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Esta comunicação tem como objetivo relatar uma investigação sobre as concepções 
de leitura literária entre professores do Ensino Fundamental e Médio de um colégio 
estadual no Município de Itaocara–RJ, comparando tais concepções entre aqueles 
que têm ou não formação universitária. Sabemos que inúmeras são as pesquisas 
voltadas para a temática das práticas de leitura literária nas escolas, embasadas 
por discussões entre pesquisadores, psicólogos e educadores. Em nosso trabalho 
pretendemos contribuir para uma prática de escolarização da leitura literária 
necessária à formação de um leitor crítico e, consequentemente da cidadania, já 
que, segundo Lajolo (2003), “sem competência de leitura, certos graus de 
cidadania são hoje inatingíveis“. Priorizamos em nosso estudo a leitura literária 
porque esta é capaz de inquietar, jogar com a imaginação, associar e encadear 
eventos, tornando indissociáveis os processos de leitura de mundo e da palavra. 
Segundo Paulo Freire (2003), a leitura da palavra não é apenas precedida pela 
leitura de mundo, mas por uma outra forma de “escrevê–lo“, ou seja, transformá–
lo através da nossa prática consciente. Realizamos uma pesquisa qualitativa sendo 
a coleta de dados feita através de entrevistas com 10 participantes, sendo 5 
professores sem formação universitária e 5 com tal formação. As entrevistas foram 
realizadas no espaço escolar. Fizemos uma análise do material discursivo, tal como 
proposto por Laville (1999), onde os resultados apontaram que os professores com 
formação universitária apresentaram concepções menos apropriadas sobre a 
escolarizalção da leitura literária do que o outro grupo. Concluímos, contra nossas 
expectativas, que a formação universitária não proporcionou uma visão mais ampla 
em termos de leitura literária. 
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O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as concepções 
de leitura literária de professores do Ensino Fundamental e Médio, com e sem 
formação universitária, visando entender como podem variar tais concepções, que 
podem futuramente influenciar na formação de alunos leitores. 

O desempenho insuficiente dos estudantes brasileiros, expostos em diversos 
relatórios de estudos e sistemas de avaliação, tem aumentado a preocupação de 
educadores com as dificuldades de acesso aos mecanismos de desenvolvimento do 
senso crítico, tão necessário à formação de cidadãos conscientes e socialmente 
ativos. Esse quadro tem alimentado a discussão sobre as condições e instrumentos 
que se pode utilizar no incentivo à prática social da leitura. 

Ler pressupõe a construção de significado e a prática de leitura literária amplia, 
simultaneamente, o vocabulário e a capacidade de interpretar, jogar com a 
imaginação, associar e encadear eventos, tornando indissociáveis os processos de 
leitura de mundo e da palavra. Lendo o mundo, estamos, na verdade, 
apresentando uma tradução dele, uma interpretação nossa, particular, que tem a 
ver com a reescrita que nossa prática, nossos valores e (pré)conceitos nos 
permitem oferecer. 



A educação, nesse contexto, vai influenciar a produção de crenças e valores, de 
ideias e conceitos que norteiam as relações de troca que moldam a sociedade. Cabe 
aqui refletir sobre as afirmações de Paulo Freire(2003), quando afirma que a leitura 
não é apenas precedida pela leitura que fazemos do mundo, mas por uma outra 
forma de "escrevê-lo", ou seja, transformá-lo através de nossa prática consciente. 
Conseguir ler criticamente o ambiente que o cerca marca a diferença entre estar-
no-mundo simplesmente e saber-se no mundo, situar-se nele, como também 
conhecer a si próprio e o espaço que lhe cabe no esquema das coisas. É pertinente 
lembrar que "sem competência de leitura, certos graus de cidadania são hoje 
inatingíveis"(Lajolo,2003:6). 

Essas reflexões são fundamentais para compreendermos de que maneira as 
experiências com o uso de textos literários impressos nos processos educacionais 
podem contribuir para a formação de novos leitores e, mais ainda, para a prática de 
uma leitura crítica e criativa do contexto social. 

Cabe aqui a discussão sobre o papel da escola como formadora de cidadania, de 
sujeitos ativos nos mecanismos de leitura e interpretação das engrenagens que 
regem as organizações sociais. Para tanto há de se questionar quais seriam as 
práticas pedagógicas que deveriam fazer parte do cotidiano do professor 
comprometido com a formação de leitores rumo a exercerem sua cidadania. 

Ainda sob a ótica freireana, os professores precisam estar conscientes de que para 
exercitar essa cidadania, primeiramente lemos o nosso mundo, que são os fatos de 
nossas vidas, realizados nas interações pessoais, no mergulho do homem em seu 
meio e agindo sobre ele, detentor de instrumentos para poder ler o mundo, suas 
belezas, suas nuances, suas injustiças. 

E o que sabem os professores sobre leitura? Segundo (Soares, 2003:87), 
"historicamente a leitura sempre foi um ato social (...) Ela é uma interação verbal 
de indivíduos socialmene determinados". O trecho citado nos permite compreender 
porque a concepção de leitura como ato solitário, ligada apenas a habilidades 
individuais, não se sustenta historicamente.  

Enfim, o que se percebe é que compreender a relação do sujeito com a palavra 
escrita demanda a compreensão da relação que esse indivíduo estabelece com os 
outros e com a própria linguagem. Dessa análise, temos pistas muito claras de que 
não se pode entender o processo de aprendizagem, desenvolvimento e uso da 
palavra escrita apenas do ponto de vista individual, da perspectiva da 
aprendizagem do código alfabético. A concepção de leitura analisada encontra-se 
equivocada quando se trata do conceito de leitura literária.  

Dentre as formas diferentes de ler, uma apresenta a leitura e seus possíveis 
sentidos como elementos fundamentais do ato de ler. Ela privilegia os múltiplos 
sentidos presentes em um texto, de acordo com as condições externas e internas 
em que esse texto foi produzido, esses sentidos dependem de nossa visão social de 
mundo, como já vimos em Freire(2003). Essas reflexões nos remetem a uma 
formulação de (Kramer,2000): "Defendo a leitura da literatura e de textos que têm 
dimensão artística, não por erudição, mas porque são textos capazes de 
inquietar..."(p.29). A autora defende a leitura literária que é capaz de inquietar, 
que emociona, interroga. que provoca em nós a emoção estética, desperta nosso 
desejo, uma vez que a ela retornamos para empreender a aventura de percorrer 
seus meandros. Os textos que nos interessam são justamente aqueles que não 
entendemos, que resistem a ser entendidos, que nos tocam e nos emocionam, pois 
são espaços de produção do saber. 



Nessa perspectiva de leitura, o sujeito que buscamos no texto não deve ser 
confundido com seu autor. Qualquer tipo de reflexão, frequentemente utilizada na 
(pela) escola, sobre "o que o autor quis dizer?" pode conduzir a leitura ao fracasso. 
Entre o leitor e o autor do texto literário se produziria uma espécie de identificação 
imaginária, de entendimento mútuo e absoluto, que resultaria em prejuízo para o 
próprio trabalho de investigação e, primordialmente, para a experiência estética.  

As práticas de formação de leitores produzidas pela escola perpassam uma ideia de 
que o ato de ler não é uma tarefa prazerosa, cria-se uma "lei-dura", promovendo 
seu acesso por caminhos tortuosos. Silva (1995) aponta que é este tipo de leitura o 
mais prejudicado nas escolas, devido às próprias distorções existentes no nosso 
sistema de ensino.Em relação a essa prática, Kleiman (1998) chama atenção para o 
fato de que "muitas das práticas do professor desse período após alfabetização 
sedimentaam as imagens negativas sobre o livro e a leitura desse aluno, que logo 
passa a ser mais um não-leitor em formação"(p.29). 

Cria-se, com essa prática, uma barreira entre leitor/texto literário, na medida em 
que este último não é entendido como uma lainguagem artística, carregada de 
significação, negando ao aluno o significado educativo das vivências estéticas 
impregnadas nos textos literários. 

Com base no exposto, o objetivo deste estudo foi investigar as concepções de 
leitura literária entre professores do Ensino Fundamental e Médio de um colégio 
estadual no Município de Itaocara-RJ, comparando tais concepções entre aqueles 
que têm ou não formação universitária. Com base nisso, coube questionar: quais 
são as concepções de leitura literária desses professores? Será que há diferentes 
concepções entre os professores com e sem formação universitária? Será que essas 
concepções podem influenciar na formação de futuros professores? 

MÉTODO 

Foram entrevistados 10 professores, sendo que cinco (5) sem formação 
universitária, denominado Grupo 1 - A1,B1,C1,D1,E1 e, cinco (5) com curso de 
graduação concluído, denominado Grupo 2- A2, B2, C2, D2, E2. A seleção dos 
participantes apresentada foi proposital, visando comparar se o nível de 
escolaridade influencia ou não nas concepções investigadas. Não foram 
considerados nesta pesquisa o tempo de formação e atuação no magistério destes 
professores, nem os motivos que os levaram a cursar ou não o ensino superior.  

As questões iniciais da entrevista foram referentes aos dados demográgicos dos 
participantes, tais como idade, sexo, formação, o que permitiu identificar o perfil do 
entrevistado. Como roteiro da entrevista foram propostas as seguintes questões: 1- 
Como você definiria o conceito de leitura literária?, 2- Quais são as diferenças entre 
leitura literária e leitura informativa?, 3-Qual o papel da escola na promoção da 
leitura literária?, 4- Qual o papel da leitura literária no desenvolvimento infantil? e 
5- Qual a importância da leitura literária no mundo atual?  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas dos professores foram examinadas através de análise de conteúdo 
qualitativa (Laville,1999). 

Inicialmente, foram considerados os dados demográficos desses professores. Os 
fatores idade, sexo e formação do Grupo 1 ficaram assim representados: (A1 21 
anos, feminino, magistério; B1 24 anos, feminino, magistério; C1 25 anos, 
feminino, magistério; D1 28 anos, feminino, magistério e E1 29 anos, feminino, 



magistério. Bem como os fatores do Grupo 2: A2 39 anos, feminino, graduação; B2 
40 anos, feminino, graduação; C2 42 anos, feminino, graduação; D2 44 anos, 
feminino, graduação e E2 49 anos, masculino, graduação. 

Percebemos que nos fatores idade e sexo, embora não questionados, o Grupo 1 
apresentou concepções mais abrangentes e significativas, já o Grupo 2 apresentou 
concepções mais limitadas, com exceção dos participantes (B2) e (C2). Não foi 
questionado também o tipo de formação universitária dos participantes, se 
Pedagogia ou habilitações específicas como Letras, Matemática, História, entre 
outras. Os fatores mencionados não foram expostos na presente pesquisa por 
acharmos irrelevantes, em se tratando de professor. Pressupõe-se que todo 
professor passa pelo curso de formação básica, cujas disciplinas preceituam 
leituras, sejam literárias ou não literárias. 

As categorias emergiram das próprias respostas, tendo sido organizadas a partir 
das questões levantadas na entrevista. São pois, "fragmentos que correspondem 
cada um a uma ideia particular, quer se trate de um conceito como o de liberdade 
política ou, então, de liberdade de expressão, ou que traduzem uma relação entre 
tais conceitos" (Laville, 1999:217). Tais categorias serão apresentadas, 
inicialmente, focadas nas respostas sobre as concepções de leitura literária, as 
diferenças entre leitura literária e leitura informativa, o papel da escola na 
promoção da leitura literária, o papel da leitura literária no desenvolvimento infantil 
e sua importância no mundo atual. 

Segundo participante do G1, quando questionado sobre como definiria o conceito 
de leitura literária, as respostas foram unânimes: é um jogo da imaginação, 
uma linguagem carregada de significado, aflora a sensibilidade, prazer, 
emoções e criatividade. Além de tudo isso, o (E1) destaca um outro 
envolvimento da leitura: possibilita reflexão, desenvolve a interpretação e o 
senso crítico.

No Grupo 2 constatamos uma certa limitação em relação às respostas para o 
conceito de leitura literária. As respostas foram assim desencadeadas pelos 
participantes: o (A2) respondeu: 

 Dessa análise, constatamos o que Kramer (2000) aponta como 
fundamental para o leitor, além de provocar a emoção estética, são, sobretudo, os 
espaços de produção do saber. 

é a leitura dos clássicos, autores conhecidos 
e tradicionais da literatura. O (B2), pretende entreter. O (C2), são textos, 
livros de autores da literatura brasileira ou estrangeira, autores 
consagrados ou não, o (E2), tem a ver com a cultura de um povo, sua 
história. Apenas a categoria imaginação continua no discurso do (D2), só 
acrescentando que é feita através de contos de fada. 

A questão sobre a diferença entre leitura literária e leitura informativa, a 
imaginação também apareceu para a primeira nas falas dos participantes (A1), 
(C1) e (C2), enquanto (B1) disse que 

O que nos chama atenção 
é como o conceito de leitura literária ensinado nas escolas, de forma equivocada, 
continua arraigado, como bem questiona Lojolo(2009) sobre uma visão erudita do 
conceito de literatura como se referindo apenas à leitura dos clássicos e dos "bons" 
autores. Para tal definição, a autora adverte que a literatura pode ser definida, mas 
apenas pelo próprio leitor, no momento de sua leitura. 

é inspiração, desperta a sensibilidade, 
para o (D1) é cultura, entretenimento, divertimento, para o (E1) é 
simplesmente prazer. Para o (A2), diz que a leitura literária é prazerosa, 
relaxa, ilusória, o (B2) persiste em seu discurso em entreter, já o (D2) diz que é 
aventura, sonhos, leitura descontraída, enquanto o (E2) também persiste em 
falar que é da cultura de um povo. Quanto à leitura informativa não houve outra 
resposta dentre os dez participantes senão informar, mas, de uma maneira bem 



diferente respondeu o (A2): 

Quando interrogados sobre o papel da escola na promoção da leitura literária, os 
(A1), (B1), responderam que 

é uma leitura densa, usa termos mais difíceis, o 
que dificulta o aprendizado e o entretenimento. 

deve ser através de projetos de incentivo à 
leitura, o (B1) e (B2) acrescentaram também a importância de proporcionar 
também o gosto e o prazer pela leitura. O (C1) fez questão de dizer que é 
fundamental proporcionar prazer em ler através da ludicidade. O (D1) levar 
a descobrir a forma de elaborar suas emoções, sentimentos, subjetividade; 
proporcionar prazer. O (E1) levar o educando a ter o hábito de ler e 
desenvolver a capacidade de escrita, tornar um cidadão capaz de dar sua 
opinião. O (A2) promover conhecimentos através da leitura dos clássicos e 
não clássicos. Os (B2), (C2) e (E2) responderam desenvolver o hábito da 
leitura. O (D2) afirmou a necessidade de incentivar a leitura, promover 
atividades dinâmicas, oferecer cantinho da leitura e visitas à biblioteca.

Na questão sobre o papel da leitura literária no desenvolvimento infantil, três dos 
participantes do Grupo 1 (A1), (B1), (C1) e apenas um participante do Grupo 2 
(A2) persistiram na afirmação de que é 

  

levar a criança à imaginação. Já dois 
professores do Grupo 1 (A1) e (B1) além da imaginação, também acrescentaram a 
importância de despertar a sensibilidade e a criatividade da criança. Um do 
Grupo 1 (D1) declarou estar convicto de que o papel fundamental é ampliar 
a universo linguistico da criança, trabalhar a formação de valores, provocar 
emoções, criatividade, pensamento crítico e habilidades cognitivas. Já um 
do Grupo 1 (E1) disse que 

Ainda em relação à questão do papel da leitura literária no desenvolvimento infantil 
um professor do Grupo 2 (A2), disse que 

é despertar na criança o prazer para a leitura, 
desenvolvendo a criatividade e habilidade de expressar os seus 
sentimentos através da fala e da escrita. 

a leitura literária está ligada à 
imaginação, ao lúdico. A partir daí várias coisas podem ser relacionadas e 
aproveitadas com as crianças. Segundo o professor do Grupo 2 (B2), é ampliar 
a capacidade de criação. Para o professor também do Grupo 2 (C2) é o 
primeiro passo para se tornar um bom leitor. Já o professor do Grupo 2 (D2) 
disse que é capacitar a criança a ser crítica, desenvolver a criatividade, 
possibilidade de vivenciar o "mundo" diferente. E o professor do Grupo 2 (E2) 
diz que 

Quanto à última questão da entrevista, esta já relacionando a leitura literária ao 
mundo atual, três participantes do Grupo 1 (A1), (B1) e (C1) persistiram na 
imaginação, mas com a finalidade de afastar as crianças na realidade violenta. A 
participante (A1) disse que 

é criar um mundo de sonhos, ajudar no desenvolvimento das 
crianças. 

o caminho é levar as crianças a um mundo 
imaginário. Levá-las a sonhar mesmo vivendo tanta violência ao seu redor. 
Afastá-las, mesmo que por alguns instantes, das coisas ruins que 
acontecem no seu dia-a-dia. A participante (B1) acrescentou ainda dois 
elementos essenciais: amor e sensibilidade. Em sua fala: seria o fato de cada 
indivíduo desenvolver em si mais amor e sensibilidade para olhar o mundo, 
com mais beleza. Pois a leitura literária tem esse poder e valor. Já a 
participante (C1) acrescenta em sua resposta: é importante para que possamos 
distinguir as diversas etapas que o mundo e a nossa sociedade vêm 
passando, através de uma linguagem cheia de recursos expressivos a fim 
de que tomemos contato de fatos sócio, político e econômico. Dois 
participantes do Grupo 1 (D1) e (E1) fugiram da categoria imaginação. O primeiro 
(D1) disse que é ajudar na formação de cidadãos críticos, reflexivos, 
capazes de atuar na sociedade em que vive e o segundo (E1) disse que é 



importante para desenvolver o raciocínio, possibilitando, assim, um senso 
crítico, participativo e atuante na sociedade. 

Nessa mesma questão, dentre os participantes do Grupo 2, apenas um (C2) 
mencionou a categoria imaginação, em sua fala: a esta realidade cruel e 
violenta podemos e devemos combater com o imaginário mundo paralelo. 
E o passaporte para esse mundo é a leitura não só de textos literários, pois 
devemos estar abertos e aptos para todo o tipo de leitura, desde a bíblia 
até os panfletos que nos oferecem nas ruas.O participante (A2) respondeu que 
a leitura literária é muito importante para o mundo atual, acrescentando, estamos 
vivendo em um mundo sem cores e sem graça. A partir do momento que 
fazemos uma leitura literária para a criança com gosto e sabedoria, o 
mundo fica mais alegre e quando pensamos em algo alegre, pensamos em 
cores. Insistindo ainda, afirma que, assim podemos pensar que o mundo está 
alegre e colorido. Começamos esquecer um pouco das coisas ruins que 
estão acontecendo. Já a participante (B2) afirma que a leitura de um "bom 
livro" faz bem, relaxa, nos liberta um pouco da realidade, que muitas vezes 
não nos proporciona, digo, não nos permite ler por prazer, por escolha 
própria, e sim por necessidade/cobrança, etc. Para o participante (D2), a 
leitura literária é importante porque traz a reflexão, desenvolve as habilidades 
e proporciona integração, etc. Já o participante (E2) diz que o papel da leitura 
literária principal é que nos ajuda a pensar de maneira ética a sociedade 
em que vivemos (os políticos no Senado, "Renans Calheiros"...), a fim de 
almejarmos um país melhor.

Tomando-se conjuntamente as falas de todos os participantes, constatamos que em 
se tratando de professores com formação básica, sem levar em conta o nível 
universitário do Grupo 2, houve uma certa coerência entre os participantes do 
Grupo 1 e do Grupo 2, em relação ao conceito de leitura literária, com exceção 
apenas dos participantes (A2) e (E2), em suas respostas, que se referiram apenas 
à leitura dos clássicos e de autores conhecidos e tradicionais (A2) e a atribuição da 
leitura literária à cultura de um povo, sua história agregada ao conhecimento (E2). 
Percebemos nessas duas últimas falas dos participantes, que talvez o tempo em 
que concluíram seus cursos de formação básica, subentendida pela faixa etária, nos 
induz a pensar que o período em que os participantes estudaram no curso de 
formação de professores tenha contribuído pela atribuição desses conceitos de 
forma equivocada. 

 No contexto dessas enunciações, retomemos a 
Kramer (2000) quando defende a importância da valorização da leitura literária, 
principalmente, pelo seu caráter humanizador e formador de uma cultura 
comprometida com a humanização e contra a barbárie comum ao mundo 
contemporâneo. 

Entretanto, o que nos chama atenção é que, tais respostas, baseadas no nível 
universitário em que se encontram os participantes, embora não tenha sido levado 
em consideração o curso de graduação concluído, esperava-se que os participantes 
com uma formação continuada apresentassem uma visão mais ampla em termos 
da leitura literária. 

É possível que diferentes metodologias aplicadas aos cursos de formação, assim 
como a seleção de um número maior de participantes e, talvez, um número maior 
de perguntas envolvendo a especificidade de curso universitário expliquem, pelo 
menos parcialmente, estas diferenças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



O presente estudo buscou comparar as concepções de leitura literária entre 
professores do Ensino Fundamental e Médio, com e sem formação universitária, 
com a intenção de entender como se encontram as práticas de leitura literária nas 
salas de aula. 

Inicialmente, nossa expectativa era que a formação em nível superior tivesse 
proporcionado uma visão mais significativa dos professores dessa graduação em 
relação à leitura literária. Entretando, as respostas desses professores foram bem 
mais restritas, até mesmo mais descontextualizadas do que  as do grupo de 
professores sem formação universitária. Já os professores com a formação básica 
responderam de forma mais abrangente e suas falas se mostravam preocupadas 
com o papel da escola como formadora de leitores. Podemos concluir pela 
necessidade de desenvolvimento de novas pesquisas com grupos maiores de 
participantes para que possamos afirmar definitivamente qualquer diferença entre 
os dois grupos estudados. 
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