e 

outro, a discursão entre o que o aluno sabe a respeito daquele assunto, daquele texto, né, uma outra 

situação semelhante que ele pode citar em relação ao texto lido. Então a metodologia realmente é essa 

que eu utilizo em sala de aula. 

24. Questão número vinte e quatro, olha... eu... a pergunta número vinte e quatro, qual o tipo de leitura 

mais importante para o aluno do ensino médio, depende, depende, se... se ele é... for pensar em 

questão de concurso e vestibular, seria trabalhar as obras clássicas, as obras escolhidas pelas 

universidades. Se eu for pensar em questão de formar o bom leitor, é... já não seria mais voltar para 

essas obras, né, eu teria que fazer uma pesquisa junto aos meus alunos para saber o tipo de leitura que 

o agrada, qual o gênero que ele gostaria de ler, o que que ele gosta. Então eu acredito que essa questão 

de leitura mais importante ou menos importante, no meu ponto de vista, ela não existe. Toda leitura é 

importante. A partir do momento em que o aluno se predispõe a ler, toda a leitura é importante. Então 

para mim, não existe uma leitura mais ou menos importante.  

25. A questão número vinte e cinco, qual o principal suporte usado em sala de aula, é...  o suporte seria 

como os textos são veiculados, são através do livro do aluno, né, são textos xerocados que não estão 

no livro e que a gente leva para sala, são textos que a gente formata e coloca no data show para fazer 

uma leitura coletiva, então é isso que é utilizado por mim em sala de aula. É...  
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26. Como a secretaria... a questão número vinte e seis, como a secretaria orienta as práticas 

pedagógicas, bom é... nós temos um currículo unificado e que foi construído é... pelos próprios 

professores, da área, né, e de todo o estado, com orientação da secretaria, já que foi ideia de 

professores mesmo de sala de aula, a construção desse currículo, então a orientação da secretaria é que 

siga aquele currículo. E nele vem todas as orientações, muitos textos, muito incentivo a leitura, muitas 

poesias, né, para ser trabalhada, discursões, produção em cima dos textos lidos, então é dessa forma 

que nós somos orientados a trabalhar, mesmo porque esse currículo foi construído coletivamente, né, 

foi feita várias reuniões durante um determinado tempo, é... para que nós apresentássemos quais eram 

as nossas expectativas em relação ao trabalho em todas disciplinas, fizéssemos um levantamento e a 

partir daí foi construído esse currículo. Então a orientação para nosso trabalho são todas contidas nele, 

nesse currículo unificado em todo o Estado de Goiás. 

 

Ser leitor 

 

27. E... ser leitor, a questão número vinte e sete, sim, eu leio todos os dias, né, que tipo de leitura? 

Além das leituras que eu tenho que fazer, para preparar as minhas aulas, para dar as minhas aulas, 

leitura de documentos, de ofícios, na escola onde eu estou diretora, eu costumo ler também, aquele 

romance que eu escolhi para ler a noite, para relaxar antes de dormir, geralmente livros que eu 

compro... que eu passo no shopping e vejo que me chamam a atenção, me interessam. Então essa seria 

a leitura que eu faço por prazer, sem nenhuma obrigação, também é uma leitura diária. 

28. A questão vinte e oito, quais as dificuldades encontradas para ler diariamente, principalmente 

tempo. Na escola, quando eu estou em sala de aula são as leituras que eu faço com meus alunos, 

quando eu estou na outra escola, é... são as leituras é de documentos, são... é... acompanho o trabalho 

pedagógico para ver o que está acontecendo nas salas de aula. Então tudo perpessa pela leitura. 

29. A questão vinte e nove, eu acredito que... porque não fez parte da cultura do povo brasileiro, né, 

principalmente... olha o povo brasileiro demorou muito tempo a ter acesso a escola, né, e mesmo tendo 

acesso a escola, as práticas de leitura não eram assim... como dizer... não eram é... incentivadas, né, a 

não ser a leitura obrigatória. Acredito que já houve uma grande mudança no cenário nacional quanto a 

essa questão de leitura, já encontramos muitas pessoas que realmente gostam de ler, então eu não acho 

que seja uma coisa generalizada, o brasileiro não gosta de ler. Acho que isso faz parte do nosso 

próprio contexto histórico, mas que vem mudando nos últimos anos, né. 

30. E quanto a questão número trinta, o professor de língua portuguesa gosta de ler? Eu posso falar por 

mim, né, livro é essencial na minha vida, todos os tipos de livro, autoajuda, religioso, os clássicos, os 

quais eu não era assim nem muito fã, por exemplo, Os lusíadas, eu fui gostar, entender, Os lusíadas, a 

partir das minhas aulas com o professor Ulysses, aí na Faculdade, foi aí que eu fui ... Porque às vezes 

eu não gostava dos Lusíadas, porque eu não entendia ele, como é que eu ia entender a complexidade 

daquele livro. E eu só fui entender isso agora na minha vida adulta. E passei a ver a beleza da obra 
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[d]Os lusíadas, principalmente em determinados capítulos, né, do livro e um dos capítulos que me 

chama muito atenção é a questão da... da chegada deles... da chegada dos viajantes portugueses a uma 

ilha, né, a beleza da descrição das ninfas, eu sou assim apaixonada por literatura pela mitologia, adoro 

as histórias da mitologia. Então, assim, eu só fui gostar de ler Camões, Os lusíadas, agora, há bem 

pouco tempo, porque agora eu tenho maturidade de leitora para entender o livro. Então já mudou um 

pouco o meu gosto pela leitura, eu não gostava muito dos clássicos da literatura, passei a ver com 

outros olhos porque eu estava entendendo o que eu estava lendo. E eu posso falar por mim, né, porque 

eu gosto de ler, para mim não existe livro... É claro, existe livro que você apaixona, existe livro que 

você detesta, mas mesmo o livro que eu detesto, eu procuro lê-lo até o final, até para entender, para 

formar a minha opinião, sobre determinada obra. Então eu posso falar por mim, como professora de 

língua portuguesa eu não tenho nenhuma restrição a leitura. Gosto de ler tudo. Sou persistente, mesmo 

que o livro não esteja me agradando, eu procuro ir até o final até mesmo para formar a minha opinião 

crítica a respeito, como é que eu vou criticar uma coisa que eu não conheço, como é que eu vou me 

posicionar como leitora, se eu não fui até o fim da obra. Eu leio de tudo, eu leio de tudo e gosto muito. 

E posso falar que a leitura é essencial na minha vida. 

- Espero ter contribuído com a pesquisa me apresentada, e de alguma forma tentei passar a minha 

experiência como leitora e como professora. Para algum esclarecimento, para alguma coisa, se houver 

alguma coisa que eu possa colaborar, eu estou aqui a disposição. Obrigada! 

  

S 9 

 

1. Questão um, Mariana. 

2. Questão dois. Colégio Estadual Dona Yayá. 

3. Questão três. 40 anos 

4. Questão quatro. Especialização em Didática da língua Portuguesa 

 

Ser leitor 

 

5. Questão cinco. Comecei... a ler a princípio reconhecendo algumas vogais, consoantes..., algumas 

letras e consoante de produtos de limpeza, gêneros alimentícios... Quando isso se deu..., por volta de 

três, quatro anos...  

6. Questão seis, o primeiro livro não me lembro muito bem... Alguns me vem à memória como 

Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, alguns livro de Ziraldo, não me lembro ao certo o 

primeiro. 

7. Não costumava frequentar as bibliotecas, muito menos livraria morando em Catalão, quando 

criança, não tinha tantas bibliotecas abertas ao público... e nas escolas, poucas, que estudei, o acervo 

das bibliotecas normalmente era só de livros didáticos. 
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8. O que eu lia quando criança? Lia de tudo um pouco, gibis, história em quadrinhos, Ziraldo... , tantos 

outros. Lia bastante também aquela coleção... , aquela série, melhor dizendo, vaga-lume. Lia de tudo 

um pouco, lia revistas, lia jornais, lia letra de música, poemas, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, 

Vinícius de Moraes, tanta coisa, acho que os nomes que me vêm a memória nesse instante são esses. 

9. Questão nove. Meus pais não falavam muito sobre leitura e nem incentivavam a ler, mesmo porque 

não era necessário. Eu e minha irmã Fabiana, gêmeas, já gostávamos de ler muito nessa época e lia 

sempre. Às vezes acontecia da minha mãe falar “Nossa mais você não está lendo demais? Vem comer, 

bem brincar.” O que mais acontecia era isso.  

10. Questão dez, os meus professores da educação básica, trabalhavam mais com... com a ficha de 

leitura. Não me lembro de nenhum... ler um texto em sala, um poema, levar uma música para a gente 

ouvir. Acho que eram muito tradicionais, também faz tanto tempo... 

11. Questão onze... Perdi a... o número de vezes que eu respondi a ficha de leitura. Em todas as séries 

do ensino fundamental, eu respondia a ficha de leitura. Às vezes acontecia de responder quatro, cinco, 

seis fichas de leitura por ano.  

12. Questão doze... Se eu tenho algum objeto, texto, livro que eu me lembro quando eu era estudante, 

tinha sim e até hoje eu guardo com...  imenso prazer. Eu ganhei... o primeiro livro que eu ganhei foi 

Reinações de Narizinho, o segundo foi é... O pequeno príncipe... , e depois mais adiante ganhei O 

cabeleira de Franklin Távora. Acho que por ser os três primeiros livros, acho eu guardei e ainda 

guardo para lembrar, porque sempre... para ser... a leitura te remete aquele tempo que você ... ou 

estava na segunda série, na terceira série, ou na quarta série e tudo que aquele tempo consegue de certa 

forma te propiciar de recordações, de fatos interessantes, que com o tempo a gente acaba perdendo ou 

ganhando outras informações, né, por estar mais velha, por estar mais madura. Então você acaba tendo 

outras vivências. 

13. Questão treze, acho que o primeiro livro que guardei da minha época escolar, e ainda está 

guardado foi a Cartilha, primeiro livro... didático que me ensinou a aprender a ler e a escrever. Que era 

a Cartilha Caminho Certo. 

14. O livro que eu quis ler e me foi proibido, foi uma obra do Jorge Amado... Gabriela. Lembro que 

depois de dois ou três anos, no máximo dois, eu peguei esse livro, já tinha idade suficiente para lê-lo e 

adorei. Talvez porque, justamente por ser uma obra grandiosa de Jorge Amado e pelo vocabulário, 

pelas partes envolventes, eróticas, vocabulário mais chulo, mais vulgar... 

 

Formação profissional 

 

15.Questão quinze, acho que me tornei professora de língua portuguesa aos poucos. Quando criança 

brincava de escola, de ser... normalmente eu era a professora. Eu devia ter mais ou menos cinco a seis 

anos até os doze, treze anos, a gente ainda brincava de ser professora. Já nessa época, eu descobri a 

minha verdadeira... profissão. Acho que foi mais por gostar mesmo, por dom. Por gostar de ensinar e 



175 
 

ver ao final de um semestre ou de um ano, né. Que o aluno tinha amadurecido, tinha adquirido mais 

conhecimento, como dizem, mais informações. Acho que até hoje ainda sou uma professora que torço 

muito para isso. 

16. Não respondeu. 

17.Questão dezessete, na Universidade você entra em contato...  com inúmeros escritores. E isso de 

certa forma, nos permite além de conhecer uma gama de escritores, você acaba se apaixonando mais 

por alguns, outros um pouco menos... Sem contar que no próprio ambiente da sala de aula, no curso de 

Letras, assistimos muitas oficinas de leitura e participávamos quase sempre dos congressos voltados 

ao trabalho com leitura e escrita. 

18. Questão dezoito, tem dezoito anos que eu ministro aulas. 

19.Questão dezenove, sim. 

20. Questão vinte, que tipo de leitura você trabalha em sala de aula, através da leitura... questão... 

vinte, através da leitura sabemos...  mais de sobremaneira que a mesma amplia os conhecimentos, 

obtém informações básicas, obtém informações específicas, possibilita informações de novos 

horizontes e saberes, a sistematização do pensamento, o aumento do vocabulário, a melhor ou o 

melhor... melhor dizendo, entendimento dos conteúdos, quanto aos tipos de leitura temos a leitura do 

significado, que procura ter uma visão ampla do conteúdo do texto, temos uma leitura do 

reconhecimento, quando o leitor verifica se encontrará no texto as informações de que necessita, um 

outro tipo de leitura seria a seleção, onde o leitor busca selecionar as informações de que necessita, a 

leitura crítica, onde o leitor julga o significado do texto, verifica a consistência das ideias e a coerência 

das argumentações, o outro tipo de leitura seria a interpretação onde o leitor visa relacionar as 

informações do autor com as questões para as quais ele procura uma resposta e eu diria mais como 

aproveitar melhor a leitura? Sempre falo aos meus alunos, releiam, marque, anote, sublinhem, 

resumam, consultar o dicionário é  imprescindível e os alunos de hoje tem uma extrema dificuldade e 

uma preguiça para procurar o significado das palavras no dicionário, querem as coisas muito prontas, 

né, de imediato... 

Obs.: Ao transcrever o áudio da resposta para a questão nº 20, tive a impressão que esse sujeito lia 

algum material impresso. Isso se justifica pelas construções lexicais, e pela dicção uma vez que na 

maioria das respostas, esse sujeito respondia com muitas pausas e nessa resposta, não houve pausas. 

21.Questão número vinte e um, qual ou quais as dificuldades em trabalhar a leitura na escola? Acho 

que a minha maior dificuldade está no desinteresse dos alunos. Os clássicos da literatura não chamam 

mais a atenção dos mesmos, tenho que levar textos mais atuais.  

22.Questão vinte e dois, levo textos mais atuais, alguns retirados das redes sociais, eles adoram. As 

crônicas de Luís Fernando Veríssimo, principalmente as que estão no livro Sexo na cabeça, letras de 

músicas mais recentes, contos eróticos para as turmas da terceira série do ensino médio... É por aí que 

a gente tenta, né, de certa forma ganhar um pouquinho da atenção desses alunos. 
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23. Questão vinte e três... Eu utilizo nas minhas aulas, a seguinte, ou as seguintes metodologias, leitura 

compartilhada, leitura silenciosa, debates, sempre que levo um texto para ler para os alunos, 

primeiramente faço inferências sobre o título, por exemplo, o conto O crime perfeito do Chico Anysio, 

primeiro eu pergunto, será que existe crime perfeito? O que vocês acham que deveriam ter para 

realizar por exemplo, um assalto ao banco? Então vou fazendo inferências e eles vão tentando 

responder e nessa medida eles vão ficando mais atentos e participando ativamente da leitura. Esses são 

os principais recursos que eu utilizo. Além de levar letras de música, aí eu levo o DVD ou o pen drive 

com a música escolhida. Questão vinte e três não sei se tem uma metodologia para forma o aluno 

como leitor crítico. Acredito que quanto mais textos o professor puder levar para sala e fazer 

perguntas, instigar o porquê de tal assunto, o próprio hábito desse aluno, também lê em sala, lê em 

casa, lê no local trabalho, tudo é questão de prática, se houver prática de leitura, com certeza a escrita 

será melhor. Não tem como uma caminhar sem a outra. Eu costumo dizer aos meus alunos que só lê 

bem quem realmente gosta de ler, pratica o ato de ler, só escreve bem quem escreve todos os dias, nem 

que seja um parágrafo, dois parágrafos, e como diria Carlos Drummond de Andrade, se aprende a 

amar amando. Como eu estava dizendo, como diria Carlos Drummond de Andrade, só se aprende a 

amar amando. Então quanto mais textos interessantes, críticos levar para sala com certeza você está 

formando a opinião crítica desses alunos. 

24. Questão vinte e quatro, acho que todos os tipos de leitura são interessante para um aluno de ensino 

médio. Como por exemplo a análise textual que seria a preparação do texto na... no que diz respeito a 

visão de conjunto. Também  a análise temática que seria a compreensão da mensagem tema, problema 

central, a análise interpretativa que seria a interpretação da mensagem, reflexão e crítica, a 

problematização que seria as discursões e questionamentos, a síntese que seria a reelaboração da 

mensagem com base na reflexão pessoal. 

25.Questão vinte e cinco, qual o principal suporte textual usado em sala de aula por você? O suporte 

textual que eu mais uso em sala são contos... menores, crônicas, poesias, letras de música, charges, 

história em quadrinhos, trechos de textos que nós chamamos de coletânea, de diferentes é... diferentes 

é... diferentes modalidades, trechos de ... uma revista mais científica, de uma revista mais ligada a 

moda, acho que... isso. 

26.Questão vinte e seis, não se tem um trabalho efetivo quanto a orientação das práticas pedagógicas 

do professor de língua portuguesa no que diz respeito à prática de leitura. Eu acho que nesse sentido 

falta mais cursos direcionados à prática de leitura, tanto é que a dificuldade maior dos professores de 

língua portuguesa se encontra na prática de leitura e na prática de escrita, principalmente a reescrita. 

Não se ensina nesses cursos de formação direcionados pela Secretaria Estadual de Educação, nada no 

que diz respeito a reescrita. Essas são as grandes dificuldades dos professores na atualidade, de língua 

portuguesa. Trabalhar com prática de leitura e trabalhar com prática de escrita. 

 

Ser leitor 
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27.Questão vinte e sete, leio de tudo diariamente, leio é... mensagens de redes sociais que eu acho 

interessante, letras de músicas, poemas. Gosto muito de levar poesias de Carlos Drummond de 

Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, e tantos outros nomes que não me lembro... que me 

falha a memória nesse exato momento. 

28.As maiores dificuldades encontradas no meu dia-a-dia para ler, é que muitas vezes a gente acaba 

ficando presa a textos ... de sala de aula, produção de texto, pedidos sobre escolas literárias, então a 

gente acaba tendo que trabalhar demais e consequentemente falta muito tempo para o professor... 

Preparar melhor não só a sua aula, mas também ler outras coisas mais interessantes. Mas o tempinho 

que eu tenho, eu procuro ler de tudo, tudo. Acho que qualquer forma de texto, qualquer tipo de texto 

me chama atenção. Até uma propaganda, um autdoor, qualquer coisa me chama a atenção.  

29.Questão vinte e nove. Se pensarmos na maioria da população, poderíamos dizer que o brasileiro 

realmente não gosta de ler, essa leitura mais científica, dos clássicos da literatura. Em compensação, 

em contrapartida, eu acho que o brasileiro lê tudo, de tudo, que seja uma propaganda, que seja uma 

placa de trânsito, ele está fazendo leitura. Que seja uma mensagem que ele está trocando com alguém 

pelas redes sociais, que seja uma troca de música, ou uma sugestão de poemas que poderia ser lido... 

Eles leem. Só que não leem na medida que poderiam, que deveriam ler. Eu acho que o livro no Brasil 

ainda é muito caro, é um artigo caro. E com a modernidade, com a correria do dia-a-dia, eles não têm 

muito tempo de frequentar as bibliotecas municipais, as bibliotecas públicas, e também, eu acho que a 

leitura, ela está perdendo um pouquinho de... do campo dela, do foco, para as redes sociais, a gente 

está lendo, só que não está lendo com qualidade. Mas de qualquer forma eu acho que é leitura e tudo 

tem que ser aproveitado e direcionado. Essa é a minha visão. 

30.Questão trinta, eu acho que o professor de língua portuguesa, ele tem que gostar de ler. Se não ele 

não fica na sua área. Porque é uma coisa que eu costumo dizer sempre, que os professores de língua 

portuguesa, eles deveriam ganhar mais, porque ganhar mais, porque nós levamos muita coisa para 

casa, é produção de texto, é correção de trabalhos mais demorados, mais com questões subjetivas, tem 

que levar textos interessantes, então você tem que procurar, tem que ler muito, para preparar as aulas, 

então eu acredito que o professor que não gosta de ler, consequentemente ele não vai ficar na área. Ou 

se ficar ele vai dar preferência para a parte gramatical que é mais objetiva, tem professores que 

realmente acabam ficando presos somente à gramática,  porque acaba sendo mais fácil, porque é uma 

coisa mais direta, e acaba não levando muita coisa para casa. Só que isso é... extremamente perigoso, 

né , mesmo porque os vestibulares, o próprio ENEM, se trabalha muito com a leitura, cobra muito 

leitura. 

Ressalva- 

Quanto a questão treze, o livro que eu guardo até hoje é... chama-se... que é a cartilha chama-se 

Caminho Suave e não Caminho Certo. 
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S 10 

 

1. Número um, ********** 

1. 2. Número dois, Polivalente 

2. 3. Número três, trinta e três 

3. 4. Número quatro, graduação. Já fiz uma matéria no mestrado 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5. Número cinco, sim... E... aprendi a ler com os gibis, antes de entrar no pré.  

6. Número seis... Não me lembro do primeiro livro que li, mas sei que eram contos de fadas. Li todos 

os contos de fada quando... Foram as minhas primeiras leituras. Aliás, logo depois que eu aprendi a ler 

gibi, com a turma da Mônica.  

7. Número sete, sim eu frequentava diariamente a biblioteca pública da minha cidade.  

8. Número oito, quando criança eu lia livros infantis, em especial os livros do Monteiro Lobato, li 

todos. 

9. Número nove, sempre tive uma boa influência para a leitura, porque minha mãe sempre gostou de 

ler, ela lê sempre e sempre me incentivou. Foi ela quem comprou os primeiros livros para mim e me 

ensinou a ler. 

10.Número dez... Eu não me lembro como os professores  ensinavam leitura. A lembrança que eu 

tenho de leitura de gostar de ler, foi por causa da minha mãe. 

11.Número onze, não. Eu não respondia ficha de leitura, respondia algumas vezes na escola quando 

necessário. 

12.Número doze, você tem algum objeto, texto, livro que se lembra quando era estudante? Não... não 

me lembro de nenhum objeto, nem livro que... não tem nenhum livro de quando eu era estudante. 

13.Número treze, não, não tenho nenhum livro guardado de lembrança de época escolar. 

14.Número catorze, não, nunca fui proibida de ler nenhum livro. 

 

Formação profissional 

 

15.Número quinze... Me tornei professora de língua portuguesa porque passei no concurso público do 

estado. 

16.Número dezesseis, na verdade minha formação me capacitou para ser professora de... de ambas, 

língua portuguesa e língua inglesa, mas exerço mais a língua inglesa, mas a minha formação me 

capacitou muito bem para ser professora de língua portuguesa, me capacitou com vários cursos, 

seminários... 
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17.Número dezessete, através da universidade, tive oportunidade, de conhecer vários tipos de leitura, 

inclusive leituras teóricas, de autores literários.  

 

Ser professor  

 

18.Número dezoito, eu ministro aulas de língua portuguesa há dez anos. Não nunca trabalhei em 

Catalão. Trabalho em Catalão há quatro anos, sou de Rio Verde. 

19.Número dezenove, sim trabalho apenas na rede estadual. Mas já trabalhei em algumas escolas de 

língua inglesa. E no IF de Rio Verde.   

20.Número vinte, um... trabalho ... diversos tipos de leitura, não só os propostos pelo livro didático, 

mas também aqueles... os livros de literatura universal que estão dentro de cada escola literária. 

21.Número vinte e um, as dificuldades são muitas, a principal delas é que o professor tem pouco 

tempo para cumprir todo o currículo durante o ano e acaba deixando a desejar a oportunidade de 

leitura em sala de aula, mas eu sempre incentivo meus alunos a lerem nas horas vagas. E sempre cobro 

leitura deles.  

22.Número vinte e dois, motivo meus alunos a lerem é contando sobre os livros que já li, mostrando a 

empolgação que é, sobre ler um livro, quanto é emocionante, o quanto nós ficamos curiosos quando 

começamos a ler um livro, sempre que explico uma escola literária, romantismo, realismo, 

simbolismo, eu sempre lembro algumas obras literárias referentes a esses assuntos com os alunos e 

indico algumas leituras a eles. 

23.Número vinte e três, sim, acho que sim, acho que eu consigo utilizar uma metodologia para formar 

o aluno como leitor crítico, através de diálogos, discursões durante algumas leituras no livro didático 

ou em alguns sites, algumas aulas virtuais, fazendo comparações de leituras com críticas à sociedade, 

acho que isso é uma metodologia para formar um aluno crítico. 

24.Número vinte e quatro, para mim o tipo de leitura mais importante para o aluno do ensino médio, é 

toda bagagem de leitura que ele traz durante a vida e a leitura de mundo, leitura de jornais, de tudo o 

que acontece no dia-a-dia, é se manter informado diariamente, e não esquecendo dos clássicos da 

literatura. 

25.Número vinte e cinco, principal suporte textual usado em sala de aula, é o livro didático usado pela 

escola, e também algumas atividades extras que eu consigo em casa para levar para os alunos, 

algumas... algumas... atividades pesquisadas na internet, alguns... é quando é produção de texto, 

pesquiso muito temas utilizados nos vestibulares e ENEM. 

26.Número vinte e seis... A Secretaria orienta de ... acho que de maneira... correta, mas...  eu acho que 

eles sabem como o cumprimento do currículo durante o ano precisa ser cumprido, é.... eles sabem que 

às vezes essa orientação à prática de leitura, às vezes fica a desejar, uma vez que o professor não tem 

tempo para preparar o conteúdo e ... se dedicar mais à leitura com os alunos. Ele precisa cumprir o 

cronograma anual. 
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Ser leitor 

 

27.Número vinte e sete, ultimamente costumo ler noticiário virtual, não... como trabalhamos o dia todo 

no Colégio Polivalente, é de período integral, a carga horária é muito puxada, realmente não sobra 

muito tempo para a leitura. Eu sempre falo que depois que virei professora, minha leitura diminuiu 

bastante, é muito papel, muita burocracia para preencher para entregar, é muito trabalho que levar para 

casa. Como a gente mexe com muito papel, é muita leitura de...  planejamento de aula, a leitura que a 

gente gosta de fazer, aquele livro que a gente gosta de pegar para ler, aquele livro de cabeceira, acaba 

ficando de lado. Lembro que desde que entrei... que comecei a ser professora, a minha prática de 

leitura diminuiu bastante. No ano passado, eu fiz uma matéria no mestrado, e voltei, consegui diminuir 

minha carga horária e ter mais tempo para estudar e ler. Foi ótimo. Espero poder ter tempo novamente. 

28.Número vinte e oito, ahh,  já acabei de falar a vinte e oito, as dificuldades são essas, a falta de 

tempo, trabalho o dia todo, às vezes levo serviço para casa, minha leitura acaba sendo de planej... 

aquelas em que a gente planeja uma aula, digita um prova e acaba muitas vezes não lendo aquilo que 

eu gostaria de ler.  

29.Número vinte e nove, é verdade, o brasileiro não gosta de ler. O que eu penso sobre essa 

afirmação? Eu acho que a culpa é dos p... é da educação que a criança recebe em casa. Ela precisa ter 

incentivo dos pais, ela precisa ter... ela precisa ouvir histórias quando criança, mesmo antes de 

aprender a ler. Eu acho que os pais deveriam ler mais para os filhos, incentivando-os a gostarem de 

ler. Eu acho que só assim o brasileiro, algum dia vai gostar de ler. Não é a escola que vai coloc... é 

colocar... é incentivar o aluno. A escola vai incentivar o aluno a ler, mas eu acho que a família é o 

mais importante. Porque quando se aprende desde pequeno, antes de entrar na escola, tudo fica mais 

fácil. Fica mais fácil até para a criança aprender a  gostar de ler. Acho que o principal aí na questão do 

brasileiro não gostar de ler, é porque quando criança, às vezes ele nem sabe que isso existe. 

30.Número trinta, claro, o professor de língua portuguesa ama ler. Gostaria de ler muito mais do que 

aquilo que ele lê, se não fosse o tempo sugado pelo trabalho. Obrigada. 

 

S 11 

 

1. Questão um, *********. 

2. Questão dois, Polivalente. 

3. Três, quarenta e um. 

4. Quatro, Letras e especialização em Literatura Brasileira. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 
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5.Não me lembro... bem, porém numa cartilha que era utilizada nas escolas públicas. 

6.Questão seis... (Não respondeu) 

7.Não respondeu. 

8.Não respondeu. 

9.Não respondeu. 

10.Não... me lembro de atividades que envolvia a leitura. 

11.Questão onze, eu respondia sim a ficha de leitura, enquanto atividade cobrada pelo professor. 

12.Questão doze, não tenho nenhum objeto, nem texto, nem livro que me lembre quando eu era 

estudante. 

13.Questão treze, não tenho nenhum livro guardado de lembrança da minha época escolar, porém 

quando vejo alguns nas bibliotecas ou  livrarias me recordo de ter lido. 

14.Questão catorze, lembro de algum livro conforme dito anteriormente, proibição nunca tive, mas li 

alguns textos ou livros “escondidos”. 

 

Formação profissional  

 

15.Questão quinze, me tornei professora de língua portuguesa, devido ter cursado o curso de Letras. 

16.Questão dezesseis, minha formação me capacitou só no momento em que eu precisei realmente 

usar, pois devido a prática na sala de aula e conforme a experiência... as atividades e situações maiores 

eu... realmente... eu realmente vi que a leitura seria mais interessante enquanto causasse o  interesse. 

17.Questão cartorze, ou melhor dezessete, a minha formação me oportunizou todos os meus momentos 

de leitura. Foi a partir da formação...  na minha graduação que eu aprendi... a ler e a gostar de ler. 

Assim nas aulas de literatura, a professora... me incentivou bastante, conforme ela conduzia as aulas ia 

aumentando o meu interesse e o meu conhecimento em torno da leitura. 

 

Ser professor 

 

18.Questão dezoito, é... dez anos. Porém nem todos na sala de aula, porque já participei...  e estive em 

outros cargos, assim como professora foram alguns anos, considero dez anos...  enquanto sala de aula. 

19.Questão dezenove, sim trabalho apenas na rede estadual. 

20.Questão vinte, trabalho com a leitura contextualizada, aquela que promove o interesse e as 

situações de circunstâncias...  e automaticamente isso envolve todos os gêneros e suportes. 

21.Questão vinte e um, as dificuldades em trabalhar leitura na escola, consiste exatamente na questão 

de promover o interesse e...  promover a releitura para as produções, neste caso contextualizando e 

demonstrando socialmente o porque ou a importância da leitura. 

22.Questão vinte e dois, portanto promovo a motivação a partir de textos já conhecidos e ... de 

proporções literárias que agradam a todas as idades. E automaticamente aquelas que proporcionem o 
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interesse, a discursão, o senso crítico... e essa motivação, ela vem a partir do conhecimento, do que já 

existe de leitura antes da proposta, do gênero e  o incentivo para conhecer o autor e o contexto para 

promover essa motivação. 

23.Questão vinte e três, a metodologia utilizada por mim, é a partir de um diagnóstico. Eu procuro 

ouvir o que o aluno já sabe sobre o assunto, automaticamente ele vai aumentar os seus argumentos ou 

o seu conhecimento e assim formando o senso crítico ou o leitor enquanto leitor crítico, a partir do que 

ele já sabe e acrescenta a partir de uma nova leitura. 

24.Questão vinte e quatro, considero ... a leitura por interesse próprio e por prazer, a mais importante 

para o aluno do ensino médio, pois é a partir da leitura por interesse próprio ou por prazer que ele vai 

melhorar tudo o que ele pensa sobre o mundo, sobre a própria vida e automaticamente o seu modo de 

produção. 

25.Questão vinte e cinco, o suporte mais usado é exatamente o texto onde ele é produzido. Então 

conforme o gênero, o suporte é utilizado. Contudo a leitura literária é a mais indicada. E neste caso 

utilizo muito os contos e crônicas.  

26.Questão vinte e seis, a Secretaria orienta tão somente ou... como acréscimo à sala de aula, utilizar a 

biblioteca enquanto ambiente e propostas de práticas de leitura. 

 

Ser leitor  

 

27.Questão vinte e sete, costumo fazer leituras literárias, diariamente. 

28.Questão vinte e oito, as dificuldades encontradas seria o tempo...  para a leitura diária. 

29.Questão vinte e nove, penso que as pessoas só gostam ou aprendem a ler, a partir do momento que 

veem utilidade ou interesse nisso. E muitas das situações, elas se tornam tão somente ou exatamente 

culturais e por... de certa forma também pelo poder aquisitivo. Então o acesso a livrarias, a bibliotecas, 

ele também está voltado às condições... para adquirir um livro ou a situação de leitura. Pois a leitura, 

ela é uma prática e o fato do brasileiro não gostar de ler, não é exatamente por não gostar de ler, 

muitas vezes é por não ter acesso à leitura. 

30.Questão trinta, o professor de língua portuguesa gosta de ler. No entanto lê aquilo que ele vai 

utilizar na sua prática pedagógica e ... pela situação de cultura e aceitação de... de novos hábitos de 

leitura, a leitura do professor é restrita muitas vezes a sala de aula e a sua prática pedagógica.  

 

S 12 

 

1. Maria. 

2. CEPI- Polivalente Dr. Tharsis Campos. 

3. Trinta. 
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4. Eu sou graduada em Letras, tenho especialização em produção de texto pela UFU, e estou no último 

período de Psicologia na UFG. 

  

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Eu me lembro que aprendi a ler em casa, com a minha mãe, muito nova. Quando eu fui para a 

escola eu já sabia ler. 

6. Seis, eu me lembro do livro Maria vai com as outras, que eu li na escola. É o livro que eu me 

lembro. 

7. Eu não frequentava livrarias, nem bibliotecas. A não ser a biblioteca da escola. Porque quando eu 

era mais nova na cidade, não tinha livraria, e... enfim, eu não frequentava. 

8. Quando eu era criança, eu lia... contos, né, livros menores, com histórias menores, historinhas, 

contos de fada, é... era isso. 

9. Minha mãe é professora, minha casa sempre foi cheia de livros. Eu sempre vi minha mãe lendo 

muito, então acredito que ela tenha sido a maior incentivadora de eu gostar de ler hoje, de eu ter lido 

tanto, e... porque lá em casa sempre tinha livros e ela sempre quando podia, comprava ou pegava 

emprestado na escola pra gente. E incentivava muito a gente a ler.  

10. Eu me lembro de...de  na minha infância de ter historinhas contadas com fantoches, né, a 

professora fazendo leitura... interpretando as vozes, a gente que coloria as histórias, né, que ... ilustrava 

as histórias que ela lia, eu me lembro disso. 

11. Eu não me lembro de responder ficha de leitura na infância não, quando era  criança não. Já na 

adolescência, me lembro sim, né, no ensino fundamental dois, no ensino médio, mas é... na educação 

infantil, não. 

12. É... eu me lembro de... de estudante, eu me lembro muito dos textos do Luís Fernando Veríssimo, 

é... que a professora lia pra gente, Arnaldo Jabour também ela lia muito, quando era adolescente, é 

claro. Então esses... crônicas sempre me fascinaram muito. Né, um texto mais breve e que eu me 

lembro bastante. É... “Como eu queria que fosse minha únic... última crônica”, do “Fernando 

Veríssimo”, é... livros, na adolescência eu me lembro de ler “Cristiane F. drogada e prostituída” que 

também ficou muito na minha memória, é... O portão do paraíso, alguns livros assim. E também 

clássicos que na adolescência, as professoras pediam pra gente ler e depois eu li porque eu gostava.  

13. Um livro que eu tenha lembrança da minha época escolar, é... Cristiane F., eu acho que esse talvez 

tenha marcado,  aquela fase. Mas todos os livros da série Vaga-lume marcaram muito, porque eu li 

muitos livros dessa série que era de aventura, tinha suspense, tinha ficção científica, então aqueles 

livros marcaram bastante. 

14. Eu nunca fui proibida de ler nenhum livro. Não me lembro disso. Eu me lembro que quando a 

gente foi ler Portão do Paraíso, que tinh... contava a história de uma adolescente grávida, né, a 

professora orientou como que era essa leitura, mas assim proibir, nunca proibiu. 
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Formação profissional 

 

15.Eu me tornei professora de língua portuguesa, porque quando eu fui prestar vestibular, eu era muito 

nova, e... na cidade, né, na universidade pública, os cursos que tinham era de licenciatura, e dentre os 

cursos que eram oferecidos pela UFG, é... o que mais me seduzia, era o de... o curso de Letras, embora 

eu não soubesse exatamente como era, mas era o que  mais me indentificava, porque eu sempre gostei 

de ler e de escrever, né. Tinha muita facilidade em fazer redação, eu achei que fosse esseo curso. 

16.A minha capacitaç... a minha graduação é... obviamente contribuiu muito, mas o que faz a gente 

professor é o dia-a-dia. Né, os desafios da sala de aula. Então assim a capacitação da graduação é em 

nível teórico e vamos dizer assim, é... rasa, se a gente não procurar, não for atrás. É... mas a prática, o 

dia-a-dia, é o que nos capacita muito.  

17.É... sendo professora de português, é muito mais ... há muito mais oportunidade aliás para a  leitura. 

Então assim, para preparar as minhas aulas, eu leio muito, né, seleciono os textos, é na minha 

formação, na minha pós... É tudo gira muito em torno da leitura, né. Então eu tenho oportunidade de 

estar em contato com o jornal, com crônica, com os livros do vestibular, tudo isso, eu preciso de ler 

antes de passar para os meus alunos, né.  

 

Ser professor 

 

18.É, eu dou aula de português, há... na rede pública, faz dez anos. E quando eu comecei na rede 

particular, já deve ter uns treze, catorze anos que eu sou professora de português. Sempre trabalhei em 

Catalão.  

19.Hoje eu trabalho, só na rede pública estadual, mas no começo da minha carreira, eu trabalhei na 

escola particular e na pública. 

20.Eu trabal... tento trabalhar todo o tipo de leitura na sala de aula. A minha turma, eu só trabalho, esse 

ano,  com ensino médio, terceiro ano do ensino médio, então eu levo desde HQS aos livros do 

vestibular, passando, né, pelas... pelos gêneros da redação, né, então eu levo modelos de carta, tipos 

diferentes de cartas, de narrativas, de argumentações, né, de todo o tipo. Então a gente trabalha muito 

texto, muito diferentes, né, de gêneros diferentes.  

21.É difícil trabalhar leitura porque num primeiro momento, há uma certa resistência dos alunos que 

não tem a cultura, que não tem o hábito de ler. Então assim quando a gente leva um texto maior alguns 

reclamam, né, “Ah, professora, está muito grande” é... mas logo com a história, né, eles já se abrem a 

oportunidade de ler. É difícil trabalhar leitura, porque talvez na biblioteca não tenha todos os 

exemplares que eu gostaria para trabalhar com todos os alunos, ao mesmo tempo, né, a gente precisa 

xerocar, enfim. Mas a dificuldade maior é conscientizar o aluno de que a leitura é transformadora, de 

que a leitura é viagem, de que a leitura nos leva a mundo... a qualquer mudo aliás, né. E como eu dou 
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aula no terceiro ano do ensino médio, eles já vêm com os hábitos, principalmente hoje, né, com 

celular, internet... Então assim a leitura briga por um espaço, que deveria ser dela por merecimento.  

22.Como que eu motivo meus alunos a lerem? Por exemplo, eu conto começo de história, né, e eles 

ficam curiosos para saber o final, eu boto o título da história no quadro, né, eles leem e eu peço para 

eles imaginarem “ O que se trata aquele texto, né”? “O que será que vai contar aquela história?, é... eu 

conto de personagens, né, personagens da literatura, para que eles fiquem curiosos, eu mostro as capas 

de livros para que eles tenham curiosidade em ler, eu peço pesquisas bibliográficas de autores que a 

gente vai ler nas próximas aulas, né, para eles já saberem um pouco do autor, que tipo de texto a gente 

vai ler, para instigar né, para que eles fiquem curiosos, para a leitura que vai vir depois.  

23.É... formar um leitor... primeiro eu precisava formar o leitor, né, aquele que gosta de ler, que quer 

ler, que tem interesse em ler, eu preciso despertar nele a intenção de ser um leitor primeiro porque é 

importante a leitura, que ele entenda, a leitura como algo importante, né, e metodologia para formar 

um leitor crítico, é trabalhar com textos diferentes, né, principalmente argumentações, com posições 

diferentes, e dar ao aluno a oportunidade de falar o que ele pensa. Instigá-lo a falar o que ele pensa 

sobre os assuntos, né. Para isso levar textos diferentes, com autores, com posições diferentes, para que 

o aluno também saiba se posicionar diante daquilo que ele leu. 

24.O tipo de leitura? Então, eu sempre ouvi dizer, meus professores sempre diziam assim pra mim, 

principalmente na pós, que o aluno precisa ler aquilo que ele gosta, que primeiro ele tem que descobrir 

qual a literatura que ele quer ler, se é história em quadrinhos, se é revista de fofoca, se é aqueles testes 

de revista juvenil, enfim ele precisa primeiro descobrir o que que ele gosta de ler, a partir disso, ele 

tendo minimamente, né, esse conhecimento da leitura que ele pode fazer, aí lá no ensino médio, a 

gente traz muito textos do vestibular, né, porque está no currículo a gente precisa trabalhar isso, e 

porque é importante pra eles também, mas sem deixar de trazer também, textos variados né, de autores 

diversos, de veículos de comunicação diferentes para eles também se posicionarem, para eles terem 

contato com leitura de diferentes tipos.  

25.Sala de aula a gente usa muito livro didático, né, uso muito o data show, trazendo textos, imagens, 

enfim. E não posso deixar de dizer, das leituras que a gente faz de obras de arte também, né, eu 

procuro levar sempre para eles, quadros, é obras de arte de diferentes tipos, né, que seja em fotos pela 

internet, seja pelo livro, para que eles também façam essa leitura, do símbolo, do código, é da obra de 

arte que também é leitura, né.  

26.Então a gente tem sempre capacitação na área da leitura, a gente tem sempre material vindo das 

regionais de educação, né pra motivar esse trabalho com leitura, na minha escola por exemplo, a gente 

tem um projeto específico, né, de leitura e interpretação, porque a gente vê que é uma demanda muito 

grande, né, mas a gente recebe sim um suporte mínimo, né, da Secretaria Estadual de Educação, com 

algumas orientações pedagógicas, vamos dizer assim de práticas pedagógicas, com material impresso, 

de... de textos com perguntas já com questões fechadas, é... sugestões de trabalho, sugestões de textos 

a serem trabalhados, enfim.  



186 
 

 

Ser leitor 

 

27.Eu faço leitura diária de jornal, né, costumo ler jornal diariamente, os eu eu tenho assinatura, 

revista, a revista... Língua também, a gente recebe na escola, eu leio sempre, né, eu estou sempre 

lendo, colocando em dia. E tem as leituras dos livros particulares vamos dizer assim, que não é do 

campo do trabalho, os livros que eu leio em casa, sempre tem um livro de cabeceira, né. Eu termino 

um e começo outro sempre. 

28.A dificuldade para ler, eu particularmente porque o tempo é muito corrido, né, eu trabalho numa 

escola integral, e tenho os afazeres de casa, enfim. Eu tenho pouco tempo para ler, mas procuro ler 

todos os dias nem que seja um pouquinho. Leio jornal de manhã, faço as minhas leituras da escola, a 

noite, né, depois que as coisas se acalmam, eu leio meu livro, né, algumas páginas ou muitas páginas 

dependendo do como está a história.  

29.Eu acho que o brasileiro gosta de ler sim. Aquele que teve oportunidade, aquele que teve contato 

com a leitura, que aprendeu o quanto ler é bom, é... ele gosta de ler sim, não gosta de ler aquele que 

não foi incentivado, que não foi motivado, que não tem oportunidade, que não tem tempo, né, enfim 

não gosta porque não conhece. Eu acho que é assim. 

30. O professor de língua portuguesa gosta... eu gosto..., eu posso responder por mim, né. Não posso 

responder  por outros e eu gosto muito de ler. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, dos meu 

hábito né, daquilo que eu faço para me divertir, para me concentrar, para pesquisar, é tudo com leitura, 

né. Então eu, professora de língua portuguesa, eu gosto de ler sim. 

 

S 13 

 

1.Número um, Márcia. 

2.Colégio Estadual Anice Cecílio Pedreiro.  

3. 46 anos 

4.Minha formação é Letras, especialização em literatura. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5.Aprendi a ler muito cedo porque minha mãe era professora, mais ou menos aos cinco anos de idade.  

6.Não lembro exatamente o primeiro livro, lembro dos contos de fadas.  

7.Não frequentava muito a biblioteca, até porque não tinha, mas sempre tive contatos com livros. 

8.Lia contos de fadas, lia alguns livros infantis, lia gibis. 

9.Minha mãe sempre nos incentivou a ler, deixava a gente ler os livros didáticos, as histórias dos livros 

didáticos e sempre que podia comprava um ou outro livro. 
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10.A leitura era feita em sala de aula e eu por ser muito curiosa, chegava em casa e vasculhava as 

coisas da minha mãe que era professora. 

11.Não me lembro das fichas de leitura. 

12.Tem, meu pequeno príncipe... O pequeno príncipe que ganhei quando eu tinha uns dez anos. 

13.Tenho O pequeno príncipe guardado. 

14.Nosso contato era mais para os textos propícios para nossa idade. Então não me lembro de 

nenhuma proibição. 

 

Formação profissional 

 

15.Me tornei professora de língua portuguesa, primeiro pelo ambiente que eu vivi e depois porque eu 

sempre gostei de literatura, sempre li muito. 

16.Penso que a minha formação, ela me auxiliou em vários aspectos para me tornar professora, ela é a 

base teórica, mas ser professor é preciso um pouco mais de teoria. 

17.A minha formação me oportunizou vários momentos de leitura. A cada bibliografia sugerida a 

curiosidade aguçava, então a gente... eu acabei lendo muito mais.  

 

Ser professor  

 

18.Eu ministro aulas de língua portuguesa há 16 anos. Sempre trabalhei em Catalão. 

19.Não, trabalho na rede particular também. 

20.Trabalho as mais diferentes leituras em sala de aula. Desde os romances modernos, os temas 

modernos como Percy Jackson, que atrai muitos meninos, Diário de um banana, principalmente para 

os meninos do Ensino Fundamental, aos clássicos, uma vez que tenho muita aula no Ensino Médio, 

mas tento orientar as mais diferentes leituras. 

21.A gente enfrenta algumas dificuldades com o trabalho com a leitura. Alguns alunos por motivo de 

trabalho, de tempo e até por falta de... até por falta de contato mesmo eles têm uma certa rejeição, mas 

acredito que em geral muitos alunos leem. 

22.Eu tento incentivar meus alunos lerem , mostrando as leituras que eu faço. Isso é muito positivo, 

uma vez que eles acabam é... vendo no professor um certo modelo eles acabam ficando curiosos, 

comentam, e eu sinto que muitos deles buscam leitura que não são obrigatórias por conta de um 

comentário que eu fiz, de uma bibliografia que eu sugeri. 

23.Eu não acredito que exista uma metodologia para formar o aluno como leitor.  Até porque se 

tivesse era muito mais fácil. Eu acredito que o leitor crítico, a gente faz no dia-a-dia. A cada leitura 

precisa ser comentada, porque  não adianta também eu mandar ler e depois eu não fazer nenhuma 

retomada nessas leituras, instigar o aluno, comentar com ele algumas questões que... ele precisa sentir 

valorizado. E até... apesar de que os comentários também aguçam muito a questão da criticidade. 
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Muito pontos que de repente não tem sido percebidos numa primeira leitura após o comentário, o 

aluno possa ver com outros olhos.  

24.Eu acredito que todo tipo de leitura é importante. O aluno de Ensino Médio, se ele está mais 

direcionado ao vestibular, ele tem que trabalhar com essas leituras que são propostas, mas... não existe 

uma leitura mais ou menos importante. Todas são muito importantes e o aluno-leitor ele faz o 

diferencial no final do curso.  

25.Eu vario muito de suporte textual, a gente usa desde o livro didático até os livros dispostos na 

biblioteca, às vezes não tem na biblioteca, a gente busca o que tem em casa, é... sugiro para os 

meninos alguns sites de...  sebo e o preço é em conta, a gente faz... utiliza os mais diversos recursos 

para que  a leitura possa então fluir. Temos um projeto chamado Rodízio literário, onde cada um traz 

um...  título e a gente circula fazendo um comentário a cada quinze dias, isso flui muito bem, 

principalmente no Ensino Fundamental onde ainda não tem que colocar uma leitura mais direcionada. 

26. A Secretaria, ela também orienta diferentes gêneros, diferentes formas, diferentes leituras. 

 

Ser leitor 

 

27.Eu leio quase tudo, constantemente eu estou lendo um livro. Desde os romances históricos, teoria, 

romances contemporâneos. Leio muito. 

28.A principal dificuldade é o tempo, uma vez que a gente corre muito. 

29.Eu não acredito que o brasileiro não gosta de ler. Eu acredito que ele seja mal estimulado. E nós 

temos muito leitores. 

30.Nem todo o professor de língua portuguesa gosta de ler. E eu acredito que esse seja o grande 

problema de estimular a leitura. 

 

S 14 

 

1. ************. 

2. É Abraão André, Escola Abraão André. 

3. Tenho 25 anos. 

4. Sou graduado em Letras e fiz especialização em Língua Portuguesa. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5. Comecei a aprender em casa, fui alfabetizada pela minha mãe. E foi divertido. 

6. O primeiro livro que eu li foi João e Maria...  com a ajuda da minha mãe. 

7. Quando criança frequentava biblioteca da escola. Livraria não porque em Catalão não tinha. 
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8. Quando criança, lia livros infantis. Camila que era... que tinha na escola em que eu estudava, João e 

Maria, João e o Pé de feijão, algumas fábulas, principalmente os livros que minha mãe disponibilizava 

que foi a grande influenciadora da minha formação enquanto leitora. 

9. Como eu já disse, minha mãe me influenciou muito. Ela me incentivou muito a ler. 

10. Os professores da escola trabalhavam e incentivavam a leitura. Como eu gostava muito de ler. Eu 

gostava de depois de ler, formar com os meus colegas de sala,  teatro dos livros que a gente lia e 

apresentar para a sala e os meus professores me incentivavam nisso. Eles gostavam das apresentações, 

deixavam a gente apresentar para a turma ou para a escola inteira... Enfim eles incentivavam bastante. 

Mas eu não me lembro de muitos projetos de leitura em sala. 

11. Não me lembro de responder fichas de leitura quando criança. No Ensino Médio, me lembro de 

uma leitura mais séria. 

12. Tenho alguns livros sim de quando eu era estudante ainda guardados. É, livros literários. 

13. Tenho livro escolar, livros escolares guardados e alguns cadernos  também guardados da minha 

época escolar. Principalmente os do período da minha alfabetização que a minha mãe guardou. 

14. Não me lembro de ter sido proibida de ler ... livros, aliás a minha mãe era leitora de Sabrina, essas 

coleções. Esses eu não lia, mas também não tinha interesse de ler, ela já  dizia que não era para minha 

idade e eu não lia. Mas não que ela proibia. 

 

Formação profissional 

 

15. Gostava de língua portuguesa e quando fui prestar vestibular, fiz a opção por Letras e acabei me 

tornando professora de língua portuguesa e gosto. 

16. Acredito que a formação capacita teoricamente bem para. professor de língua portuguesa. Ainda 

falta um pouco de capacitação na prática, porque as aulas de estágio são poucas e não dão uma ideia 

de realmente como é a sala de aula, mas a capacitação teórica é muito boa. 

17. A formação oportuniza momentos de leitura, principalmente nas aulas de literatura. É... lembro 

bem das leituras ... de poemas com o Tony, Imaculada, e já nas aulas do Ulysses e da Luciana, é...  

leitura de livros de prosa mesmo.  

 

           Ser professor 

 

18. Sempre trabalhei em Catalão, e já sou professora de língua portuguesa desde 2007,  quando eu 

entrei no curso de Letras, já consegui umas aulas na rede particular. 

19. Não trabalho apenas na rede estadual. Trabalho também na rede particular de ensino. 

20. O tipo de leitura que trabalho em sala depende da ... da turma. No Ensino Médio, é leitura de 

clássicos e no ensino fundamental, o infanto-juvenil. 
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21. As dificuldades que tenho em trabalhar leitura na escola, é...  principalmente fazer com que o 

aluno leia. Hoje até que na escola em que eu trabalho, a biblioteca está funcionando, mas por um 

período nos ficamos sem o dinamizador de biblioteca e tinha dificuldade até do acesso a biblioteca. 

Agora com o dinamizador, com o bibliotecário, né, ficou um pouco mais fácil, mas ainda é uma 

dificuldade fazer esses alunos, frequentarem a biblioteca.  

22. A motivação ela é diária, levando...  títulos mais prazerosos, que façam parte do ambiente deles, 

tentando ver o que eles gostam mesmo no dia-a-dia para motivá-los. Ler um trechinho com eles de vez 

em quando em sala, é... deixar as aulas para que eles possam ler, né, é um ambiente mais confortável 

para que eles possam ler é uma forma de motivá-los. Deixar que eles discutam o que leu depois de um 

certo tempo, é uma forma de motivá-los a leitura.  

23. Uma metodologia para formá-los como leitores críticos, é a discursão do que eles estão lendo, né,  

não ficar só na leitura, coloca-los para discutir é... em grupo juntos o que está sendo lido. Pensar no 

que foi lido. 

24. É... os alunos do Ensino Médio, eles podem e devem ter contato com leituras mais 

contemporâneas, mas ainda sim é importante a leitura dos clássicos e dos cânones da literatura. Esses 

não podem ficar de lado. Afinal de contas, eles estudam períodos literários. 

25. O principal suporte usado ainda é o livro didático. 

26. A Secretaria Estadual, ela incentiva a prática de leitura, com realização de oficinas, mas o suporte 

ainda é pequeno. 

 

Ser leitor 

 

27. Então, as leituras diárias são variadas. Apesar que com a carga horária excessiva, o tempo para ler 

ainda é pouco. Mas notícias na internet, é... faço a leitura da revista Língua Portuguesa, nós recebemos 

na escola, eu estou sempre lendo e as redes sociais que é importante a gente estar por dentro do que 

esses meninos vivem também. 

28. Como eu já disse, né, na questão vinte e oito, as dificuldades, para que o professor possa estar 

lendo diariamente é a carga horária excessiva e a quantidade de trabalho que a gente traz para  casa. 

29. A questão do brasileiro... essa afirmativa, o brasileiro não gosta de ler, é... realmente, não é que ele 

não gosta de ler, ele lê, talvez o que se pensa sobre isso, ele não lê ainda os clássicos literários, ou o 

que o professor quer que ele leia. Porque um adolescente está lendo o tempo todo no facebook, né, um 

suporte qu ele utiliza bastante, ele lê muito ali, ele posta muita coisa ali. Então ele está lendo para fazer 

essas postagens, o que ainda não se lê, é o que a gente considera literatura, e é isso que a gente precisa 

incentivá-los a ler e mostrar que é bom ler livros literários, que é gostoso, que é um momento em que a 

imaginação pode fluir. Que é onde a realidade sai um pouco e entra em ação a fantasia. 
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30. O professor de língua portuguesa gosta de ler? Eu gosto de ler, mas não sei se todo professor de 

língua portuguesa gosta de ler. E não é porque nós somos professores de língua portuguesa que nós 

temos que gostar de ler tudo. Nós precisamos selecionar também o que lemos. É isso. 

 

S 15 

 

1. Nome fictício, Manuela. 

2.Trabalho no Colégio Estadual João Netto de Campos. 

3. Eu tenho 48 anos. 

4. Minha formação acadêmica é Letras. Especialização em planejamento educacional. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Eu me lembro de quando eu comecei a ler no pré...  

6. O primeiro livro que eu li foi o livro no qual eu fui alfabetizada. Eu não fui alfabetizada é... numa 

cartilha, eu fui alfabetizada num livro de histórias que até hoje eu lembro, chama-se As mais belas 

histórias. Então minha alfabetização foi feita com as histórias. Então eu me lembro dos Três 

Porquinhos, Cachinhos de Ouro, Chapeuzinho Vermelho e me lembro que era apaixonada por essas 

histórias. 

7. Quando eu era crianças, eu não frequentava bibliotecas e nem livrarias e até uma certa idade, eu não 

tive experiência com leitura, a não ser essa do livro de histórias dAs mais belas histórias.  

8. Não me lembro de meus pais comentarem nada sobre leitura, e nem me incentivavam a ler. Agora a 

partir... quando eu fazia quarta... quarto ano antigamente que hoje seria o quinto ano, passei por uma 

experiência muito interessante que inclusive eu acho que foi o fator determinante para eu me tornasse 

uma leitora. Eu estudava no Colégio Joaquim de Araújo e nós tivemos uma professora, a Lívia Abrão 

que abriu a biblioteca da escola para que nós pudéssemos ler. Isso em 1977, 78 por aí, quando nenhum 

professor fazia este tipo de coisa. Então os  livros estavam lá para que as traças comessem, os alunos 

não podiam ler o livro porque estragariam esses livros. E a Lívia abriu a biblioteca, eu me lembro que 

ela tanto lia para nós todos os dias, como ela no dia de sexta-feira depois do recreio, nós tínhamos 

acesso aos livros da biblioteca. Ela tirava os livros da biblioteca e levava para a sala de aula. Inclusive 

ela enfrentou barreiras, críticas por parte da diretora da época que dizia que ela não queria dar aula, 

que ela queria ficar enrolando a aula. E na realidade o que ela fez foi um trabalho de formação de 

leitores. E eu me lembro inclusive de dois livros que ela leu para nós, que até hoje eu me lembro das 

histórias. Que é O menino do dedo verde e Os homens do cavanhaque de fogo. E ela passou a 

emprestar livros dela, da biblioteca particular dela para os alunos. Então eu me lembro que eu...  ela 

morava na época perto do Colégio, que era uma casa alí perto do Hospital São Nicolau, a casa nem 

existe hoje mais, ela foi desmanchada e virou uma extensão do Hospital. Mas era ali que ela morava e 
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eu me lembro de bater na porta da casa dela e pegar emprestado porque ela emprestava para os alunos 

que quisessem ler. E a partir dessa época eu comecei a ler, a devorar entre aspas os livros e lembro de 

ter lido todos os clássicos que eu tive oportunidade de ler, Os três mosqueteiros, Vinte anos depois, A 

tulipa negra, Conde de Monte Cristo, Salambou, então... é O morro dos ventos uivantes, então todos os 

clássicos que eu tive oportunidade eu li. Então foi uma experiência muito interessante porque eu não 

tinha acesso a leitura, em casa não tinha, e foi a escola que me proporcionou e eu amei. E a partir daí 

eu comecei a me interessar, a gostar de ler. É... nessa época eu não me lembro se... tinha ficha de 

leitura, mas me parece que não que o objetivo do trabalho era realmente levar o aluno a ler, se 

apaixonar pela leitura. Então esse era o objetivo. Então são esses os livros que eu tenho guardado de 

lembrança da minha época escolar, não me lembro de nenhum livro que eu tenho sido proibida de ler...  

 

Obs.: Esse sujeito respondeu as questões 08 a 14 de forma corrida, como um relato. 

 

Formação profissional 

 

15. Tornei-me professora de língua portuguesa, mais por falta de... de... na época aqui em Catalão não 

ter o curso que eu queria que era história. Então eu comecei a fazer o curso de Letras, porque eu já 

dava aulas, eu fiz magistério, eu já dava aula, para não ficar parada. E... achava que o curso, o qual eu 

ia me identificar, que eu queria era história. Na realidade não foi, eu fiz o curso de letras, quando eu 

estava terminando o curso de Letras veio história. Então eu tinha em mente que eu ia fazer o curso de 

história. Só que eu peguei umas aulas de história e eu não gostei. Então eu vim a descobrir que 

realmente, por um caminho um pouco tortuoso, eu realmente é... O curso que eu tinha que fazer era 

realmente o curso de Letras. 

16. A minha formação me capacitou para ser professora de língua portuguesa, porque a formação do 

curso de língua portuguesa é voltada para o professor de língua. As literaturas, a parte de produção e 

texto, então eu sou uma professora que eu amo trabalhar literatura, aula de literatura não me cansa. E 

eu tenho uma bagagem muito boa porque o meu curso me permitiu isso. Com que eu desenvolvesse 

essa capacidade de análise de texto, e de estar lidando com textos de diversas épocas literárias, e eu 

acho que isso é importante para o aluno.  

17. A minha formação  oportunizou momentos de leituras variadas, sim, porque ... eu já tinha uma 

experiência com leitura quando eu fazia magistério, como eu disse antes, a minha experiência 

começou antes, né, quando eu fazia o quarto ano, depois quando eu fiz magistério eu sempre li, fui 

para o curso de Letras já como leitora, uma pessoa que tinha hábito de leitura, gostava de ler.  

 

Ser professor 

 

18. Eu ministro aulas de língua portuguesa há vinte e nove anos. Sempre trabalhei em Catalão. 
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19. Não trabalho apenas na rede estadual, eu também trabalho na rede municipal. 

20. Tipo de leitura que eu trabalho em sala de aula, em relação aos conteúdos são as leituras que o 

programa trabalha. Então com os gêneros literários, mas eu sempre faço um trabalho de leitura com as 

minhas turmas. Inclusive o trabalho não é melhor desenvolvido porque a gente não tem condições 

ideais. Nós temos uma carga horária muito extensa, muito cansativa, e... eu acredito que para eu poder 

colocar o meu aluno para ler, eu quero fazer um trabalho em cima, um trabalho temático e com a carga 

horária que eu tenho torna-se praticamente, humanamente impossível estar fazendo um trabalho bem 

feito nesta área. Então a gente faz dentro dos limites e das condições que nós temos. Mas eu coloco o 

aluno para ler, eu tenho esse compromisso de formar o leitor então há trabalho com os alunos com 

jornal, com revistas, com os livros que a biblioteca tem. Então eu sempre tenho a preocupação de 

colocar o aluno para ler. Inclusive na rede municipal, eu tenho dois oitavos e um nono e esse ano as 

três turmas leram para mim três livros e uma experiência rica e muito interessante, porque eles já têm 

um discurso da seguinte forma: “Esse livro eu gostei mais do que o outro”, “Esse aqui eu não gostei”, 

então se eles têm, se eles podem ter esse discurso significa que eles já são leitores e que eles já estão 

definindo o tipo de leitura que eles gostam. Então isso para mim foi muito gratificante ver que o meu 

trabalho está surtindo efeito, porque é isso mesmo que eu quero, que ele leiam, que tenham o hábito de 

leitura e que eles vão além, que eles descubram o tipo de leitura que eles gostam. E que a partir daí 

eles procurem esse tipo de leitura e que leiam. 

21. Então as dificuldades que eu tenho em trabalhar leitura na escola é a questão dos livros, porque 

normalmente a gente tem um título só e eu precisaria de mais títulos porque pra facilitar o meu 

trabalho, eu tenho turmas, por exemplo, que eu vou sugerir dois títulos para eles lerem, porque se eu 

deixar cada aluno lendo um livro eu não dou conta de fazer o trabalho que eu gosto de fazer. 

22. Motivo meus alunos a lerem, porque sempre levo revistas, jornais, livros para sala. Quando eles 

pedem o livro, eu me ofereço para ir até a biblioteca para estar orientando o tipo de leitura que eles 

gostam. 

 23. E a metodologia que eu tenho para formar o leitor crítico é essa metodologia de formar o próprio 

leitor porque a medida que ele for lendo, ele vai cada vez querendo um tipo de leitura mais profunda 

que permita com que ele pense mais e eu procuro discutir muito isso em sala de aula, falar da 

importância da leitura, que a pessoa que lê amplia seus horizontes, ela melhora o vocabulário, ela sabe 

explicar, ela sabe falar sobre qualquer assunto. Então isso é um assunto que eu discuto muito com eles 

em sala de aula. Sempre tentando conscientizar da importância da leitura e propiciando momentos de 

leitura para eles. 

24. Não respondeu. 

25. Não respondeu. 

26. A Secretaria de Educação orienta as práticas pedagógicas do professor de língua portuguesa em 

relação a prática de leitura é colocando que o professor tem que colocar para ler. Só que as condições 

ainda não são as ideais. Como eu disse faltam livros, faltam mais títulos de livros, mais número de 



194 
 

livros, com o mesmo título e essa questão da carga horária extensiva da gente é algo que atrapalha 

muito. Então nós só vamos ter condições de fazer um trabalho bem feito quando a gente puder ter um 

número menor de aulas e poder dedicar efetivamente ao aluno na questão da leitura. 

 

Ser leitor 

 

27. Eu costumo ler jornais, revistas diariamente, livros. Como eu disse eu gosto de ler, eu não gosto de 

ficar sem ter o que ler. 

28. As dificuldades encontradas por mim para ler diariamente é a questão do tempo, que realmente o 

trabalho é muito absorvente, a gente tem muita coisa para corrigir em casa, para planejar em casa. 

Então o tempo que sobra para a leitura fica muito reduzido. Mas como eu gosto de ler eu sempre 

procuro meus mecanismos de estar lendo alguma coisa. 

29. O brasileiro não gosta de ler... Está melhorando. No início quando eu comecei a minha carreira, a 

resistência dos alunos aos livros, ir na biblioteca pegar os livros era muito grande. Hoje a gente 

percebe que eles gostam do livro, eles pegam o livro e leem, eles absorvem na leitura. No início, há 

quase trinta anos atrás o meu trabalho era muito mais difícil, porque eles não tinham contato com 

nenhum livro a não ser a experiência da escola e a escola é que começava isso. E as vezes a escola 

começava isso já quando o aluno estava na série adiantada. O que a gente vê hoje é que no jardim, no 

pré, ele já tem contato com o livro, o professor trabalha, leva para a sala de aula e eles gostam de ler. 

Então eu acredito que a longo prazo, daqui a vinte anos, nós vamos conseguir mudar essa história e 

que o brasileiro vai sim gostar de ler. E vai ler. Eu acredito que eu tenha iniciado esse trabalho esse 

ano porque a média de leitura do  brasileiro por ano é um livro e os meus alunos como eu disse do 

oitavo e do nono leram três, então eles superaram a média brasileira. 

30. O professor de língua portuguesa gosta de ler? Eu acredito que muitos professores não. Eles 

ministram as aulas, são professores de língua e não gostam de ler. Então quem não gosta de ler nunca 

vai conseguir fazer com que o aluno consiga ler. Então o primordial para o professor de língua é ele 

gostar de ler, porque ele passa essa paixão para o aluno ele tem argumentos para conseguir fazer com 

que o aluno comece a ler e o trabalho dele é diferenciado. Porque se o professor não gosta de ler, ele 

vai acabar colocando essa questão da leitura sempre em segundo plano e outras coisas vão ser mais 

importantes porque ele mesmo não tem hábito de leitura. Agora, se ele gosta isto é o primordial na 

aula dele. O primeiro dia de aula que você entra você já pensa nisso, você já pensa nos leitores natos 

que você já tem na sala de aula e naqueles que você vai ter que formar. Você vai desenvolver um 

trabalho, e vai conseguir formar esses leitores. Então esse que eu acho que é o diferencial. 

 

S 16 

 

1. Meu nome fictício é Heloisa. 
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2.Trabalho na Escola é... Estadual João Netto de Campos e na municipal Jose Seba. 

3. Tenho 45 anos. 

4. Sou formada em Letras- Português, especializada em Educação brasileira. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5. Quanto a minha memória de leitura, questão cinco. É... aprendi a ler quando havia... seis anos. 

Através do método tradicional. Lembro até hoje pela cartilha, Caminha Certo. 

6.  O primeiro livro que eu me lembro que li, que esse eu não esqueci, foi a Ilha Perdida de Maria José 

Dupré, que eu tenho mais lembrança remota. 

7. Frequentava as bibliotecas da escola, quando eu era criança...  

8. Sempre gostei de ler, né, a partir do momento que eu comecei a ler. Só que tenho lembrança apenas 

é... do meu sexto ano para a frente. Das leituras do sexto ano. 

9. Sempre lia quando podia, meus pais nunca me incentivaram a ler. Sempre foram semi-analfabetos, 

né, não tinha tanta... não tive tanto acesso a leitura em casa.  

10. Os professores de educação básica que eu tenho lembrança, é... liam né, na sala, eu lembro de 

algumas histórias que eles liam, né para a gente, e a partir do sexto ano a gente lia livros, preenchia 

ficha de leitura, né dos livros que a gente lia, que eram cobrados... 

11. Não mencionou como resposta, contudo respondeu junto com a questão anterior. 

12. É... questão doze, dos livros do tempo que eu era estudante, eu tenho mais só livros didáticos, e os 

clássicos da literatura, né, dos romances românticos, né, da época do romantismo, né, que eu lia 

bastante, no meu Ensino Médio. E de todas as épocas, né, da literatura brasileira. Da época do 

modernismo também... 

13. Na questão treze, é... o único livro guardado de lembrança da época escolar, né, que eu tenho até 

hoje, é esse A ilha perdida, que eu já citei anteriormente, da coleção, né, que eu adorava ler quando era 

ainda adolescente. E também adorava ler aquelas revistinhas, né, de Sabrina, Bianca, né, eu tenho 

ainda algumas guardadas.   

14. Você se lembra de... é a questão catorze. Sempre lia nas minhas horas vagas, às vezes escondida de 

meu pai e da minha mãe, porque eles me cobravam afazeres domésticos, né, então eu lia mais era 

assim nas horas vagas, mais às escondidas, na escola... 

 

Formação profissional 

 

15. Questão quinze, tornei professora de língua portuguesa por acaso. Porque na época eu não poderia 

sair para fazer graduação e os cursos que havia na Federal, meu não tinha situação financeira boa para 

poder estudar fora, então acabei fazendo letras que era o primeiro curso que havia na Faculdade 
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Federal aqui em Catalão. Fui da primeira turma e assim me formei, né, em professora de língua 

portuguesa.  

16. Não respondeu. 

17. E a partir daí a gente sempre lia, tive leituras variadas, né, sempre foi tanto as que eram pedidas e 

continuei sempre a ler. 

 

Ser professor 

 

18. Questão dezoito, trabalho com sala de aula há vinte e oito anos, sempre aqui em Catalão. Trabalhei 

em escola particular, em três escolas particulares aqui em Catalão. E hoje atuo só na rede estadual e 

municipal. 

19. Respondida juntamente com a anterior. 

20. Questão vinte, adoro trabalhar crônicas em sala de aula, contos, textos que tem mais assim... que 

são mais prazerosos, né, para atrair a atenção do aluno.  

21. Não respondeu 

22. Incentivo a leitura também através de filmes primeiro depois peço para que leiam o livro daqueles 

que teve adaptação em filmes. Tento formar o aluno como leitor crítico através de leituras 

diversificadas. 

23. Não respondeu. 

24. Questão vinte e quatro, como eu já disse, né, é... leituras que chamam mais a atenção do aluno são 

aquelas mais prazerosas, né, são contos, crônicas, eles adoram muito, né, é romances, também já 

prestei muito atenção, é gostam de literatura de massa, esses best seller, como esses romances 

estrangeiros também e aquela coleção também juvenil, dos adolescentes também eles gostam muito de 

ler, principalmente os alunos do ensino fundamental. 

25. Questão vinte e cinco, o meu suporte textual usado em sala de aula são é... os textos que eu levo 

xerocados para a sala e também os disponibilizados em livro didático e os paradidáticos que estão nas 

bibliotecas, né, da escola. 

26. Questão vinte e seis... O sistema, né, a Secretaria Estadual de Educação, cobra, cobra muito que a 

gente tome a leitura dos alunos, que a gente trabalhe, né, a ficha literária com os alunos em sala de 

aula, só porque há ainda uma grande dificuldade porque não há livros para todos. São escassos os 

livros, a gente que disponibilizar em xerox, ou até mesmo na internet. Para que os alunos possam ler.  

 

Ser leitor 

 

27. Questão vinte e sete, eu... a leitura que eu faço diária, além é... que eu gosto, de livros, né, 

especialmente livros teóricos, pois hoje eu sou mestranda, né, faço mestrado, é... eu adoro ler 

romances, né, e também essas literaturas de massa pra gente poder ver e descansar um pouco a mente, 
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mas gosto muito de livros teóricos, também, contos, crônicas, não tem assim uma leitura específica, 

gosto de ler todas as leituras, principalmente a gente lê aquelas mais banais e também as notícias, 

jornais, a gente costuma ler diariamente. 

28. Questão vinte e oito, quais são as dificuld... as dificuldades que eu encontro para a leitura diária é o 

tempo. O professor, ele...por ele ser mal remunerado, ele acumula sua carga horária e acaba não tendo 

tempo para ler, para fazer pesquisas, né e fica a maioria do tempo dentro de sala de aula. 

29. Questão vinte e nove, o brasileiro, ele não tem o costume de ler, né, não sei se é porque não gosta 

de ler, mas é porque ele não foi acostumado, né, a ter essa prática de leitura. E isso veio acabando dos 

anos 90 para cá a gente percebe que a cada dia que passa, é com avanço também tecnológico, com o 

uso das redes sociais, com muita informação que tem pela internet, ele, o brasileiro, se distanciou, né 

do livro praticamente, tem preguiça mesmo de ler.  

30. Questão trinta, até mesmo o professor de língua portuguesa, é... às vezes demonstra talvez por falta 

de tempo essa... essa escassez de leitura. Mas é muito raro, a maioria dos professores que eu conheço, 

de língua portuguesa, eles gostam de ler, né, tem esse costume, da leitura mesmo. 

 

  

S 17 

 

1. ***********. 

2. CEPI- Polivalente Dr. Tharsis Campos. 

3. Quarenta e três. 

4. Graduação em língua portuguesa, Letras com habilitação em língua portuguesa, especialista em 

processos inclusivos  e educação especial. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Aprendi a ler, né, nas séries iniciais, não me lembro como foi o meu processo de leitura, da primeira 

leitura como eu aprendi. 

 6. O primeiro livro que li foi Éramos seis, não lembro o autor, mas me parece que é da série vaga-

lume, não lembro bem como que era. 

7.Não fui muito uma criança de frequentar bibliotecas, livrarias, não tinha esse hábito, mesmo porque 

na minha época era muito distante. 

8. Quando criança lia gibis, lia... tenho a minha lembrança meia vaga com relação ao meu processo de 

leitura. 

 9. Meus pais, né, minha mãe, foi... ela é professora também, ela não tinha essa prática de    leitura, ela 

era uma professora de séries iniciais na fazenda, dava aula numa sala multiseriada e eu não lembro 

como que ela me incentivava essa prática de leitura, não me lembro... 
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10. É... a educação básica minha, eu também não me lembro. Eu tive um fato na infância que bloqueou 

meus... minha memória até os onze anos de idade, então eu lembro muito pouca coisa, do que 

aconteceu até então, não lembro se tinha... realmente não me lembro. 

11. Não respondeu. 

12. O que eu lembro de quando era estudante, o que eu tinha... Era... a escola mesmo. Estudei aqui no 

Colégio Polivalente que hoje é CEPI, antes Colégio Polivalente, eu lembro que eu gostava muito da 

escola, minha mãe passou depois a trabalhar aqui, eu vinha com ela. Então eu gostava da escola, mas 

nenhum objeto me referenciava a isso.  

13.Livros de lembrança, eu não tenho. Eu tenho alguns livros na biblioteca, mas não com o intuito de 

ser de lembrança. Eu tenho alguns livros que eu adquiri ao longo do tempo, né, por ser da área de 

letras, da área de línguas, de linguagens, aí eu tenho alguns livros. 

14.De questão de proibição de leituras, nunca... nunca me lembro de ter tido algum alguma 

determinada leitura que eu fiquei proibida de ler, por algum motivo. 

 

Formação profissional 

15. Me tornei professora de língua portuguesa porque na época o vestibular em Catalão, era... uma das 

opções que eu tinha era a língua portuguesa, pedagogia e matemática. E eu optei pela língua 

portuguesa por me identificar mais ccom o que era trabalhado na língua portuguesa. 

16. A minha formação ajudou muito porque eu fiz licenciatura, né, em língua portuguesa e fiz 

bacharelado também, na minha época tinha e fiz licenciatura... A licenciatura ajuda  a gente a formar 

professores, mas eu sempre procurei por outras capacitações, eu nunca fiquei presa na minha, só, 

formação acadêmica, eu acho que a capacitação tem que ser contínua e sempre fiquei presa em outras 

capacitações, sempre tentando melhorar, me instrumentalizar mais para melhorar o meu desempenho 

em sala de aula. Sempre, o meu objetivo foi esse. 

17. Minha formação... sempre! Leituras... é! Como eu fico em constante capacitação, então as leituras, 

elas tem que existir. Então eu sou uma pessoa que leio não obras literárias, opto mais por leituras de 

textos diversos, mais leituras de caráter informativo. Preciso muito ler ainda, praticar o hábito da 

leitura, “porque está meio que enferrujado”. 

 

Ser professor 

 

18. Estou ministrando aula, entrei... sou fresquinha na sala de aula, desde 2008 eu assumi a função 

administrativa e em 2014 agora, eu assumi sala de aula, com aulas de ensino médio, um grande 

desafio, estou precisando correr atrás do tempo perdido para que as minhas aulas sejam pelo ao menos 

agradáveis e que sejam capazes de proporcionar o que os alunos estão procurando, porque é 

conhecimento, né, o meu objetivo é... Eu seria uma professora frustrada se eu não conseguisse 

transmitir os conhecimentos.  
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19. Trabalho só na rede estadual. Aqui no CEPI- Polivalente a gente tem dedicação exclusiva, a gente 

tem que trabalhar só nessa escola. 

20. Eu trabalho leituras diversas, né, de todos os gêneros textuais, faz parte, mesmo porque eu trabalho 

primeiro, segundo e terceiro ano. Sempre a leitura, a questão de ler não por ler, mas ler para 

compreender, né. E que a leitura é essencial, fundamental para que você possa produzir bons textos, 

né, boas mensagens. 

21. Não respondeu. 

22. E para motivar meus alunos, é praticando, né,  é praticando, usando técnicas variadas para estar 

estimulando eles a lerem, né,  e estar mostrando para eles também que a leitura, ela... que traz os 

conhecimentos que a gente busca para poder mostrar esses conhecimentos quando a gente for 

participar de um processo seletivo. 

23. Eu acho que o aluno tem que ser crítico, né, não é só ler, é ler para entender, ler para compreender 

e ler para utilizar como conhecimento futuro. Então o leitor, ele tem que ser crítico, o cidadão tem que 

ser um cidadão crítico, né, ele tem que ser um cidadão autônomo e crítico, claro que solidário, mas ele 

tem que ser competente também. 

24. O tipo de leitura mais importante para o aluno do ensino médio, é... diversas, é a leitura 

informativa porque provavelmente no vestibular vai cair um tema atual e ele tem que estar bem 

informado, ele tem que... quando ele for participar do processo seletivo, ele vai ter que mostrar os 

conhecimentos dele e nada melhor do que ler para atingir isso. Então eu recomendo todas as leituras, 

tanto um simples anúncio publicitário, o aluno tem que ler e entender o que quer dizer, quanto uma 

obra literária da mais complexa de entendimento possível. Então ele tem que ler tudo. Como diz de 

“mamando a caducando”, de “cabo a rabo”, todos os tipos de leituras ele tem que ter acesso e interesse 

e praticar. Por pior que seja o tema trabalhado, a leitura desse tema é importante. 

25. O maior suporte textual que eu tenho é trabalhar com a... Hoje no momento a internet é um grande 

aliado que a gente tem para estar, né, ... estar fomentando as pesquisas tudo... mas o livro didático 

também é um suporte textual. Hoje qualquer meio, qualquer tipo de recurso que você tem, se você 

souber trabalhar em sala é suporte textual. É a partir desses recursos que você vai estar estimulando a 

leitura. E sempre lembrando que leitura é para melhorar a habilidade escrita, então a habilidade escrita 

é o objetivo, então o ler é para melhorar a habilidade escrita, esse é o objetivo. 

26. As práticas pedagógicas que a gente recebe sob ... em relação  à prática de  leitura é... é essencial, 

né. Tem a matriz, o referencial curricular, no referencial curricular, as expectativas de aprendizagem 

dos alunos são todas voltadas para a prática da leitura, é ler, ler, ler e ler e depois refletir sobre a 

leitura. 

 

Ser leitor  
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27. Leitura diária? Não, eu leio o material que eu vou trabalhar em sala. Eu tenho que fundamentar 

para estar lendo, eu tenho que procurar as informações para eu melhorar o meu desempenho em sala 

de aula e quanto mais preparada eu estiver, é claro que eu vou dar melhor aula. Então o meu objetivo... 

eu leio diariamente,  jornal, dependendo do assunto que eu vou trabalhar em sala eu tenho que estar 

informada sobre ele, porque senão como que eu vou dar aula? Impossível. 

28. Para ler diariamente, a dificuldade é tempo. A gente é sobrecarregada, preparar aula, é tempo, é 

tempo, é sobrecarga... muito grande de serviço. Hoje em dia professor tem a parte... não é só o 

trabalho em sala de aula, dentro da sala... tem a parte de elaboração, de correção, de avaliação e de 

conhecimento também, de domínios... questões que você não domina que você tem que correr atrás... 

Então a dificuldade é você organizar o tempo para estar distribuindo um tempo específico para a 

leitura. Mas na medida do possível a gente tem que ler. 

29. Que o brasileiro não gosta de ler, isso é fato, né, é fato, o brasileiro é preguiçoso, é le... a gente 

percebe isso já nos nossos alunos. Eu acho que esse... esse... essa... herança ruim, a gente tem há 

muitos anos, então a gente precisa quebrar isso, né, quebrar esse paradigma e tentar... é cada vez mais 

na escola que a gente vai fomentando isso. Porque a família não teve essa cultura, então ela não vai 

transmitir essa cultura, então é a escola que tem que mudar isso, é a escola que tem que incentivar os 

alunos a lerem, é a escola que tem que fazer alguma coisa, né, nesse sentido, porque a escola está nas 

mãos dos alunos, então a gente... está com os alunos, né, principalmente na nossa escola que o aluno 

fica o dia todo. Então aqui a gente tem uma responsabilidade ainda maior com relação aos hábitos de 

leitura. 

30. Professor de língua portuguesa gosta de ler, não! Não gosta! Professor de língua portuguesa não 

gosta de ler. Gostar de ler é uma característica nata, não é do professor de língua portuguesa. Professor 

de língua portuguesa na maioria das vezes lê porque precisa. Ele precisa ser mais leitor do que das 

outras disciplinas, né, eu acho. Mas, gostar ele não gosta. E quem não gosta, não gosta mesmo, pode 

ser qualquer área do conhecimento. Mas o professor de língua portuguesa, obrigatoriamente ele tem 

que ler, né. Porque ele precisa garantir a presença também, né. Então ele tem que querer, ele tem que 

ler para que os alunos leiam, ele tem que mostrar isso, né, mostrar que ele é um leitor para o aluno. 

Porque senão o aluno vai falar “Não o professor não lê, eu também não vou ler”. Então é isso, é isso 

que eu tinha para falar. Obrigado. Luciana. Tchau. 

 

S 18 

 

1. Nome fictício, Escobar. 

2. Dois, trabalho no Colégio Estadual Dona Yayá. 

3. Três, trinta e três anos. 

4. Quatro, graduação em Letras- Português, especialização em leitura e ensino, mestrado em estudos 

da linguagem, em andamento e também bacharelado em Direito. 
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Questões relacionadas à memória de leitura: 

 

5. Lembro de quando eu aprendi a ler... Nas séries iniciais, né, no antigo pré-escolar. 

6. Primeiro livro que li... Não lembro assim qual foi... Lembro que lia muito série vaga-lumes... 

7. Você frequentava bibliotecas, livrarias quando criança? Sim. Lá em Cumari que é a minha cidade 

natal, tinha uma biblioteca pública e eu costumava frequentar. 

8. O que você lia quando criança? Quando criança, livros de história infantis. Me lembro que tinha 

livros de contos de fada, Rapunzel, que minha mãe sempre lia para mim e depois eu lia sozinho. 

9. Os seus pais falavam sobre leitura para você? Eles te “ensinavam” a ler? Nove. Ensinavam. Minha 

mãe sempre me incentivou. Por ser professora, sempre me incentivou a leitura. Meu pai nem tanto, 

porque ele era comerciante, mas minha mãe me incentivava a leitura. 

10. Os professores da educação básica trabalhavam a leitura... Você tinha que ler o livro e depois 

apresentar a história em sala. 

11. Onze, nunca respondi ficha de leitura.  

12. Doze... Você tem algum objeto, texto, livro que se lembra quando era estudante. Me lembro dos 

livros do Pedro Bandeira, A droga da obediência, A droga do amor, Pântano de Sangue, me marcaram 

muito. 

13. Treze, você tem algum livro guardado, de lembrança da sua época escolar? Inocência do Visconde 

de Taunay. 

14. Você se lembra de algum livro, texto que você foi proibido de ler?  Catorze. Não. 

 

Formação profissional 

 

15. Formação profissional, quinze, como você se tornou professor de língua portuguesa? Eu fiz Letras 

na UFG, aqui no Campus de Catalão, por falta de opção na verdade. Sempre sonhava em fazer 

jornalismo. Mas não tinha opção, fiz Letras aqui. E quando comecei o curso gostei muito e logo 

comecei a trabalhar na área, dar aulas. 

16. Dezesseis, o curso de Letras foi muito importante para mim porque me aproximou da língua 

portuguesa, da leitura, da literatura principalmente... 

17. Dezessete, como sua formação lhe oportunizou momentos de leituras variadas? Nós tivemos 

muitos momentos de leitura no curso de Letras, mas um me marcou assim profundamente. Eu lembro 

que o professor de literatura, ele fez uma encenação, dividiu a sala em grupos e nós fizemos 

encenação, é de livros. E me lembro que nós... que eu participei da encenação do Moço Loiro.  

 

Ser professor 
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18. Ministro aulas de língua portuguesa há doze anos, trabalhei em Cumari, em Catalão. 

19. Trabalho na rede estadual, e na rede municipal e já trabalhei na rede particular. Mas no momento 

só na rede estadual e municipal. 

20. Como eu trabalho com o primeiro ano do ensino médio, os tipos de leituras que eu ainda trabalho 

com os alunos são leituras mais infanto-juvenis. Porque eles ainda não têm uma ideia dos movimentos 

literários em si. Então eu trabalho as leituras do Pedro Bandeira, é ... alguns contos do Machado de 

Assis, eles gostam muito. Contos regionalistas, agora no momento estou trabalhando com literatura de 

cordel, leitura, né, de textos de cordel.  

21. Vejo que a grande dificuldade de trabalhar leitura na escola é porque os nossos alunos, eles não 

têm mais aquele contato com a leitura. Infelizmente, esse mundo digital da informática tirou o aluno 

da leitura. Ele lê muito, mas lê outras coisas, que não obras literárias, né, ele está sempre em frente ao 

computador, mas não para ler livros literários, ele lê outros tipos de textos, né, talvez textos ... mais 

próximos da área de interesse dele. 

22. Vinte e dois, eu sempre motivo meus alunos contanto trechos dos livros em sala. 

23. Vinte e três... sempre após a leitura nós questionamos o ponto de vista apresentado pela leitura, né, 

um livro muito bom para trabalhar isso, sem dúvida nenhuma sobre o ponto de vista do leitor crítico é 

o Dom Casmurro de Machado de Assis, sem dúvida nenhuma, porque o leitor pode questionar sobre o 

que é passado pelo personagem. 

24. Vinte e quatro, acredito que para o ensino médio os tipos de leitura são a leitura literária, mais 

importante, porque os alunos estão vendo o contexto literário, a produção daquele período e nada 

melhor do que também ter contato com a obra literária. 

25. Vinte e cinco, o principal suporte textual usado em sala de aula, sem dúvida nenhuma é levar os 

aluno à biblioteca, deixar que ele tenham contato com as obras literárias, em sala de aula mesmo, é... o 

que eu posso fazer é passar para os alunos as experiências que eu tenho de leitura como forma de 

estimulá-los a ler. 

26. Vinte e seis, a Secretaria Estadual de Educação, adotou um currículo que trabalha gêneros 

variados, então ela incentiva o professor a trabalhar gêneros variados, como por exemplo, eu já 

mencionei, no primeiro ano o gênero é literatura de cordel, então a gente parte sempre do gênero. 

Estou trabalhando texto de cordel, poema de cordel para depois chegar aos conteúdos propriamente 

ditos. 

 

Ser leitor 

 

27. Vinte e sete... O que eu costumo ler diariamente é sites de informação e as leituras que eu indico 

para meus alunos eu sempre gosto de fazer uma releitura. 

28. A minha dificuldade em ler diariamente é justamente a falta de tempo, pela sobrecarga de horas-

aula. 
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 29. Vinte e nove, não acho que o brasileiro não gosta de ler, eu acho que ele tem lido muito sim, mas 

outros tipos de leituras que não a leitura literária. Os nossos jovens, os nossos adolescente têm lido 

muito, eles ficam sempre em frente ao computador nas redes sociais, isso leva a uma leitura, mas não é 

a leitura literária, aquela leitura que a escola precisa trabalhar, incentivar no aluno. Tem outras coisas 

que competem com este tipo de leitura, né e acabam tomando espaço desse tipo de leitura, porém os 

alunos leem, eu não acho que o brasileiro não gosta de ler, ele gosta de ler sim, né, mas leitura variada 

de acordo com seu interesse. 

30. Professor de língua portuguesa gosta de ler? Ele precisa gostar de ler, né, é uma necessidade, 

infelizmente a realidade tem sido outra.  Muitos professores, ele não tem o hábito e não têm o gosto 

pela leitura e não passam isso para o aluno. Mas o professor de língua portuguesa, como qualquer 

professor de qualquer área, ele tem que ter conhecimento da literatura acerca do seu conteúdo e ele 

tem que gostar de ler. Ler amplia o conhecimento, ler melhora a ortografia, ler faz com que o aluno é... 

se torne um aluno criativo e o professor, ele tem que ser exemplo, então ele tem que gostar de ler e ter 

a prática de leitura, para que em seguida ele possa também estimular isso com relação aos seus alunos. 

 

S 19 

 

1. Um nome fictício, Paulo Coelho. Meu nome fictício Branca de neve. 

2. Em qual escola você trabalha? Eu trabalho no Colégio Estadual Abrão André 

3. Tenho hoje, quarenta e cinco anos.  

4. Qual a sua formação acadêmica, eu cursei o curso de Letras na UFG e tive oportunidade de fazer 

duas especializações em Uberlândia, uma em Didática e a outra em Metodologia do Ensino da Língua 

Portuguesa. Tive a oportunidade também, em 2012 de cursar duas disciplinas de mestrado pela UFG. 

Fiz a prova de língua estrangeira e fui aprovada, mas não fiz ainda a prova específica da área de 

mestrado. 

 

Obs.: Esse sujeito gravou outro áudio reeditando as respostas, passo agora a transcrevê-las. 

 

1. Diga um nome fictício, Branca de neve.  

2. Em qual escola você trabalha? Eu trabalho no Colégio Estadual Abrão André.  

3. Tenho hoje, quarenta e cinco anos.  

4. Sou formada em Let... Fiz o curso de Letras pela UFG. Fiz duas... Tive oportunidade de fazer duas 

especializações na minha área, uma em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, em Uberlândia 

e a outra em Didática em Jaboticabal. Em 2013, cursei duas disciplinas do mestrado pela UFG, não fiz 

ainda as provas de seleção, pretendo fazê-las nesse ano. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura: 
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5. Eu não me lembro bem de quando e como aprendi a ler. Talvez tenha sido nos meus primeiros anos 

de vida com o contar de história da minha simples mãe. 

6. O primeiro livro que eu li, já estava na escola. Eu não lembro precisamente a série, mas lembro que 

eram livros de contos de fadas. Livros fantásticos, maravilhosos dos Grimm. Então lembro da série 

todinha, Branca de Neve e os sete anões, A Cinderela, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, Os três 

porquinhos, contos que a gente vê lá na infância.  

7. Como eu já tenho quarenta e cinco anos de idade o período em que eu estudava quando criança 

realmente é bem diferente do período que nós vivemos hoje, que nós vivenciamos hoje onde nossos 

alunos além de livros didáticos gratuitos, possui bibliotecas variadas  pela cidade, pelas escolas, em 

casa ou virtualmente. Na minha época eu e minhas irmãs não tivemos oportunidade de frequentar 

bibliotecas, porque as escolas que nós estudávamos, eram muito pobres, estaduais, simples, de favela 

mesmo. Não havia bibliotecas, havia poucos livros e não eram emprestados para os alunos lerem. 

Quanto a livraria, eu adorava quando a gente tinha oportunidade de ir a uma livraria, de folhear as 

revistas, os jornais, sempre gostei de folhear e primeiramente me chamava atenção as imagens, as 

figuras. Então a partir das imagens, das figuras, as letrinhas me chamavam a atenção e eu passava a 

ler. O que eu acho importante hoje para criança no início da leitura é um livro bem ilustrado, chama 

muito a atenção.  

8. Então vamos lá, o que você lia quando criança, gostava de ler o que era possível ler, contos de fadas 

infantis, lembro muito de ler alguns livros de Monteiro Lobato, e... pouca literatura... 

Resposta 05 reeditada: 

5. Quando e como aprendeu a ler, eu não me lembro bem quando e como aprendi a ler. Naquele per... 

faz muito tempo. Ah... eu lembro do contar histórias tanto da minha mãe em casa como da professora 

na escola e era prazeroso ouvi-las. Talvez tenha sido os primeiros passinhos para eu aprender a ler. 

 

Resposta 08 reeditada: 

 

8. O que você lia quando criança? Quando criança eu gostava de ler gibis e contos maravilhosos. Me 

chamava atenção os enredos, a história bem feita,  e principalmente os finais felizes. 

9. O que seus pais falavam sobre leitura para você? Eles te incentivaram a ler? Infelizmente eu não 

tive essa... oportunidade de ter pais leitores, mas eu tive pais contistas, não por falta de vontade de 

ambos, mas sim porque eles não tiveram oportunidade de estudar. O meu pai cursou apenas a segunda 

série primária, e a minha mãe a primeira série primária. Hoje a leitura que ela tem, o conhecimento 

que ela tem de leitura e de leitura de mundo é o que nós filhas pudemos ensinar para ela. Ela lê muito, 

como ela é uma religiosa, ela lê muito a bíblia então isso também facilitou na aprendizagem dela. No 

desenvolvimento da leitura dela. Mas eu não tive incentivo em casa dos meus pais com referência a 

leitura. 
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10. Bom, como seus professores de educação básica, ensinaram, trabalhavam leitura com você? Eu 

achava interessante a forma porque simplesmente eles liam, só que nessa leitura eu acho que a questão 

da ... encenação da... do modo como a entonação, do modo como o professor lia,  me chamava muito a 

atenção, a mim,  me chamava muito a atenção para as leituras em sala de aula. No período da primeira 

fase primária, as leituras eram com livros bem ilustrados, me lembro bem. Mas já na fase, da segunda 

fase do ensino fundamental, essas leituras foram mudando, diferenciando para contos, crônicas, e eu 

passei  a ter acesso a outros tipos de livros literários, não literários era prazeroso também. Mas eles 

não se atinham a leitura diferenciada em sala de aula, atinham-se apenas a leitura planejada por eles 

para aquela aula didaticamente.   

11. Ficha de leitura? Ah sim, claro que sim. Principalmente na série vaga-lume, esses que eu tive 

oportunidade de ler, quase todos os livros traziam sempre no final a ficha de leitura que era cobrada 

pelo professor ou pela professora do período.  

12. Muitos objetos textos e livros que me lembra aquele período de infância, mas eu me lembro de 

textos trabalhados naquele período que eu tive oportunidade de encontrar em alguns livros didáticos, 

de trabalha-los e de fazer uma nova leitura diferenciada daquele período. 

13. Não tenho nenhum livro guardado de lembrança daquela época, mesmo porque na minha época a 

gente não tinha acesso a livro para levar para casa e a gente não ganhava livro, né, naquele período era 

muito difícil, as escolas estaduais eram pobres, as bibliotecas... os poucos livros que tinham eram para 

serem trabalhados em sala de aula. 

14. Nunca fui proibida de ler nenhum tipo de livro, apenas revistas impróprias naquele período para a 

idade que a gente tinha, adolescência. Mas livro mesmo é... quando a gente tinha acesso como eu 

disse, era um período muito difícil, a gente tinha o prazer de pegá-los, lê-los e devolvê-los. 

 

Formação profissional 

 

15. Referente a minha formação profissional... Eu sempre gostei muito de falar, de passar, o que 

realmente eu aprendia ao outro. Tive oportunidade durante o meu período colegial de ser aprovada 

numa seleção para ser discotecária numa emissora de Catalão, emissora de rádio de Catalão chamada 

Rádio Cultura. E nesse período eu estudava, fazia o ensino médio num período diurno, tive que 

transferir para o noturno para poder trabalhar. E o incentivo... a gente na verdade não tinha incentivo 

para ter uma profissão melhor, mas as críticas que a gente recebia naquela época, sendo negra e 

sofrendo bullying ou racismo foi tão grande que para mim reverteu ao contrário, quando me falavam 

que eu não seria... não passaria mais do que uma simples discotecária ou recepcionista, eu revertia, eu 

queria aprender mais e eu queria repassar isso mais. Sempre achei a profissão muito interessante, 

embora no início quando eu comecei em 1994 como pró-labore, eu ainda era estudante na UFG,  a...  

educação tinha um outro quadro, a gente tinha uma outra visão estar alí na sala de aula, estar alí a 

frente dos alunos transmitindo podendo repassar o que eu havia aprendido na faculdade era um prazer 
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enorme e sabendo também que eles estavam aprendendo isso era um retorno para mim, foi o meu 

início. Não imaginei que eu iria ficar até hoje. Na verdade eu fiz o curso pensando que eu iria... a 

intenção era fazer comunicação, porque eu já era radialista há um bom tempo e futuramente pensava 

em conciliar e mudar. Eu consegui conciliar durante muitos anos o radialismo, a locução e a educação, 

estar na sala de aula. Mas há três anos eu tive que me desligar da emissora que eu trabalhei há mais de 

vinte e três anos para mim dedicar ao estudo, eu queria aprofundar em línguas, então eu fui aprofundar 

no inglês, eu queria fazer disciplinas, enriquecer meu conhecimento, estava me achando pobre e queria 

inovar também, é na sala de aula, pobre em termos culturais, as inovações estavam vindo, a tecnologia 

avançando, a mídia, a comunicação rápida demais tudo muito novo, eu queria uma coisa melhor para 

mim, queria e quero sempre estar aprendendo. Aquele prazer... eu percebo que aquele prazer do início 

de carreira, não é mais o mesmo, o sistema é muito complexo, as cobranças são muito grandes, a gente 

percebe a mudança que ocorreu ao longo desses vinte e cinco anos na sociedade brasileira e é muito 

difícil hoje lidar com o aluno, justamente porque a realidade que a gente vê na faculdade é uma... eles 

passam uma coisa e a realidade que a gente presencia no dia-a-dia, na sala de aula, com alunos, com 

colegas, com professores, às vezes ela é muito cruel, muito perversa e não nos dão oportunidade de 

avançar, de crescer, nos bitola o próprio sistema deixa o professor para baixo. Eu vejo hoje dessa 

maneira, aquele prazer então do início de carreira já não é mais o mesmo. Mas eu continuo gostando 

do meu ofício, faço... estou buscando aprimorar cada vez mais, vou fazer o meu mestrado, se 

possível... se possível não, vou fazer doutorado também. Mas já com outras intenções, com outras 

pretensões. Não ficar na rede pública. 

16. Referente a formação, a minha formação na verdade é... no período em que eu era estudante 

capacitou todos os professores com estágios, né, eram os estágios feitos na própria unidade, na UFG e 

eu fiz pouco estágio na sala de aula. Só que eu diferentemente de muitos professores, talvez porque eu 

gostava daquilo, apaixonada pelo que eu fazia e tinha facilidade na questão de estar comunicando, me 

dei bem, no início foi tranquilo prazeroso como eu já coloquei aqui, e procurei buscar. Mas reforço 

novamente, o que é trabalhado na faculdade é muito distante da realidade em que os professores estão 

vivenciando hoje. A teoria está muito longe da nossa realidade. Pensam-se em números, falam-se em 

novas metodologias, mas isso não ocorre na faculdade porque na verdade a maioria dos professores 

estão frustrados com a carreira e  com a carreira, não só com a falta de incentivo do governo, mas 

também com a falta de incentivo da sociedade em geral, de alunos, de pais de alunos,  de diretores e 

coordenadores. 

17. Bom, como a minha formação, me oportunizou momentos de leituras variadas? Na verdade é... 

durante todo o tempo que a gente fez o curso as leituras eram impostas. Não aquelas leituras que a 

gente na verdade queria, as teorias que eram impostas para serem lidas, apresentadas em seminários, e 

vários outros trabalhos e projetos que eram para serem apresentados. Tive oportunidade de ler 

prazerosamente, não na minha formação, mas fora dela. O interessante que enquanto radialista, 

durante todo o tempo, a gente tinha acesso a revista, eu tinha acesso ao meio virtual, eu tinha acesso ao 
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jornal, eu tinha acesso a vários outros livros que eu não tinha enquanto estudante,  que eu não tive 

enquanto estudante, né. Então eu acho interessante o pessoal que trabalha na comunicação, digamos 

assim, lê muito, é preciso estar bem informado para informar os outros. E isso, essa leitura, eu tive não 

dentro só da minha profissão, mas fora dela noutra profissão que é o meio de comunicação.  

 

Ser professor 

 

18. Há quanto tempo você ministra aula de língua portuguesa? Olha eu estou há quase vinte anos em 

sala de aula. É... trabalhei em Três Ranchos, tive oportunidade de trabalhar em Rio Verde, trabalhei 

em escolas particulares, e estou agora atualmente só na rede estadual. 

19. Na rede estadual já são vinte anos na sala de aula. 

20. Que tipo de leitura eu trabalho na sala de aula? Gosto de trabalhar leituras variadas. Gosto de texto 

didático, gosto de texto literário, de textos não-literários, de matérias jornalísticas, gosto de levar o 

jornal para a sala de aula, gosto de fazer recortes, eu acho que esse corpus de trabalho de leitura tem 

que ser bem variado, gibis, a... gosto de levar os meninos para o laboratório, para a gente analisar 

alguns textos no laboratório de informática, gosta de trabalhar aulas no data show com leituras para 

que eles leiam, gosto de filmes para... que eles leiam também, façam a leitura não só visual, mas a 

leitura oral mesmo, gosto de material... variado no que diz respeito a leitura em sala de aula. Como 

estou muito no ensino médio, a gente tem as leituras obrigatórias, as leituras literárias, as leituras de 

livros de vestibular, e as leituras do período literário... de cada época, né. Então essas leituras são 

indicadas, gosto de fazer seminários com os meninos, gosto de apresentações, gosto de perguntas, que 

eles me façam perguntas, que eu retome essas perguntas para eles, gosto de jogar perguntas sobre 

leitura, né, para enriquecer mais o material. E é claro enriquecer mais o meu trabalho. 

21Qual ou quais as dificuldades em trabalhar a leitura na escola? Bom a principal delas não só na 

escola, mas eu acho... acredito que seja do brasileiro, o brasileiro, ele não lê! O brasileiro não gosta de 

ler. Os nossos alunos não leem e não gostam de ler. E quero afirmar aqui, que não só os nossos alunos, 

nossos professores não leem. Nossos professores, alguns gostam de ler e não têm tempo e alguns não 

gostam de ler. E isso é um problemas sério. O brasileiro, essa cultura da não leitura, é... muito grave, é 

muito séria no país. Então as principais dificuldades, eu acredito aqui, a principal dificuldade, é tentar 

despertar esse gosto pela leitura em nossos alunos. E pra isso a gente tem que buscar é... o mundo 

deles, que hoje é um mundo bem diferenciado, do que eu... o que eu  na verdade vivia. O acesso a 

mídia e aos meios de comunicação avançados é... tem sido tão grande que na verdade, quando eu 

penso que estão auxiliando, ajudando, às vezes até atrapalha. Nossos alunos... é muito mais prazeroso 

para eles ficarem, no mundo virtual, do que pegar um livro e folhear e ler e adentrar, enriquecer o  

conhecimento com leitura. Então é um dos principais...  é uma das principais dificuldades que eu acho 

em trabalhar a questão da leitura. Agora há alunos que gostam de ler, são poucos, né, a esses que 

gostam de ler, eu tenho um... uma dica interessante. Eu gosto de trocar livros com eles, então o que 
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eles têm de novo que eu não conheço, ah... então... a gente pega uma amizade, deixa de ser professor e 

aluno, vamos ser amigos, né, “nós somos amigos então nós vamos trocar de livro” e a gente faz uma 

troca, é... de leituras, comenta, brinca, com aquela leitura e assim vai. 

22. Como você motiva os seus alunos a lerem? Bem... Como o contar me motivou muito na minha 

infância, e eu vejo que mesmo sendo um... uma...  prática conservadora, eu vejo que o contar, o 

recontar, o mudar o final, o reescrever, o reproduzir oralmente aquela leitura é um bom começo para a 

gente motivar aí os alunos a lerem. Mas eu não fico só no contar, gosto de levar outras pessoas para 

contar e recontar,  gosto de vídeos de leitura, para incentivar e para que eles façam essa leitura 

oralmente, e criem textos para vídeo em linguagem não verbal e releiam. Gosto de trabalhar o que o 

outro fez, então nós vamos fazer troca, vamos fazer leitura, “que que você leu?... que que eu n...” 

Então trocas de leitura para enriquecer. Eu não sei se é o caminho, mas eu vejo que é um ponto de 

partida. Leituras variadas, não ficando só no livro didático, eu acho fundamental para começar a 

chamar atenção dos nossos alunos para que eles despertem para o gosto da leitura. 

23. Quanto a metodologia usada, eu procuro trocar ideias com outros colegas não só da área de língua 

portuguesa, mas também de outras áreas que são afins, geografia, história, como eles fazem leituras de 

textos científicos em sala de aula e procuro enriquecer também isso. Gosto de leitura coletiva, gosto da 

leitura individual, gosto de... brincar, fazer brincadeiras com a leitura, para despertar. E como eu já 

coloquei aqui gosto sempre de vídeos motivadores, e depoimentos de pessoas que se deram bem na 

vida, não com tanta escolaridade, com tantos títulos, mas fazendo a diferença sendo bibliotecários e 

fazendo uma grande leitura. Tendo vocabulário, maravilhoso, enriquecedor, e contando e recontando o 

que já leram nos seus livros, livros que leram na sala de aula. 

24. Bom pra mim,  o tipo de leitura mais importante para o aluno do ensino médio, é todas! Hoje a 

gente pode perceber que o aluno de Ensino Médio está sendo preparado, quer queiramos quer não, 

para serem selecionados, para o curso que queiram numa faculdade, numa universidade ou um curso 

técnico. E para isso não basta só leitura literária, aquela indicada para o vestibular, mesmo porque as 

provas que eles fazem hoje exige muita leitura e leitura de mundo, leitura de conhecimento em geral. 

Então é importante estar sintonizado, num mundo globalizado, nos acontecimentos atuais, fazer 

leituras variadas com jornais, revistas, assistirem jornais e dalí tirar uma conclusão e refazer é...  

leituras que remetem aos acontecimentos do momento. Então para o ensino médio, leituras literárias, 

não literárias, leituras da atualidade, todo tipo de texto que informe os acontecimentos atuais. Sejam 

eles nacionais, sejam eles internacionais, isso é importante. Leitura de charge, histórias em quadrinhos, 

todo tipo de leitura. Ah... mapas, figuras, a leitura da linguagem não verbal, tudo é importante para que 

esse aluno do ensino médio saia do Ensino Médio e esteja preparado para concorrer com outros, seja 

para ingresso numa faculdade, seja para uma seleção de curso técnico, ou para uma empresa aonde 

forem trabalhar.  

25. O principal suporte textual usado hoje em sala de aula, não só por mim, mas por todos os 

professores, está sendo, no Ensino Médio, o livro elaborado pelo governo, porque ele é imposto, ele é 
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um apostilado, é... de acordo com a... o... currículo dos alunos do Ensino Médio. É... tem que ser 

trabalhado e nós somos fiscalizados, nesse trabalho aí desse livro didático, né, nesse novo livro 

didático. Mas como eu já citei aqui, eu não fico só no livro didático. Eu gosto de enriquecer com 

vários outros tipos de texto, e várias novidades que vão surgindo durante o caminho. 

26. Como a Secretaria Estadual de Educação orienta as práticas pedagógicas do professor de língua 

portuguesa em relação à prática de leitura? Muito bem... É interessante essa pergunta porque na 

verdade, a Secretaria Estadual de Educação não orienta as práticas pedagógicas dos professores de 

língua portuguesa. A gente... há os cursos como fizemos há pouco, no início do ano letivo, cursos em 

que são direcionados aos professores de cada área, não só de língua portuguesa, mas com nenhuma 

inovação. Sempre a mesmice, cada ano, são apresentados as mesmas propostas, de ensino, as mesmas 

cobranças. Eu vejo, a meu ver... que é necessário o professor buscar por outros caminhos. Eu tento 

fazer isso. Eu tento buscar na universidade inovações com troca de experiência, com colegas ou com 

alguns estudantes do curso de mestrado ou de doutorado, eu tento buscar com colegas de outras 

escolas, de escolas particulares, o que estão e como estão trabalhando, o que que está sendo cobrado e 

quais são as inovações. Eu acho que essa busca é importante para o professor e também para a escola. 

Agora a gente não tem ajuda da subsecretaria e muito menos de coordenadores pedagógicos. Não 

porque eles não queiram ajudar. É porque estão sobrecarregados de tantas atividades que na verdade 

não dão conta. 

 

Ser leitor 

 

27. Referente as questões a ser um leitor, você costuma fazer que tipo de leitura diária. Eu adoro 

leituras variadas, já citei várias vezes. Atualmente estou centrada em algumas leituras teóricas de 

Lacan, Foucault, Backtin. Na verdade é um estudo meu particular, porque eu pretendo agora entrar 

não como aluno especial no mestrado, mas como aluna mesmo de mestrado. Faço, gosto de leitura de 

livros reflexivos, porque são prazerosos, me acalma, me ajuda, me fazem é... pensar, e com isso a 

gente vai fazendo reflexão sobre a nossa prática diária, o nosso dia-a-dia. Fim de semana, eu gosto de 

ler a bíblia é fundamental, na verdade, é fundamental diariamente, né, mas é nos fins de semana eu tiro 

meu tempinho, para aprofundar na minha leitura bíblica. 

28. Quais são as dificuldades encontradas por mim, para ler diariamente? É claro que é o tempo. Não 

só... mas com certeza. Quase todos os professores. Nós estamos tão sobrecarregados e tão sendo 

cobrados diariamente, por tantas coisas, tanto trabalho que fica difícil encontrar um tempinho para 

quem é mãe de família, e pai de família ao mesmo tempo... é ... o tempo prazeroso para ler. Eu consigo 

porque eu esquematizo, eu faço... esquematizo a minha rotina, então eu tenho no mínimo uma hora e 

meia de leitura diária, mas eu gostaria de ler muito mais.    

29. Sobre o brasileiro não gostar de ler, é... eu acho que a gente... a partir dessa afirmação, todos, 

temos que parar e refletir e tentar uma mudança de comportamento. A nossa cultura é uma cultura 



210 
 

diferenciada, é claro, dos países ricos, onde a gente pode perceber quem vai lá fora, quem sai do país 

pode perceber o nível cultural elevado, dos europeus, dos americanos, daqueles que realmente tem 

acesso ao conhecimento, a leitura prazerosa e até a leitura teórica, aquela não tão prazerosa. O 

brasileiro... tem que ... passar a gostar de ler, de uma forma prazerosa, buscar é... nessa própria 

informação um incentivo para mudar essa realidade. Eu espero que não seja utopia, mas que as 

próximas gerações, tenham... que seja virtualmente, passe a outras gerações, como aprenderam a ler de 

uma forma diferente, como leem diferentemente, e como enriqueceram com a leitura. Também de 

forma diferente. Virtualmente ou não virtualmente, mas eu vejo que é muito importante, a gente mudar 

essa cultura, a partir da gente mesmo, de nós mesmos, se eu não tenho tempo, eu tenho que organizar 

o meu tempo, que seja meia hora, para pegar uma revista, um jornal, um gibi, o que seja, para ler. Isso 

faz a diferença. Então a gente tem que fazer a nossa parte, acho que cada um, né. Então se o brasileiro 

não gosta de ler hoje, eu espero que amanhã essa frase seja deletada, seja apagada, né, que o brasileiro 

passe a ler mais, comece a ler mais desde hoje e que o  amanhã leia muito mais.  

30. Bom se o professor de língua portuguesa não gostar de ler, não tem que estar na profissão, né. 

(Risos) Porque em língua portuguesa, a gente tem que ler gostando ou não, muito. Textos, redações, 

corrigir redações, você tem que estar todo o tempo caminhando com a leitura. Conheço alguns 

professores que não gostam de ler, leem por obrigação, mas eu tive oportunidade de ter professores 

maravilhosos, leitores maravilhosos, que me incentivaram. Então eu gosto de ler, sinto não ter mais 

tempo para ler. Eu queria ter uma carga horária mínima, para poder preparar uma aula prazerosa de 

leitura, coisa que nós não temos tempo hoje. Mas eu aprecio a leitura, gosto de ler e acredito que boa 

parte dos professores gostam de ler também.  

 

Questão 29 reeditada pelo sujeito: 

 

29. Em relação à afirmação, o brasileiro não gosto de ler, retomo ela. É  muito triste ouvir e aceitar 

essa afirmação. Ora, quem tem hábito de leitura, seja ela qualquer é uma pessoa culturalmente mais 

rica, bem informada, apresenta vocabulário diferenciado e é um conhecedor de muitas coisas. Somos 

todos responsáveis pelas gerações futuras e temos de alguma forma que motivar nossos alunos para a 

leitura, para que cada um descubra um mundo maravilhoso através das palavras. E mude essa triste 

afirmação e essa é claro, a realidade de maus leitores. ( Essa resposta parece que foi gravada a partir de 

uma leitura do que foi escrita) 

 

S 21 

 

1. Rosa 

2. Rita Paranhos Bretas 

3. Trinta e cinco anos 
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4. Minha formação é especialização em Leitura e ensino.  

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Aprendi a ler com seis anos de idade na escola. 

6. O primeiro livro que eu li, era o livro do Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho.  

7. Eu frequentava apenas a biblioteca da escola, a minha casa quase não tinha livro.  

8. Lia de tudo, tudo o que aparecia, revista... gibi, revistinha.  

9. Meus pais nunca falavam muito sobre leitura. Também não me incentivavam a ler. A não ser meu 

avô, porque meu avô era professor.  

10. Na escola, a leitura era aquela mais seca, a leitura do livro didático, as fichas de leitura... 

11. Sim, eu sempre respondia ficha de leitura. 

12. Não, eu não tenho nenhum objeto que me lembra quando eu era estudante.  

13. Também não tenho nenhum livro guardado da minha época escolar.  

14. Também não me lembro de nenhum livro que eu tenha sido proibida de ler. 

 

Formação profissional 

 

15. Eu acho que...  como eu é... é...  (como eu vou explicar...)... como eu tinha pouca pouco material 

em casa, pouco estímulo em casa, quando eu cheguei na escola, a escola para mim era algo 

totalmente... algo que eu não tinha. Então eu fui me encantando com aquele mundo da escola e ... acho 

que foi internalizando e assim me levou a querer ser um professora de língua portuguesa. 

16. A minha formação, creio que foi uma formação muito boa. Pra que eu seja hoje um professor de 

língua portuguesa. É... não tenho... o que me queixar de falhas. Não sei se é esse o teor da pergunta, 

também, né.  

17. A minha formação me oportunizou sim momentos de leituras variadas. Embora na época em que 

me formei não tinha a questão da internet. Mas a gente sempre buscava algo diferente em livros, 

leituras diferentes... 

 

Ser professor 

 

18. Eu ministro aula de língua portuguesa há quinze anos. E ... há quatro anos eu estive fora, trabalhei 

também na Secretaria Estadual de Educação do estado de São Paulo.  

19. Sim, trabalho apenas na rede estadual de ensino.  

20. Quando pretendo trabalhar leitura, quando eu vou trabalhar leitura com meus alunos, eu...  a leitura 

é escolhida antecipadamente, é claro, de acordo com o conteúdo que eu vou trabalhar. E procuro levar 

uma leitura que atenda a necessidade do meu aluno, de acordo também com a realidade deles. Porque 
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a maturidade... existem turmas que  nem ...  uma leitura que é adequada para mim, não é adequada 

para eles, que é adequada para outra turma, não é adequada para eles. Então eu procuro sempre fazer 

esse trabalho, essa investigação anterior, essa prévia investigação do que eu vou trabalhar em sala.  

21. A maior dificuldade de trabalhar a leitura na escola, é o fator de acesso, né. Hoje por mais que 

tenha bastante recursos, várias bibliotecas, temos a internet, os nossos alunos não leem, não tem o 

hábito de ler. Então às vezes acaba se tornando difícil porque se a gente vai trabalhar uma leitura que 

ela possibilita uma intertextualidade, por exemplo, nossos alunos não conhecem, então a raridade na 

questão de ler hoje é o que atrapalha bastante. E às vezes também o próprio material, que a escola às 

vezes não disponibiliza. 

22. Como eu já tinha dito, por exemplo, se eu vou trabalhar uma leitura e os meus alunos...  não 

conhecem, então eu procuro motivá-los, falando um pouco sobre essa leitura, sobre o livro, usando 

uma espécie de propaganda mesmo para que eles realmente se interessem pra... ler.  

23. A questão do leitor crítico, eu acho que a melhor metodologia é a questão da diversidade de textos, 

o próprio professor estar preparado, então se eu vou trabalhar determinado tipo de texto que tenha esse 

teor crítico, eu me preparo bastante anterior, eu levo maior número de informações possíveis a respeito 

daquela leitura, e jogos para turma, de forma que eles se sintam instigados a querer  mais, a estimular 

o pensamento deles.  

24. Para o aluno de Ensino Médio atualmente, como, né,  o ENEM acabou se tornando muito 

importante,   o vestibular... Às vezes a leitura que é voltada para o vestibular, essa leitura mais 

literária, ela acaba se tornando mais importante, né, mas às vezes numa turma de terceiro, poucos vão 

prestar vestibular, então se eu pego e vou priorizar a leitura do  vestibular eu estou limitando isso, meu 

outro aluno que não vai prestar fica prejudicado, então a gente procura contrabalancear, essa questão 

da leitura, né, levando mais atualidades, fazendo uma mescla da leitura que vai ser trabalhada.   

25. O suporte textual,  ele é muito importante, né, hoje nós temos a internet, que é um dos grandes 

suportes, né, a televisão, até mesmo os smartphones, telefones. É... como na minha escola ainda tudo é 

limitado, o único suporte de leitura que nós temos é o livro didático. E o que que a gente procura fazer, 

trazer outras leituras porque nossa escola não tem biblioteca, então, é super complicado essa questão, 

daí a gente procura trabalhar com textos menores, xerocar às vezes do próprio bolso, quando eu 

preciso de uma leitura que o livro não contempla e daí fazer esses ajustes para que  a gente consiga 

fazer um bom trabalho com a leitura. Para que o aluno não fique sem a leitura.  

26. O repasse que a gente tem da Secretaria Estadual de Educação, é... como são todas as orientações 

geralmente são pautadas nessa questão, das... de melhoria da nossa prática pedagógica, o pessoal é ... 

totalmente capacitado, então é... essa questão de ... realmente de diversidade de leituras, e essa 

diversidade de leituras de forma que atenda a necessidade do meu aluno. 

 

Ser leitor 
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27. Vida de professor não é fácil, né, eu acho que essa máxima é dita por todos. Mas o meu tipo de...  

leitura diária, leio, né, abro as várias páginas da internet, procuro me atentar com as leituras 

informativas, os jornais, para estar atento, a tudo que acontece, até mesmo porque os alunos solicitam 

isso, então, o professor tem que estar informado, e de acordo com a minha necessidade de sala de aula. 

Às vezes não sobra tempo para fazer aquela leitura prazerosa de pegar um livro para ler, na maioria 

das vezes.  

28. As dificuldades diariamente para a leitura do professor é como eu já falei a questão do tempo, 

então às vezes não sobra tempo para a gente fazer uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa, isso 

porque? A escola limita e quando a gente sai do espaço escolar a gente tem as obrigações de casa, 

então realmente o tempo, o fator de correria, às vezes é o principal vilão da leitura do professor.  

29. É, o brasileiro não gosta de ler, mas a gente tem que... , nós enquanto professor de língua 

portuguesa, nós temos que tentar derrubar isso. É como hoje por exemplo a gente tem menos leitores 

devido a questão da internet, eu acho que  a gente tem que estar resgatando isso diariamente, 

incentivando nossos alunos a ler desde a base, o ensino fundamental, para que isso não ocorra, para 

que a gente consiga derrubar este estigma de que o brasileiro não gosta de ler.  

30. O professor de português, de língua portuguesa gosta sim de ler. Claro é nosso instrumento de 

trabalho, é a leitura,  sem a leitura não somos nada. Né, nosso alimento diário, mas como eu já falei a 

questão do tempo acaba às vezes, derrubando isso e a gente acaba tendo por hábito ler só o que é 

necessário, só o que você vai trabalhar e isso acaba nos prejudicando porque aquele hábito que a gente 

tem de ler, aquele gosto que a gente tem de ler, às vezes acaba sendo é...  a gente acaba não tendo. É 

isso. Obrigada.  

 

S 22 

 

Obs.: Esse sujeito respondeu apenas algumas questões do questionário proposto e seguiu um critério 

subjetivo para escolha das questões que foram respondidas. Optei, nesse caso, por deixar as resposta 

segundo a ordem escolhida por ele. 

1. Não respondeu 

2. Não respondeu 

3. Não respondeu 

4. Não respondeu 

  

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. Não respondeu 

6. O primeiro livro que eu li e que tive o conhecimento foi a minha mãe que me mostrava. Um livro de 

conto de fadas, tinham vários contos com ilustrações. Era o que me chamava a atenção. Já na escola 
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foi Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato eu estava no quarto ano. E com o passar do tempo eu 

tinha sempre o interesse de estar vendo um livro, de estar lendo. Enquanto adolescente o que eu li e 

me chamou a atenção foi A marca de uma lágrima. 

7. Não respondeu 

8. Não respondeu 

9. Não respondeu 

10. Não respondeu 

11. Não respondeu 

12. Não respondeu 

13. Não respondeu 

14. Não respondeu 

16. Não respondeu 

17. Não respondeu 

22. Em relação aos meus alunos, o que eu faço sempre para incentivar leitura neles, falo do livro, falo 

do interesse que ele desperta, qual o assunto. Menciono no início que tipo de história vai estar 

contando, como que são os personagens, e falo. Aí, geralmente, passado assim umas duas, três 

semanas, encontro e falo, li, gostei outros já falam que não gostou, que não era aquilo tudo que eu 

havia falado. 

23. Não respondeu 

24. Não respondeu 

25. Não respondeu 

26. O Estado, ele está sempre tentando criar projetos que viabilizem mais a leitura. As bibliotecas das 

escolas, elas sempre têm livros novos, clássicos, alguma novidade dentro do infanto-juvenil, para 

despertar mais o interesse. O professor por sua vez está sempre criando estratégias de ensino que faça 

com que o aluno se interesse livremente ou então de forma que faça alguma avaliação, algum trabalho, 

e assim o primeiro passo para ele poder buscar a leitura, de forma mais inteira, de forma que ele se 

interesse e crie o hábito de ler. Eu esse ano estou tentando de uma forma diferente. Minha turma de 

nono ano, como são séries assim, críticas em relação à leitura, eu pus um dia da semana para que eles 

levem para a escola livros do interesse deles. Sem que eu estabeleça qual o autor qual a obra literária, 

eles vão levar o que eles gostam, vão ler primeiro, para depois eu já estar encaminhando eles em 

outras leituras. Mas um primeiro momento eles vão levar o que eles acham de interessante. Sendo 

gibis, sendo historinhas mais simples, o que eles gostarem. 

15. Eu quis me tornar professora, mais especificamente uma professora dentro da área da língua 

portuguesa. Porque eu tive uma professora que me... me chamou atenção, pelo domínio que ela tinha 

dentro da literatura, pela forma como ela conduzia as aulas dela, foi a Lívia Abrão. A Lívia me 

incentivou muito assim indiretamente e diretamente nesse caminho, porque ela mostrava assim o 

conteúdo da literatura, e mesmo a gramática assim que é maçante, cansativa, de uma forma assim tão 
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interessante, que me chamou atenção. E me despertou o interesse de fazer isso também, de estar 

passando esse tipo de ensino para outras pessoas. Ela fez com que eu me interessasse em dar aulas, ela 

fez com que eu me interessasse em criar pessoas críticas, porque o ato da leitura não se resume só em 

fazer com que o aluno leia, o ato da leitura, ele vai mais além, e a gente tenta mostrar a eles uma 

leitura de mundo, o que está escrito nas entrelinhas, o que o autor quis passar porque geralmente está 

acontecendo algum fato histórico, social importante, o que ele tem que perceber, o que ele tem que 

tirar, de ensinamento e de conteúdo daquela determinada obra. Então a Lívia foi a primeira professora 

que me mostrou isso. E eu achei tão interessante que eu senti a necessidade de passar isso também. De 

estar mostrando isso também para os alunos.  

18. Eu sou professora do Estado durante quinze anos, já tem quinze anos. E um dos maiores desafios 

que nós encontramos, dentro da minha área, além da leitura é a própria produção de texto, é muito 

complicado fazer com que uma pessoa escreva, sem que ela tenha por hábito a leitura. É interessante  

perceber tanto que o vocabulário fica restrito, o tanto que  a relação entre aos assuntos pertinentes ao 

que está acontecendo, as vezes até mesmo o aluno fica alheio, ele não sabe o que está acontecendo a 

sua volta, e quando sabe, ele não sabe claramente como vai se expressar. Então o nosso desafio é esse, 

fazer com que o aluno leia, fazer com que ele escreva, e fazer com que ele organize as ideias de forma 

lógica, pertinente e que ele saiba expor o seu ponto de vista. Mas para que você consiga criar esse 

público leitor, você também que mostrar para esse determinado público, que você também gosta de 

ler, porque se não como você vai poder despertar principalmente no adolescente o gosto pela leitura, 

se você não lê. E o que eu já percebi é que tem alguns alunos, que eles têm esse interesse, esses novos 

livros, essas sagas que estão sendo lançadas. Esses best sellers também são considerados um pontapé 

inicial. Tem alguns alunos que gostam dessa parte da mitologia, Percy Jackson e as suas histórias, a 

saga crepúsculo também foi bastante lida, esses livros ligados ao vampirismo é interessante, desperta 

no aluno um certo interesse e ele leem. Então como eu disse anteriormente, para que se crie esse 

hábito, primeiro de tudo tem que deixar aberta a eles a escolha, para que eles se interessem e leiam o 

que eles gostam para depois você começar a norteá-los e mostrar os clássicos literários dentro da 

literatura brasileira, dentro da literatura internacional, como o nosso famoso Eça de Queiroz, aqui no 

Brasil o nosso Machado de Assis, para que ele se aprofunde numa linguagem mais trabalhada, com as 

suas formas gramaticais mais profundas, mais difíceis, é necessário primeiro que ele leia algo mais 

simples, que seja começando com Paulo Coelho com a sua literatura de massa, mas que consegue 

abranger um grande público, que ele consiga, que ele leia, primeiro de tudo você tem que fazer com 

que seu aluno perceba que todo tipo de leitura é bem-vinda. Que melhora sempre o seu ato de expor 

alguma ideia, que está melhorando sempre o seu produzir um texto.  

27. Não respondeu 

28. Não respondeu 

29. Não respondeu 

30. Não respondeu 



216 
 

 

S 23 

 

1. Meu nome é Sandra 

2. Eu trabalho no Colégio Estadual Abraão André.  

3. Tenho 40 anos 

4. Sou formada em Letras e especializada em Mídias Educacionais. 

 

Questões relacionadas à memória de leitura 

 

5. A memória que eu tenho de leitura e escrita é de uma professora alfabetizadora que cantava comigo 

uma música, sobre o mar, sobre as ondas e fazia movimentos com as mãos, é... imitando a onda do 

mar.  

6. Não me lembro de ler livro nenhum na primeira fase do ensino fundamental.  

7. Quase não frequentava bibliotecas, eu cursei a minha primeira fase lá na escola David Persicano e 

nem me lembro se lá havia biblioteca, se tinha algum livro literário.  

8. Também não tenho lembrança de ler na infância.  

9. Meus pais moravam na roça e... tinham pouca leitura, né, a lembrança que eu tenho deles lendo era 

a bíblia, minha mãe era dirigente de comunidade e lia as reuniões que eram... que era para ser 

ministrada. Né, então não tenho lembrança assim do meu pai me incentivar a ler ou comprar qualquer 

livro de leitura para que eu pudesse ler. Assim eles me incentivavam a ler a bíblia.  

10. Os meus professores de educação básica, assim a lembrança que eu tenho de leitura é dos clássicos 

da Série Vaga-lume Éramos Seis, é... e outros.  

11. Lembro de fazer algumas fichas literárias, mas já no Ensino Médio, lembro de fichar Metamorfose 

de Franz Kafka, é... lembro de fichar Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas já na... no Ensino 

Médio. Outro livro que eu me lembro de ter lido era Tonico e Carniça, né, da série Vaga-lumes 

também.   

12. Não respondeu. 

13. Não respondeu. 

14. E o livro assim que eu lembro que a minha mãe me proibiu de ler era um livro que abordava sobre 

a sexualidade. E eu tenho uma lembrança dela me proibir de ler.  

 

Formação Profissional 

 

15. Na verdade eu não escolhi ser professora de língua portuguesa, eu acabei sendo escolhida, né, eu 

terminei o Ensino Médio e me casei e pela falta de incentivo ou de  esclarecimento, né, eu prestei é ... 

para fazer letras, né, concurso para Letras e passei e Letras... português era a matéria que eu tinha 
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assim mais afinidade, então eu acabei cursando a faculdade de Letras. Quando cursava a faculdade eu 

jamais pensava em ser professora. Sempre falava que não ia ser professora, inclusive quando eu fiz o 

estágio com a Lívia Abrão, é... a partir daquele dia eu percebi que realmente eu não iria ser professora. 

Mas depois a falta de opção, você depende de marido e eu acabei fazendo o concurso e passei e me 

tornei uma professora. Para falar a verdade hoje eu gosto do que eu faço, né, embora tenha muitas 

dificuldades, eu gosto  é... de ser professora de língua portuguesa. 

16. Cursar a faculdade de Letras me deu oportunidade de estar ... ter um maior contato com a leitura, 

de apreciar leituras variadas, de sonhar, de viver coisas novas, de vivenciar um mundo literário 

diferente, umas que eu me apaixonei, gostei, é ... guardei e outras que foram indiferentes para mim.  

17. Não respondeu. 

 

Ser professor 

 

18. Eu dou aulas já há 18 anos, sempre trabalhei aqui em Catalão e desde 1995 eu trabalho na rede 

estadual. 

19. Agora em 2012  eu fiz concurso para a prefeitura, passei, hoje eu trabalho com a educação infantil 

que é uma nova área, uma nova oportunidade de trabalho para mim.  

20. Hoje eu trabalho com o primeiro e segundo ano do Ensino Médio, trabalho com leituras 

diversificadas, e tento procurar sempre textos motivadores, do universo dos meninos, que aguçam a 

mentalidade deles e faça com que eles gostem de leitura e descubra um mundo diferente através da 

leitura.  

21. Minha maior dificuldade em trabalhar leitura em sala é a falta de interesse dos alunos, a falta de 

interesse em ler, a falta de interesse em aprender principalmente. Porque se você ler pelo menos pelo 

prazer, com certeza você já aprende alguma coisa. E eu tento sempre estar motivando eles não só da 

necessidade da leitura para a vida deles, para o dia-a-dia, como a necessidade da leitura como 

entretenimento, como é... um fator de enriquecimento para a vida deles. 

22. Não respondeu. 

23. Tento usar uma metodologia é...  atualizada, com textos inovadores e interessantes, só que nem 

sempre o texto que é motivante para mim, interessante, é para os alunos. 

24. Para eles que estão fazendo o Ensino Médio, eu tento trabalhar sempre com leituras informativas, 

né, que possam colocá-los atualizados, com o que está acontecendo hoje, para que eles possam saber 

argumentar e entender melhor a... as questões atuais.  

25. O suporte textual que  nós, professores do ensino médio, hoje trabalhamos são: textos de livros 

didáticos e a gente tem um caderno educacional oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. São 

textos com... são cadernos com textos escolhidos e planejados por outros professores que eles também 

é... vem com conteúdo sobre o texto para que os alunos possam responder.  

26. Não respondeu. 
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Ser leitor 

 

27. Atualmente eu costumo ler revistas, Época, Super Interessante, alguns contos, leituras mais 

pequenas em função do tempo, né.  

28. A maior dificuldade que eu encontro hoje para ler é a falta de tempo.  

29. Aí assim, o brasileiro não gosta de ler? Não,  na verdade não é que ele não gosta, ele não aprendeu 

a ler, ele não foi chama... ele não foi  aguçado para ler, ele não tem essa educação e nem o hábito de 

leitura. Na verdade não é que ele não gosta, ele não sabe ler. 

30. Quanto ao professor de língua portuguesa gostar ou não de ler, isso é relativo. Não é porque a 

pessoa é professora de língua portuguesa  que ela tem que ler. Né, as pessoas no geral, sejam elas 

professor de matemática, de física, de química, todo mundo tem que ler, né. Não é só o professor de 

português que tem que manter uma leitura atualizada. Todos os professores tem que ler e todas as 

pessoas tem que ler, nem que seja uma notícia pequena, nem que seja um jornal, nem que seja um 

comentário, todas as pessoas tem que ler todos os dias. Não é só necessariamente o professor de língua 

portuguesa. 

 

S 24 

 

1. Bianca. 

2. Colégio Estadual Rita Paranhos Bretas 

3. 28 anos de idade. 

4. Sou graduada em letras, especializada em Letras- Leitura e ensino, comecei os estudos no mestrado 

mas não concluí. E atualmente sou graduanda em ciências contábeis. 

 

Questões relacionadas a memória de leitura. 

 

 5.Questões relacionadas a memória de leitura, em relação à memória  principalmente de muito tempo 

quando eu era criança, eu não me lembro de muitas coisas. Mas vamos... vou tentar, né, vamos lá. 

Número cinco, é... eu lembro mais ou menos de quando e como eu aprendi a ler que foi na 

alfabetização, nos primeiros... no início eu entrei na escola... no jardim II. Na época, jardim II na 

escola Monteiro Lobato, e acredito que eu fui bem alfabetizada. Então é ... minhas professoras me 

incentivavam a ler, eu tive esse contato, minha mãe sempre fazia ditado, então eu acredito que eu fui 

bem alfabetizada.  

6. Não me lembro do primeiro livro que eu li, não... não tenho essa... essa lembrança, essa recordação.  



219 
 

7. É... eu frequentava ... livrarias não. Até mesmo porque até hoje Catalão não tem. Bibliotecas, da 

escola mesmo quando as professoras levavam livros... Esse foi o meu contato com a leitura dentro da 

escola e fora dela. 

8. Número oito eu acabei de responder também, né.  O que eu lia é... geralmente gibis, os livros 

infantis que me eram disponibilizados.  

9. Número nove, meus pais sempre... eu já respondi essa, meus pais sempre me incentivavam a ler e 

até mesmo a desenvolver bem a escrita, porque minha mãe sempre me cobrava ditados e assim eu 

desenvolvi bem a parte da escrita.  

10. Número dez... os meus professores da educação básica, me ensinavam bem, razoavelmente, a 

questão da leitura e ... eu tive até um bom contato por esforço dos professores e por meu esforço 

também.  

11. Número onze eu já respondi, ficha de leitura, algumas vezes.  

12. Número doze... não tenho nenhum objeto, texto ou livro que lembre quando eu era estudante. 

Nessa fase de criança. 

13. Número treze, também não tem nenhum livro guardado.  

14. Número cartorze, também não me lembro de nenhum texto que... me foi proibido de ler.  

 

Formação profissional 

 

15. Número quinze, na época... que eu form... é terminei o ensino médio, só haviam cursos de 

licenciatura, aqui em Catalão. E... vendo por esse ângulo, eu acabei optando pelo curso de Letras que 

era a área que mais me agradava  entre as que existiam aqui na UFG. Então por isso que eu acabei 

opatando e... e segui até me formar, cheguei a quase que desistir por uma eventualidade que aconteceu 

no estágio, e depois segui e concluí. 

16. Número dezesseis, bom a minha formação foi bastante importante desde as aulas de psicologia, 

formação mesmo pra... de língua portuguesa até mesmo a questão dos estágios que eu acho bastante 

importante porque para quem não tem nenhum contato com sala de aula, são os estágios que a gente 

tem esse contato. Eu já tinha... já havia entrado algumas vezes. Mesmo de substituição, mas já 

conhecia um pouquinho da realidade de sala de aula.  

17. Número dezessete ...  Bom, a partir da minha formação eu acabei lendo, outros textos, tive 

momentos de leitura, que eu não teria contato, que eu não teria, às vezes, é lido, se eu não tivesse feito 

a graduação de Letras. Então assim, eu acho a graduação de Letras um curso bastante importante, em 

qualquer ... para qualquer pessoa. 

 

Ser professor 
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18. Número dezoito, é... bom, contratada pelo Estado, ministro aulas de língua portuguesa há três 

anos. E sempre trabalhei em Catalão.  

19. Número dezenove, sim trabalho apenas na rede estadual. 

20. Número vinte, é... na escola onde eu atuo neste momento. Não existe ainda biblioteca, livros 

literários nenhum, livros didáticos, agora que a gente está conseguindo. Então é, não existem também 

ainda data show, vídeo, TV, nada disso, né. Nenhum recurso de mídia ainda existe na minha escola. 

Então eu procuro levar, além dos textos que eu consigo nos livros didáticos, eu procuro levar sempre 

contos diferenciados, crônicas, é... e todo tipo de leitura que eu acho que vai colaborar para 

aprendizagem dos alunos que atualmente eu  ministro aulas de língua portuguesa.  

21. É... a vinte e um eu acabei respondendo porque qual ou quais as dificuldades para trabalhar a 

leitura na escola. Uma das dificuldades é justamente às vezes a falta de  recursos, é... porém não é algo 

que a gente vai se limitar somente a isso, então no ano passado mesmo, a gente fez um projeto 

juntamente com o SESI e a gente fez um momento de leitura que eu acredito que foi bastante 

proveitoso para os alunos. E esse ano a gente espera, é fazer o projeto aumentando até o nível de 

leitura, é... dos livros que a gente vai disponibilizar para os alunos. É ... mas é ainda um tipo de 

dificuldade. Seria mais fácil se a gente tivesse todos os outros recursos. Outra dificuldade é às vezes 

até do próprio incentivo da escola, que a escola às vezes ela está preocupada muito em números, em 

outras questões e acaba esquecendo a parte da leitura. E outra dificuldade também é por parte dos 

alunos, de alguns que às vezes não tem tanto interesse. Mas esse eu não considero... isso eu não 

considero nem como uma dificuldade porque se a gente mostrar o interesse e souber aproveitar e 

cativar esse aluno, a gente supera essa dificuldade.  

22. É... número vinte e dois, como você motiva os seus alunos a lerem? Eu sempre mostro o quanto é 

importante, é... o quanto melhora o nosso pensamento a nossa visão crítica em relação ao mundo, o 

nosso conhecimento e a nossa escrita. Então eu sempre motivo meus alunos mostrando a minha 

vontade e o meu... a minha felicidade em poder sempre ler mais e aprender mais cada dia.  

23. Número vinte e três, eu procuro sempre utilizar metodologias diferenciadas, aulas diferenciadas 

para chamar a atenção do meu aluno na parte da leitura. Então com essas aulas diversificadas, eu 

acredito que eu consigo chamar atenção do meu aluno, para aquela aula, para aquela leitura, e pro meu 

objetivo. Dessa forma, eu sempre faço ...  procuro fazer debates, levanto questões polêmicas, busco no 

texto outras leituras, fazendo com meu aluno pense um pouco a respeito, pense a mais do que está 

escrito no texto, né, do que somente a leitura superficial para que ele se torne um leitor crítico 

realmente. Então são através dessas perguntas, dessas questões instigantes que eu proponho, que eu 

espero formar um aluno,  leitor crítico. 

24. Número vinte e quatro, eu acredito que todas as leituras são importantes para qualquer tipo de 

aluno. Mas nesse caso, o aluno do  Ensino Médio, é infelizmente o ...  felizmente o vestibular é ... está 

aí e como todos os vestibulares cobram algumas leituras. Umas leituras mais comuns cobradas pelo 

Ensino Médio  então a leitura básica de um aluno de Ensino Médio deve ser esses livros.  
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25. Número vinte e cinco... ah só voltando no número vinte e quatro, é essa leitura básica, mas não 

impede que o aluno faça outros tipos de leituras e eu também considero importante todos os tipos de 

leitura. Número vinte e cinco, o suporte textual usado em sala de aula, eu procuro usar diversos tipos 

de texto. Então eu procuro sempre mostrar aos meus alunos os diferentes gêneros existentes dentro da 

língua portuguesa, dentro dos nossos textos. E sempre que eu posso, eu levo praticamente todas as 

aulas, eu levo ...textos diversos para o meu aluno, para meus alunos.  

26. Número vinte e seis ... olha Secretaria Estadual de Educação, é... sinceramente, ela não está muito 

preocupada com essa parte exclusivamente. Portanto eu vejo que falta muito ainda de incentivo, de 

orientações, de práticas pedagógicas diferentes, porque o professor, não só o de língua portuguesa, ele 

acaba ficando é ... desprotegido, sozinho em relação a essa prática de leitura. É ... como eu disse 

anteriormente, a Secretaria, às vezes até mesmo a escola, se preocupa muito na questão dos números, 

se os alunos saem bem é ... então  não se preocupam tanto com a qualidade, sim na quantidade, então 

se os alunos estão saindo é...  bem nas provas do Estado e não querem saber se o aluno é um leitor 

crítico ou não. Se a prática de leitura é ... bastante exercida ou não. Então infelizmente eu vejo que 

falta muito por parte tanto da Secretaria Estadual de Educação e de alguns ... até de alguns professores 

também.  

 

Ser leitor 

 

27. Número vinte e sete ... bom o meu tempo anda um pouco escasso, mas além das leituras de 

preparação  para as aulas de língua portuguesa, paras aulas que eu ministro, eu também faço leituras 

para a faculdade, para a outra faculdade que eu estou fazendo neste momento, para a faculdade de 

ciências contábeis, e com isso meu tempo acaba ficando bastante escasso. Mas sempre que posso eu 

costumo ler artigos, é... jornais, até mesmo para ficar atualizada, é... e aí o contato é mais ... mais 

frequente na internet do que no jornal, por exemplo, impresso. Então meu contato acaba sendo muito 

pela internet porque na internet que eu faço todas as minhas atividades, praticamente todas. Então a 

minha leitura, ela é basicamente esta. Sempre que eu tenho tempo eu faço outros tipos de leituras que 

fogem disso que eu acabei de falar.  

28. Número vinte e oito, as dificuldades são justamente essas, falta de tempo mesmo, é... para ler 

outras coisas que até mesmo eu gostaria de ler por prazer mesmo, por fruição.  

29. Número vinte e nove, o brasileiro não gosta de ler, o que você pensa sobre essa afirmação? Bom, 

tem algumas pessoas sim que não gostam de ler, porém eu vejo essa questão como ela sendo muito 

estereotipada, porque não é tão... verdade. Não é cem por cento verdade, até mesmo pela minha 

realidade. Mesmo na minha escola não tendo livros disponibilizados para os alunos , livros literários, 

não tem a biblioteca, eles não fazem essa é... essa leitura dentro da escola, porque... por não haver 

livros, a gente...  mudando lá esse ano mesmo, a gente mudou alguns armários e encontrou alguns 

livros. Uns poucos... pouquíssimos livros, uns dez livros literários. Eles ficaram em cima de alguns 
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livros didáticos que existiam assim no meio do ... no meio de uma sala lá, no eio de um pátio onde os 

alunos têm acesso. E ... mesmo não existindo biblioteca nem nada os alunos chegavam lá e 

perguntavam se poderiam levar para casa. Então eu acredito que essa afirmação de que o brasileiro não 

gosta de ler não é cem por cento verdade. Que a gente tem sim pessoas que tem essa disposição, esse 

interesse, essa vontade de conhecimento, de prazer de leitura mesmo.  

30. Número trinta, ah e só completando a vinte e nove, é... acho que falta bibliotecas, falta um espaço, 

falta livrarias, Catalão é uma cidade que já deveria ter bastante livrarias. Não só uma, é... mas 

infelizmente com essa afirmação de que o brasileiro não gosta de ler se cria uma cultura de que as 

pessoas não leem, não gostam e acabam... assim existem pessoas que realmente não gostam? Sim, 

existem,  mas existem também as que gostam, as que sentem prazer, lendo. Número trinta, o professor 

de língua portuguesa gosta de ler? Respondi parte dessa pergunta, alguns sim e alguns não. É... a gente 

vê essa realidade quando às vezes tem alguns encontros com professores de língua portuguesa e 

consegue ver bem que alguns tem o hábito de leitura, e outros não gostam nem de se atualizar  para 

ministrar as aulas de língua portuguesa. É isso.  

 

 

 


