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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem o objetivo de analisar, a partir de uma abordagem político-

educacional,  os elementos teórico-metodológicos contidos no projeto Hora da 

Leitura, considerando-se os estudos de Bakhtin, Geraldi e Isabel Solé, articulando-

os com o Referencial Curricular Nacional para a  Educação Infantil, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries , com a 

legislação referente ao projeto e com as condições administrativo-pedagógicas em 

que está sendo concretizado em escolas do estado de São Paulo. Tendo sido o 

projeto Hora da Leitura implantado em todas as escolas da rede estadual de ensino, 

a partir de 2005, procurou-se verificar em que medida os primeiros resultados têm 

mostrado ganhos para os alunos e professores. Nesse sentido, foi aplicado um  

questionário aos alunos de 7ª e 8ª séries, aos professores que atuam no projeto e 

aos professores coordenadores de quatro escolas da rede pública de ensino 

estadual. O resultado da pesquisa aponta para a ineficiência do projeto, no sentido 

de sanar o problema da incompetência leitora, em razão de sua superficialidade e 

também das condições em que é operacionalizado nas escolas públicas. 

 Unitermos: leitura, escola, deficiência leitora, políticas públicas, Hora da Leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work is intended to examine, from a political-educational approach, the elements 

contained in the theoretical and methodological project Hour of Reading, considering 

the studies of Bakhtin, Geraldi and Isabel Solé, linking them with the reference 

National Curriculum Education for the Children, with the parameters Curricular 

National 1 st to 4 th series and 5 th to 8 th series, with the legislation pertaining to the 

project and the conditions under which administrative, teaching is being implemented 

in schools in the state of Sao Paulo. Having been the project of Reading Time 

implemented in all schools in the state education system, from 2005, we tried to 

verify the extent to which the initial results have shown gains for students and 

teachers. Accordingly, a questionnaire was applied to the students, 7 th and 8 th 

series, teachers who serve on the project coordinators and teachers from four 

schools in the public school system state. The result of the research points to the 

inefficiency of the project, to remedy the problem of incompetence reader, because of 

its superficiality and the conditions in which it isimplemented in public schools.  

           

Key Words: reading, school, disability reader, public policies, Time Reading. 
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INTRODUÇÃO 
 

       A questão da deficiência na leitura apresentada pelos jovens, 

independentemente da faixa etária e da série escolar sempre significou para mim um 

motivo de preocupação . Desde os tempos em que estagiava em escola pública 

estadual, enquanto ainda fazia o curso de Letras, eu observava com preocupação 

essa deficiência (no sentido da leitura não compreensiva) e já imaginava formas 

para saná-la. Por que tantos  alunos possuem dificuldades na leitura dos diversos 

gêneros de textos? Que fatores concorrem para isso? Onde estaria o ponto crítico 

do aprendizado/falta de interesse? 

       Esses questionamentos acompanharam-me durante todo o tempo dedicado ao 

magistério público estadual, ao longo de dezesseis anos. Mesmo durante o tempo 

em que lecionava para alunos do ensino superior, percebia que o fato de os alunos 

estarem naquele nível de ensino não significava  que o problema da incompetência 

leitora não fosse visível. Na verdade, o que eu observava, era a ausência do hábito 

de ler, talvez pelo fato de não ter sido proporcionado aos alunos o ensino dessa 

prática. 

       Ao sair da sala de aula e percorrer outros cargos administrativos, tive a 

oportunidade de observar a deficiência dos alunos sob uma outra perspectiva. 

Passei a ter contato mais próximo com os índices de desempenho dos alunos em 

avaliações internas e externas, os quais denunciavam a problemática da deficiência 

leitora. Assim sendo, aos questionamentos anteriores, acrescentei novas perguntas: 

por que a escola não consegue exercer o seu papel precípuo no qual se inclui o 

ensino da leitura eficiente? Por que razão as diretrizes curriculares, tão bem 

elaboradas, no meu entendimento, não têm auxiliado na solução desse problema? 

       O problema da incompetência leitora é do conhecimento de todos os órgão 

oficiais de ensino, nas esferas municipal, estadual e federal. A própria Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo, através de suas avaliações, somadas a outras 

de âmbito nacional,  sinaliza a necessidade de criar/ampliar espaços na escola para 

o desenvolvimento da prática da leitura compreensiva  e da escrita dos alunos da 

rede. 

       O foco da minha pesquisa é o projeto “Hora da Leitura”, da Secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo, implementada na rede estadual de ensino através da 
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Resolução SE 16, de 01/03/2005. Trata-se de um programa de enriquecimento 

curricular desenvolvido nas escolas públicas estaduais no ciclo II do ensino 

fundamental (5ª a 8ª séries). O projeto enfatiza a ampliação da competência leitora 

dos alunos, através de uma proposta de trabalho voltada para a leitura dos diversos 

gêneros de textos. Ele nasceu da necessidade de fazer um trabalho de sedução 

para a leitura de diferentes textos que compõem o repertório literário, as obras de 

autores mais consagrados e as dos autores contemporâneos, de tal forma que se 

perceba a riqueza dos diversos estilos e linguagens. Por se tratar de um projeto 

voltado para o segmento de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, a questão que se 

coloca é: o projeto Hora da Leitura contempla elementos que possibilitem  a 

superação do problema estrutural da incompetência leitora? 

       O objetivo deste trabalho é analisar os elementos teórico-metodológicos 

contidos no projeto Hora da Leitura, a partir dos estudos de Bakhtin, Geraldi e Isabel 

Solé, articulando-os com o Referencial Curricular Nacional para a  Educação Infantil, 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries , com 

a legislação referente ao projeto e com as condições administrativo-pedagógicas em 

que está sendo concretizado em escolas do estado de São Paulo, através da 

percepção de professores, alunos e professores coordenadores. 

       Tendo sido o projeto Hora da Leitura implantado em todas as escolas da rede 

estadual de ensino, a partir de 2005, procurei verificar em que medida os primeiros 

resultados têm mostrado ganhos para os alunos e professores. Nesse sentido, 

apliquei questionário aos alunos de 7ª e 8ª séries, aos professores que atuam no 

projeto e aos professores coordenadores de quatro escolas da rede pública de 

ensino estadual. 

       O primeiro capítulo apresenta  um breve histórico da expressão analfabetismo 

funcional. Apresenta também a análise de alguns indicadores que apontam para a 

incompetência leitora: o PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, e o SARESP - Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.  

       O segundo capítulo traz o estudo das orientações metodológicas e dos 

conteúdos voltados para a leitura, propostos no Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª à 4ª séries e de 
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5ª à 8ª séries, com o objetivo de realizar, posteriormente, a análise comparativa dos 

mesmos tópicos do projeto Hora da Leitura. 

       O terceiro capítulo apresenta o estudo do projeto Hora da Leitura, com a  

perspectiva de tentar encontrar os aspectos que propiciem a superação da 

incompetência leitora diagnosticada nos referidos indicadores. 

       O quarto capítulo apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa, a análise 

dos dados coletados, comentados à luz dos pressupostos teóricos dos autores 

eleitos para este estudo, bem como da legislação de ensino voltada para a leitura. 
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CAPÍTULO I 

INDICADORES DA INCOMPETÊNCIA LEITORA 

 

       A incompetência leitora, traduzida aqui como a incapacidade de ler e entender 

enunciados relacionados a situações do cotidiano, não é uma questão atual, nem se 

restringe aos países com menor índice de desenvolvimento humano. Na verdade, a 

própria expressão analfabetismo funcional foi originada nos Estados Unidos, na 

década de 1930. 

       Com o objetivo de fundamentarmos a análise do projeto “Hora da Leitura”, foco 

deste trabalho, elegemos alguns indicadores que apontam para a incompetência 

leitora, para analisarmos políticas públicas voltadas para essa importante questão.  

       Inicialmente, traremos um breve histórico da expressão analfabetismo funcional, 

que está no bojo da discussão da referida incompetência. 

       O PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos é um outro indicador 

significativo nesta discussão, obviamente ressalvando-se os fatores econômico-

sociais interferentes e a própria  situação do Brasil, que possui uma realidade 

educacional bastante inferior a de alguns países participantes1. 

       Por ser uma avaliação de nível internacional, o PISA situa o Brasil dentro de um 

contexto global, o que permite a análise do problema da incompetência leitora num 

patamar mais amplo, apontando para a necessidade de se repensar, em nível 

macro, as políticas públicas voltadas para os ensinos fundamental e médio. 

       O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio representa, hoje, um forte indicador 

da qualidade do ensino brasileiro e tem aferido também a incompetência leitora em 

nosso País. 

       Finalmente, o SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo, retrata a situação regional da habilidade de leitura dos alunos, 

especificamente no âmbito  do Estado de São Paulo. 

1.1. O analfabetismo funcional 

                                                 
1
 A questão não é a comparação do Brasil com os países ricos. O problema está na idade dos alunos. 

O Brasil reprova em massa os alunos e por essa razão, nem sempre um aluno de 15 anos de idade 
atingiu a série de referência do PISA. 
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       Criada nos Estados Unidos na década de 1930,  a expressão analfabetismo 

funcional foi utilizada pelo exército daquele país durante a Segunda Guerra para 

indicar a capacidade de entendimento das instruções escritas,   necessárias para a 

realização de tarefas militares. 

       A definição proposta pela UNESCO, em 1958, referia-se à capacidade de ler 

compreensivamente um enunciado curto e simples relacionado à vida diária. A 

própria UNESCO, vinte anos mais tarde, propôs outra definição, denominando 

funcional a alfabetização, quando se apresenta suficiente para que os indivíduos 

possam inserir-se adequadamente em seu meio, desempenhando tarefas em que a 

leitura, a escrita e o cálculo sejam eficazes para o seu próprio  desenvolvimento e 

para o de sua comunidade. Dessa forma, o conceito de analfabetismo funcional diz 

respeito às pessoas que, embora tenham conhecimento da leitura e escrita de frases 

simples, não conseguem utilizar essas habilidades na sua vida pessoal, social e, 

fundamentalmente, profissional, ficando à margem do acesso às informações, à 

transmissão de conhecimentos e à continuidade do aprendizado ao longo da vida. 

       No Brasil, os dados sobre o analfabetismo funcional originam-se do SAEB – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, cuja implantação ocorreu a 

partir de 1990 pelo Ministério da Educação (MEC), através do INEP – Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

       Seguindo recomendações da UNESCO, o IBGE utilizou como fonte de pesquisa 

as pessoas com menos de quatro anos de escolaridade. De acordo com o censo 

2000, o Brasil possuía um índice de analfabetismo funcional de 27%.  

       Criado em 2001 para acompanhar a questão do analfabetismo funcional, o INAF 

– Indicador de Alfabetismo Funcional do Brasil tem aplicado anualmente testes de 

habilidades em pessoas de idade entre 15 e 64 anos, com o intuito de verificar a 

leitura e escrita em contextos de vivência. A aplicação desses testes versou sobre as 

habilidades de leitura e escrita nos anos de 2001, 2003 e 2005 e nas habilidades 

matemáticas em 2002 e 2004. 

       O INAF trabalha com o conceito de analfabetismo, já que esse ainda é um 

problema que persiste no Brasil. Ribeiro (1997), no  quadro sintetizado abaixo, 

distingue o conceito de analfabetismo em três níveis.  

Níveis de alfabetismo funcional em relação às habilidades de leitura e escrita 
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 Leitura  Habilidades  

Matemáticas 

Analfabetismo Não domina as 

habilidades medidas. 

Não domina as 

habilidades medidas. 

 

Alfabetismo Nível 

   Rudimentar 

Localiza uma 

informação simples em 

enunciados de uma só frase, 

um anúncio ou chamada de 

capa de revista, por exemplo. 

Lê e escreve números 

de uso freqüente: preços, 

horários, números de telefone. 

Mede um comprimento com fita 

métrica, consulta um 

calendário. 

 

Alfabetismo Nível 

       Básico 

Localiza uma 

informação em textos curtos ou 

médios (uma carta ou notícia, 

por exemplo), mesmo que seja 

necessário realizar inferências 

simples. 

Lê números maiores, 

compara preços, conta dinheiro 

e faz troco. Resolve problemas 

envolvendo uma operação.  

 

 

 

Alfabetismo Nível  

        Pleno 

Localiza mais de um 

item de informação em textos 

mais longos, compara 

informação contida em 

diferentes textos, estabelece 

relações entre as informações 

(causa/efeito, regra geral/caso, 

opinião/fato). Reconhece a 

informação textual mesmo que 

contradiga o senso comum.  

Consegue resolver 

problemas que envolvem 

seqüências de operações, por 

exemplo cálculo de proporção 

ou percentual de desconto. 

Interpreta informação oferecida 

em gráficos, tabelas  

       Afirma Ribeiro (1997) que somente o nível pleno pode ser considerado 

satisfatório, quando se trata da utilização, com autonomia, da leitura e da 

matemática como meios de informação e aprendizagem. 

       Ao abordar a questão do analfabetismo, Ferreiro (2002) afirma que os países 

pobres não o superaram e os países ricos descobriram o iletrismo, conceito 

sinônimo do analfabetismo funcional:  

 

 ... é o novo nome dado a uma realidade muito simples:  a 
escolarização básica    universal não assegura a prática 
cotidiana da leitura. Ou seja, há países que têm 
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analfabetos (porque não asseguram um mínimo de 
escolaridade básica a todos seus habitantes) e países que 
têm iletrados (porque apesar de terem assegurado esse 
mínimo de escolaridade básica, não  produziram leitores 
em sentido pleno).(p.16) 

 

       Ferreiro(2002) declara ainda que o mundo contava com um bilhão de 

analfabetos na virada do século XXI, contra 800 milhões no ano de 1980. 

       A abordagem do analfabetismo por Emília Ferreiro volta-se para a necessidade 

de se entender a alfabetização de uma perspectiva ampla: alfabetizar não só para a 

rua, para o jornal e o livro informativo ou para a literatura, mas também para o 

computador e para a Internet. Dessa forma, estar-se-á formando para o mundo do 

trabalho.  

       Ao trazer à tona a questão da alfabetização, SOARES(2004) a  caracteriza pela 

aquisição do sistema convencional da escrita, enquanto que o letramento é 

entendido como:  

                             ... o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de 
uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais: 
distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento 
quanto em relação aos processos cognitivos e lingüísticos de 
aprendizagem e, portanto, também de ensino desses 
diferentes objetos... (p.20) 

 

       Segundo a autora, os dois conceitos são interdependentes e indissociáveis, já 

que a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida dentro de um contexto 

social de leitura e escrita.  

 

1.2 .O PISA 

 

       O Programa Internacional de Avaliação de Alunos -  PISA é coordenado e 

desenvolvido internacionalmente pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” – INEP faz a coordenação do PISA. 

       Desde a sua criação, cada uma das edições teve foco sobre diferentes áreas: 

em 2000, Leitura; em 2003, Matemática e em 2006, Ciências.  
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       Além dos conhecimentos científicos básicos, o PISA examina a capacidade de 

análise, raciocínio e reflexão acerca dos conhecimentos e experiências dos alunos, 

dando ênfase às competências que serão relevantes na vida futura desses alunos. 

       Conforme consta no Relatório Nacional publicado pelo INEP (2000), o PISA  tem 

por objetivos: 

    

 a) Avaliar conhecimentos e habilidades que são necessários 
em situações da vida real. O Pisa enfatiza a eficácia externa 
do processo de escolarização e se propõe a examinar o 
desempenho alcançado pelos alunos nos três domínios 
avaliados (Leitura, Matemática e Ciências), abordando-os em 
situações que estão além do contexto escolar. 

b) Relacionar diretamente o desempenho dos alunos a temas 
de políticas públicas. O Pisa foi concebido para apresentar os 
resultados alcançados em um número considerável de 
países, de maneira a lançar luz sobre questões de interesse 
dos governos, como, por exemplo, sobre o preparo escolar 
das crianças para a vida em sociedade; sobre as estruturas e 
práticas educacionais que maximizam as oportunidades de 
alunos vindos de contextos desvantajosos, ou sobre a 
influência da qualidade dos recursos escolares sobre os 
resultados alcançados pelos alunos.  

c) Permitir o monitoramento regular dos padrões de 
desempenho. O Pisa está comprometido com a avaliação das 
áreas de Leitura, Matemática e Ciências. Visa avaliar, a cada 
três anos, se os jovens estão sendo preparados para 
enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, procurando 
fornecer indicadores internacionais em condições de serem 
utilizados por responsáveis pela administração de sistemas 
educacionais na orientação de políticas públicas.(p.20) 

 

       O foco dessa análise recai sobre a edição de 2000, quando foi colocada à prova 

a competência leitora dos alunos avaliados. A população avaliada foi composta por 

4.893  jovens na faixa etária compreendida entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 3 

meses. Especificamente no Brasil, essa população, pelas características próprias do 

sistema educacional brasileiro, abrangeu alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. 

       Para a análise do desempenho dos alunos, foram consideradas as variações 

socioeconômicas dos países participantes.  Para caracterizar o desenvolvimento 
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socioeconômico dos 32 países participantes,  três indicadores2 foram utilizados: o 

PIB per capita ajustado pelo poder de compra, o índice de Desenvolvimento 

Humano e o índice Gini para a distribuição de renda. 

  

 Países participantes do Pisa 2000: indicadores econômicos e sociais/média 

geral em leitura 

        Países   PIB per capita em 

US$ 

IDH Gini Média geral em 

leitura 

   Luxemburgo 42769 0.908 - 441 

 Estados Unidos 31872 0.929 40.8 504 

      Noruega 28433 0.934 25.8 505 

       Islândia 27835 0.927 - 527 

       Suíça 27171 0.915 33.1 494 

       Canadá 26251 0.935 31.5 534 

        Irlanda 25918 0.907 35.9 527 

     Dinamarca 25869 0.911 24.7 497 

       Bélgica 25443 0.925 25.0 507 

       Áustria 25089 0.908 23.1 507 

       Japão 24898 0.924 24.9 522 

     Austrália 24574 0.929 35.2 528 

     Holanda 24215 0.925 32.6 532 

    Alemanha 23742 0.911 30.0 484 

                                                 

2
 PIB – Produto Interno Bruto -  é o principal indicador da atividade econômica. Representa o 

valor de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país, independentemente 
da nacionalidade do produtor. 

 IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – índice que mede os países, levando em 
consideração fatores como a distribuição de renda, de saúde (taxas de mortalidade infantil e adulta), 
educação (taxas de alfabetização), desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres, 
sistemas de governo, entre outras. 

O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano 
Corrado Gini, em 1912, utilizada comumente para calcular a desigualdade de distribuição de renda e 
de riqueza. Consiste em um número entre 0 e 1, onde o 0 corresponde à completa igualdade de 
renda e 1 corresponde à completa desigualdade.É expresso em pontos percentuais e é igual ao 
coeficiente multiplicado por 100. 
 



  10 

 

     Finlândia 23096 0.917 25.6 546 

      França 22897 0.917 32.7 505 

      Suécia 22636 0.926 25.0 516 

       Itália 22172 0.903 27.3 487 

  Reino Unido 22093 0.918 36.1 523 

 Nova Zelândia 19104 0.903 43.9 529 

     Espanha 18079 0.899 32.5 493 

      Portugal 16064 0.864 35.6 470 

   Coréia do Sul 15712 0.854 31.6 525 

      Grécia 15414 0.875 32.7 474 

 República Checa 13018 0.843 25.4 492 

     Hungria 11430 0.817 30.8 480 

      Polônia 8450 0.814 32.9 479 

       México 8296 0.784 53.7 422 

Federação Russa 7473 0.771 48.7 462 

       Brasil 7037 0.747 60.0 396 

      Letônia 6264 0.771 32.4 458 

   Liechtenstein – – – 483 

Fonte: Base de dados Pisa, disponível na internet http://www.pisa.oecd.org/. 

 

       Como a tabela demonstra, o Brasil possui um dos mais baixos índices de 

desenvolvimento humano e distribuição de renda. 

       Sem nos aprofundarmos nos reflexos desses fatores econômicos interferentes 

nos resultados, consideramos válido comparar o desempenho do Brasil com países 

do primeiro mundo. Isso porque o Brasil tinha como objetivo, ao participar do PISA, 

obter informações do desempenho dos alunos brasileiros para refletir sobre as ações 

necessárias para o saneamento dos problemas3. 

                                                 
3 Embora fosse debatido na qualificação entre os examinadores, o fato é que há países 
subdesenvolvidos no programa, mas que alcançam melhores resultados por adotarem uma política 
educacional mais comprometida. 
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       A ultima colocação do Brasil no PISA 2000 nos induz a refletir sobre a forma 

como a escola brasileira tem trabalhado a leitura. O resultado alcançado pelos 

alunos brasileiros aponta para a ineficiência desse trabalho. 

       O INEP atribui o péssimo resultado à distorção série-idade dos alunos 

brasileiros, já que a população avaliada deveria ter, como exigência, 15 anos de 

idade. Isso quer dizer que os altos índices de reprovação e evasão escolar  interferiu  

no ano de 2000 no desempenho desses alunos. Essa linha de raciocínio tem 

fundamento, no nosso entendimento, mas não pode ser a única variável  da análise 

de desempenho. 

       O “letramento” foi o termo escolhido para representar a dimensão dos 

conhecimentos, habilidades e competências que foram avaliados no PISA. Dessa 

forma, verificou-se a  operacionalização de esquemas cognitivos em termos de- 

conteúdos ou estruturas do conhecimento que os alunos precisam adquirir em cada 

domínio; processos a serem executados e contextos em que esses conhecimentos e    

habilidades são aplicados. 

       Para a avaliação do letramento , os alunos realizaram uma ampla diversidade 

de tarefas com diferentes tipos de textos abrangendo, desde a recuperação de 

informações específicas, até a demonstração de compreensão geral, interpretação e 

reflexão ,considerando suas características e conteúdos. 

        O letramento  é avaliado em três dimensões:  

       1- A forma do material de leitura. Os textos utilizados incluem não somente 

passagens em prosa, mas também vários tipos de documentos como listas, 

formulários, gráficos e diagramas. Essa variedade baseia-se no princípio de que os 

indivíduos encontrarão uma série de formas de escrita na vida adulta e, desse modo, 

não é suficientemente capaz de ler um número limitado de tipos de textos 

tipicamente encontrados na escola. 

       2- O tipo de tarefa de leitura, o que corresponde às várias habilidades cognitivas 

próprias de um leitor efetivo. Avalia-se a habilidade em identificar e recuperar 

informações, em desenvolver uma compreensão geral do texto, interpretando-o, 

refletindo sobre o seu conteúdo e a sua forma  e construindo argumentações para 

defender um ponto de vista. 
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       3- O uso para o qual o texto foi construído. Por exemplo, uma carta pessoal ou 

uma biografia são escritos para uso “pessoal”; enquanto documentos oficiais ou 

pronunciamentos são para uso ”público”  e um manual ou relatório, para uso 

“operacional”. Alguns alunos apresentam melhor desempenho em uma citação de 

leitura do que em outra, o que justifica a inclusão de diversos tipos de leitura nos 

itens de avaliação. 

       No PISA os alunos não são classificados como “letrados” e “não-letrados”, 

porém são avaliados por níveis, dentro de uma escala contínua, de acordo com o 

nível de desempenho alcançado. 

       A implementação do Pisa no Brasil teve os seguintes objetivos: 

 

1) Obter informações para situar o desempenho dos alunos 
brasileiros no contexto da realidade educacional, nacional e 
internacional. 

2) Fomentar a discussão sobre indicadores de resultados 
educacionais adequados à realidade brasileira. 

3) Participar das discussões sobre as áreas de conhecimento 
avaliadas pelo Pisa em fóruns internacionais de especialistas. 

4) Promover a apropriação de conhecimentos e metodologias 
na área de avaliação educacional. 

5) Disseminar as informações geradas pelo Pisa, tanto em 
termos de resultados quanto em termos de conceitos e 
metodologias, entre diversos atores do sistema educacional, 
governamentais e não-governamentais.(p.23) 

 

       De tudo o que foi exposto, cabe salientar que, embora seja necessário 

considerar todas as variáveis intervenientes no processo de avaliação representado 

pelo PISA, os dados relativos ao desempenho de leitura apontam para a 

necessidade de se refletir e tomar medidas que venham a sanar o grave problema 

da incompetência leitora que se apresenta. 

       Como consta no próprio relatório Nacional, outros indicadores como o SAEB -  

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e o ENEM - Exame Nacional do 

Ensino Médio já davam mostras dessa defasagem dos alunos em relação ao 

letramento em Língua Portuguesa, o que foi apenas confirmado no PISA. Os 

resultados refletem claramente a precariedade do trabalho com leitura e produção de 

textos que tem sido realizado nas escolas brasileiras.  
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1.3. O ENEM 

 

        O ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio,  instituído em 1998, é uma 

avaliação de caráter voluntário que tem por objetivo avaliar alunos egressos ou 

concluintes do ensino médio.  De acordo com  INEP, o exame está estruturado sobre 

uma matriz de competências e habilidades associadas aos ensinos fundamental e 

médio: 

       1- domínio da norma culta da língua portuguesa e capacidade de utilizar 

linguagens matemática, artística e científica. 

       2- capacidade para construir e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

       3- capacidade para selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e 

informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e para 

enfrentar situações-problema. 

       4- capacidade para relacionar informações, representadas em diferentes formas, 

e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 

consistente. 

       5- capacidade de recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 

direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

       O exame abrange, ainda, a competência de ler, compreender, interpretar e 

produzir textos envolvendo todas as áreas e disciplinas que compõem a atividade 

pedagógica da escola. Pressupõe, portanto, instrumental de comunicação e 

expressão adequado, tanto para a compreensão de um problema matemático, 

quanto para a descrição de um processo físico, químico ou biológico e, mesmo, para 

a percepção das transformações de espaço/tempo da história, da geografia e da 

literatura.  

       A análise dos dados recairá sobre o ano de 2006, última prova aplicada, cujos 

resultados provocaram grande repercussão no meio educacional, por apontar um 

elevado desnível de desempenho entre as escolas públicas e as escolas privadas. 
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Também no ano de 2006 foi registrado  um recorde de participação desde a criação 

do exame, com cerca de 2,7 milhões de alunos. Ressalte-se que a realização do 

exame é condição essencial para a obtenção da bolsa de estudos oferecida pelo 

ProUni – Programa Universidade para todos. O resultado é fator determinante para a 

escolha do curso e da instituição pelo estudante. A nota mínima para a referida 

concessão em 2007 foi 45 pontos. Considerando-se que a média nacional dos 

alunos egressos das escolas públicas ficou em 36,90, grande parte dos avaliados 

não tiveram direito à bolsa do ProUni. Dessa forma, a prova do ENEM representa 

um rico instrumento de análise porque, diferentemente dos vestibulares, avalia a 

capacidade de o aluno interpretar textos e imagens e o estabelecimento de relações 

simples e complexas, tomando como base o subjetivismo. É importante salientar que 

o aluno que não teve a formação adequada, enquanto leitor proficiente e crítico, ou 

seja, que não  desenvolveu as habilidades inerentes a um alfabetizado em nível 

pleno, dificilmente conseguirá entender os textos e enunciados, estabelecendo a 

relação entre eles. 

       Embora o ENEM expresse os resultados do desempenho dos alunos em nível 

nacional e por regiões, ater-nos-emos apenas ao estado de São Paulo, por 

concentrarmos o foco no estudo dos alunos desse estado da Federação. 

       Tomaremos como base para análise os resultados em nível nacional apenas 

como critério de parâmetro para situar o estado de São Paulo. Dessa forma, temos: 

       Tabela 1- Desempenho médio na parte objetiva da prova do ENEM 2006, por 

situação em relação ao ensino médio e tipo de escola que cursou, segundo a região 

e unidade da Federação 

 

Total Tipo de escola em que cursou o 

ensino médio 

 

 

Região/UF  

Geral1 

 

Concluintes 

 

Egressos 

Somente em  

Escola 

Pública 

Somente em  

escola particular 

Brasil     36,90     35,52     38,14        34,94 50,57 

São Paulo     38,86     36,49     40,51        36,00 53,97 
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Fonte: ACS Assessoria de Comunicação Social – Ministério da Educação 

 

Tabela 2- Desempenho médio na redação do ENEM 2006, por situação em 

relação ao ensino médio e tipo de escola que cursou, segundo a região e unidade da 

Federação 

 

Total 

Tipo de escola em que cursou 

o ensino médio 

 

 

Região/UF  

Geral1 

 

Concluintes 

 

Egressos 

Somente em  

escola pública 

Somente em  

escola particular 

Brasil     52,08      50,72     53,40        51,23          59,77 

São Paulo     51,93      50,52     52,95        51,09          59,25 

Fonte: ACS Assessoria de Comunicação Social – Ministério da Educação 

Nota: (1) Considera todos os participantes independente da situação em relação ao ensino médio. 

Observação: os participantes são candidatos do ENEM 2006 que fizeram a parte objetiva da prova. 

 

       Os números apresentados revelam que o Estado de São Paulo ficou acima da 

média brasileira no desempenho  dos alunos na prova objetiva. 

       No tocante aos resultados do desempenho médio na redação, a situação se 

inverte. 

       Como se pode observar, a diferença de desempenho dos alunos das escolas 

particulares e públicas cai significativamente, quando se trata do desempenho médio 

na redação. 

       Alguns educadores atribuem o baixo desempenho dos alunos da escola pública 

na prova objetiva à falta de contato com questões de múltipla escolha e a diferença 

do desempenho dos dois tipos de escola diminui na avaliação da redação porque, 

segundo eles, os alunos sentem-se mais livres ao traduzirem sua opinião. 

       Essa linha de pensamento é aceitável, no entanto, não se pode negar que os 

resultados referentes à prova objetiva apontam para a deficiência da leitura e 

interpretação, que devem ser seriamente analisados por aqueles que estão 

preocupados com a política educacional. Se esses dados revelam que o 

desempenho dos alunos das escolas públicas acertaram menos que 50% das 
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questões objetivas, é possível concluir que há falhas nessas instituições 

relacionadas ao desenvolvimento das habilidades avaliadas pelo ENEM. 

       O tema da redação do último ENEM foi “O poder de transformação da leitura”, 

justamente o foco desta pesquisa. Se todos os indicadores, tanto nacionais, quanto 

internacionais, apontam para uma decadência da habilidade leitora, parece-nos 

justificável a escolha desse tema. A coletânea de textos que subsidiaram o aluno na 

elaboração de seu texto apresenta um apelo e um convite à leitura. Quanto às 

instruções para elaboração do texto dissertativo, solicita-se que o aluno “procure 

utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação.” 

Solicita-se, ainda, que o aluno “selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 

opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas.” 

       Reside aqui nossa preocupação e o cerne da nossa pesquisa: considerando-se 

que o ENEM avalia as competências adquiridas nos ensinos fundamental e médio, 

há que se avaliar também as políticas públicas voltadas para a formação desses 

alunos, para não se incorrer no risco de uma cisão entre o ensino público e o ensino 

privado. Se a escola pública não tem conseguido formar o leitor no nível pleno 

(tomando-se a definição do INAF), como o aluno egresso dela poderá ser colocado 

no nível de igualdade de condições com o aluno da escola particular? O projeto 

“Hora da Leitura”, foco do nosso estudo, estará dando conta de suprir as defasagens 

apontadas no PISA, no ENEM e no SARESP? 

       Quando nos referimos à impossibilidade de colocar em pé de igualdade os 

alunos da escola pública com os alunos da escola privada, como também os 

egressos de ambas, o que está em pauta são as diferenças de oportunidades 

sociais, culturais e educacionais dos usuários dessas duas redes de ensino. Como é 

notório, os primeiros pertencem às camadas mais pobre da população e os últimos, 

às classes privilegiadas. 

       Ao discutir esta questão, Bourdieu traz à tona o conceito de capital cultural, 

(2001) associando o legado econômico à quantidade e qualidade do conhecimento. 

A noção de capital cultural impõe-se, primeiramente como 
uma hipótese indispensável para dar conta da desigualdade 
de desempenho escolar de crianças provenientes das 
diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso escolar”, 
ou seja, os benefícios específicos que as crianças das 
diferentes classes e frações de classe podem obter no 
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mercado escolar, à distribuição do capital cultural entre as 
classes e frações de classe. (p.67) 

 

 

       De acordo com Bourdieu (2001), o capital cultural pode existir sob três aspectos: 

no estado incorporado (sob a forma de disposições duráveis no organismo); no 

estado objetivado (sob a forma de bens culturais) e no estado institucionalizado, 

podendo ser considerado como uma forma de subjetivação (diploma, por exemplo). 

       No nosso entendimento, o capital cultural é um forte instrumento de 

discriminação, na medida em que ocorre, atrelada a ele, a violência simbólica contra 

aqueles que não o possuem, ou seja, as classes menos favorecidas. Ora, se dentro 

do contexto político-social, ocasionado pelo poder econômico não se pode 

vislumbrar um avanço, no sentido da redução das diferenças entre as classes 

sociais , a escola passa a ser uma vilã,  já que ela representa o locus para onde 

afluem essas classes. Dessa forma, a escola não cumpre seu papel social, 

tampouco o técnico.  

       Sendo a linguagem, para Bourdieu, um dos instrumentos de dominação dos que 

possuem posição social privilegiada e sendo a escola reprodutora da ideologia 

dominante, é possível afirmar que os alunos das classes desfavorecidas são 

discriminados por apresentarem o linguajar típico do seu meio. O mesmo pode-se 

dizer daqueles alunos que fazem parte de grupos culturalmente excluídos. As gírias 

que empregam também se constituem em motivo de discriminação. Diante dessa 

descrição, como a escola lidaria com os alunos com tão baixo “capital cultural” ? 

Especificamente na área da leitura, estudos comprovam que alunos precocemente 

estimulados desenvolvem melhor essa habilidade. A pergunta que se faz é: como a 

escola lida com esse grande contingente oriundo de classes pobres que não 

possuem esses hábitos culturais socialmente aceitos? Nem todas as escolas 

possuem recursos materiais e humanos eficazes para sanar as dificuldades dos 

alunos. Certamente a reprodução da ideologia dominante perpetua-se na medida em 

que não se recuperam os alunos com defasagens múltiplas, entre elas a 

incompetência leitora. Aí se encontra a violência simbólica referida por Bourdieu, ou 

seja, a linguagem socialmente aceita é aquela mais próxima do padrão estabelecido 

como culto pela sociedade. 
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1.4.  O SARESP 

        

       O SARESP – Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo é o indicador que mais se aproxima da realidade dos nossos alunos porque 

avalia especificamente os usuários da rede pública estadual paulista.  

       Essa avaliação, que foi implantada no ano de 1996 e que tem como proposta a 

verificação do desempenho dos alunos dos ensinos fundamental e médio, 

representa um importante subsídio aos professores e técnicos da rede estadual no 

desenvolvimento de ações que visem a superar os problemas diagnosticados.  

       Em 2003, o SARESP abrangeu a totalidade dos alunos da rede estadual, 

incluindo as diferentes modalidades de ensino: classes regulares, de aceleração, de 

recuperação de ciclo, flexibilização e mistas. Por essa razão, elegemos aquele ano 

para nossa análise.  

       A avaliação de 2003 teve como foco o domínio de habilidades cognitivas de 

leitura e escrita desenvolvidas ao longo de cada série, nos ensinos fundamental e 

médio. A definição dessas habilidades foi fundamentada nas propostas curriculares 

da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas SEE/CENP e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs, além de considerar a realidade do ensino. 

       No ensino fundamental, foram avaliadas quatro habilidades: procedimentos de 

leitura; implicações no suporte do gênero e/ou do enunciador na compreensão do 

texto; coerência e coesão do processamento do texto; relações entre recursos 

expressivos e efeitos de sentido. 

       Somente na 8ª série do ensino fundamental foram avaliadas as habilidades para 

identificar a tese de um texto; para estabelecer relações entre a tese e os 

argumentos oferecidos para sustentá-la e identificar marcas que caracterizam o 

registro formal da língua. 

       Apenas a 7ª e 8ª séries fizeram parte dessa análise do resultado do SARESP 

porque, como se verá adiante, são as séries escolhidas para a pesquisa do projeto 

Hora da Leitura.  

       As tabelas dos resultados do SARESP (anexo 1)  mostram a porcentagem de 

acertos por série e período. Os resultados foram classificados, em porcentagem de 
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acertos, em ordem crescente. Cada questão avaliou diferentes aspectos, como pode 

ser verificado nas referidas tabelas, que trazem as habilidades relacionadas a cada 

tipo de texto, para as 7ªs e 8ªs séries .  

       Diferentemente da análise trazida no relatório intitulado Conhecendo os 

Resultados no Saresp 2003, elaborado pela Equipe Técnica da Fundação Carlos 

Chagas e pela Equipe Técnica da Gerência  de Avaliação e Indicadores 

Educacionais da FDE, e tendo por objetivo o estudo das dificuldades focadas na 

leitura, tomamos como critério levantar as dificuldades coincidentes nos três 

períodos das mesmas séries. Dessa forma, inferimos que os alunos da 7ª tiveram 

maior dificuldade nas questões cuja habilidade exigida era reconhecer recursos 

gráficos, efeitos de ironia ou humor ou ainda efeitos de sentido. Também ficou 

evidente que esses mesmo alunos possuem dificuldade em identificar uma ordem 

seqüencial de procedimentos ou fatos, ou mesmo um tema de um texto. Os tipos de 

textos utilizados para a avaliação dessas habilidades foram narrativo, propaganda, 

informativo, instrucional e história em quadrinhos. 

       Na 8ª série, o desempenho foi significativamente melhor, considerando o critério 

utilizado nesta análise, ou seja, questões que representaram dificuldade em comum 

nos três períodos em que a avaliação foi aplicada. Os dados comprovam que a 

dificuldade nesta série concentra-se na habilidade de identificar a finalidade de um  

texto, de acordo com o seu gênero (no caso, a propaganda e o texto informativo e 

também as marcas que caracterizam o registro formal da língua). Coincidentemente, 

os alunos da 8ª série, assim como os da 7ª, apresentaram dificuldade de reconhecer 

efeitos de ironia ou humor em textos diversos (no caso, história em quadrinhos). 

       Consideramos muito importante registrar aqui que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa, cujo estudo abordaremos no próximo capítulo,  

constituem uma rica proposta para o ensino da língua e apresentam uma ampla lista 

de sugestões metodológicas que englobam o desenvolvimento das habilidades 

avaliadas no Saresp. Podemos afirmar, diante disso, que a não utilização dos PCNs 

pelos professores de língua portuguesa pode representar uma das causas das 

dificuldades apresentadas na avaliação.   

       Finalizando essa análise, podemos afirmar que a incompetência leitora do aluno 

brasileiro é um fato real, comprovado através dos resultados de desempenho  em 

diferentes níveis – internacional, nacional e regional.  Essa incompetência pode ser  
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caracterizada pela deficiência no desenvolvimento da habilidade de ler com 

entendimento (alfabetismo de nível pleno). A comprovação dessa tese reside nos 

resultados das avaliações do Pisa, em que o Brasil ficou entre os últimos colocados; 

no ENEM, com a comprovação de que menos da metade dos alunos avaliados não 

atingiu os resultados esperados e no Saresp, que apontou falhas em vários aspectos 

relacionados à leitura proficiente. 
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

       Neste capítulo propomos o estudo das orientações metodológicas e dos 

conteúdos voltados para a leitura,  propostos no Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª à 4ª séries e de 

5ª à 8ª séries, com o objetivo de realizarmos, posteriormente, a análise comparativa 

dos mesmos tópicos do projeto Hora da Leitura. Considerando que as orientações 

dos referenciais e dos parâmetros estão à disposição dos profissionais de ensino há 

aproximadamente dez anos, e o projeto em pauta iniciou-se na rede pública de São 

Paulo em 2005, com o objetivo de formar leitores ou fortalecer a sua formação, 

entendemos que a escola não tem sido capaz de desempenhar sua função 

precípua. 

       Levando-se em conta que as avaliações citadas no capítulo anterior 

demonstram resultados insatisfatórios, referentes à leitura proficiente, buscamos 

encontrar no RCN e nos PCNs a relação entre o que o aluno deveria ter aprendido 

para que não tivesse apresentado os  referidos resultados. 

       Como já foi mencionado, a escola não tem conseguido desenvolver o 

aprendizado dos alunos e muito menos torná-los leitores no sentido pleno. Sem ter a 

pretensão de apontar todos os fatores responsáveis pelo mau desempenho do 

aluno4,pretendemos averiguar os possíveis entraves internos da escola para esse 

aprendizado.  

       É da escola a responsabilidade de proporcionar ao aluno a oportunidade para a  

sua plena participação social, através do domínio da língua, já que é através dela 

que o homem se comunica, se expressa, defende seu ponto de vista, enfim, produz 

conhecimento e constrói sua visão de mundo. Tanto maior é a responsabilidade da 

escola, quanto são as dificuldades dos alunos. O papel da escola, nesse sentido, é 

proporcionar aos seus alunos sua inserção na sociedade letrada, a qual exige um 

perfil de cidadão capaz de produzir e interpretar os mais diversos tipos de textos, 

                                                 
4
 Muitos estudos têm comprovado as desigualdades sociais como causas do mau desempenho das 

crianças e jovens das camadas mais pobres da população na escola. Ver Patto (2000) e Collares 
(1996). Da escola de sociologia francesa destacamos os estudos de Bourdieu e Passeron (1982), e 
Althusser (s/d). 
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para as diferentes situações de comunicação. Há que se ressalvar, porém, que é 

muito importante que a escola considere e respeite  o conhecimento prévio trazido 

pelo aluno para, a partir daí, promover a ampliação desse conhecimento no nível 

pleno. 

       Estamos partindo da hipótese de que as orientações para o desenvolvimento da 

leitura contidas nos referenciais curriculares da educação infantil, bem como nos 

parâmetros curriculares do primeiro segmento do ensino fundamental são 

suficientemente amplas e bem fundamentadas teoricamente para não residir nelas 

as causas do não letramento da população. No entanto, há que se ressaltar que 

nem todos os professores leram o referencial e os parâmetros curriculares. 

       Como explicitado, vamos ater-nos à análise das causas internas, o que não 

significa desconsiderar as causas externas, que comprovadamente interferem 

diretamente nas questões da aprendizagem, conforme discutimos no capítulo 

anterior ao referirmo-nos ao capital cultural dos alunos. Nesse sentido a 

problemática que nos propomos investigar relaciona-se às práticas de leitura e 

escrita do projeto Hora da Leitura que, por sua vez, estão relacionadas à formação 

do professor como mediador do processo ensino-aprendizagem da leitura e da 

escrita. O mediador é um leitor? Conhece e pratica as orientações metodológicas 

dos referenciais e dos parâmetros curriculares? Questiona e se preocupa em 

analisar por que os alunos não se tornam leitores no processo regular de ensino, 

necessitando de um projeto especifico para resolver um aspecto básico da 

escolarização do aluno? Qual é a concepção de leitura que o mediador abraça? 

 

2.1. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

 

       O RCN – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foi publicado 

pelo MEC, no ano de 1998, com o objetivo de  subsidiar  os professores da 

educação infantil,  tendo em vista o desenvolvimento integral da identidade das 

crianças, no sentido da capacidade de crescerem “como cidadãos  cujos direitos à 

infância são reconhecidos” (p.5). O documento propõe também a contribuição para 

que se possa realizar, nas instituições, a socialização das crianças em ambientes 
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que propiciem o acesso e a ampliação dos conhecimentos da realidade social e 

cultural. 

       Na carta do ministro da época, Paulo Renato Souza, dirigida aos professores de 

educação infantil, fica explicitado que o Referencial foi concebido para “servir como 

guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas” (p.7) para os professores que trabalham com crianças de zero a seis anos 

de idade, respeitando-se seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. 

       O RCN divide-se em três volumes: um documento de introdução; um volume 

relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social e um volume relativo 

ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo, subdividido em seis eixos de 

trabalho: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e 

sociedade e matemática. 

       O estudo trazido no RCN indica que a aprendizagem da leitura e da escrita pelo 

método da segmentação e seqüenciacão, ou seja, com base na cópia de vogais, 

consoantes, sílabas, palavras não pode mais ser admitida no contexto atual. 

       Estudos realizados com base na análise de produções de crianças e das 

práticas correntes apontam que elas devem ser consideradas ativas na construção 

do conhecimento e não apenas receptoras passivas. Isso implica grande 

transformação na maneira de compreender como essas crianças aprendem a falar, a 

ler  e a escrever.  

       Podemos fundamentar esta afirmativa, utilizando a concepção de signo 

apresentada por Bakhtin (1999) 

 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre 
indivíduos socialmente organizados no decorrer de um 
processo de interação. Razão pela qual as formas do signo 
são condicionadas tanto pela organização social de tais 
indivíduos como pelas condições em que a interação 
acontece (p.44) 

 

       O processo de letramento, descrito no RCN está associado à construção do 

discurso oral e do discurso escrito. Ocorre principalmente nos meios urbanos pelas 

crianças que estão em constante contato com diferentes portadores de textos como: 

jornais, livros, revistas, embalagens, placas de ônibus. Isso significa que a criança 

inicia o aprendizado antes mesmo de ingressar na escola, já que está em contato 
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com adultos que praticam a leitura e a escrita cotidianamente ao lerem os jornais, ao 

fazerem uma lista de compras, ao anotarem um recado, etc. A partir das 

observações feitas pela criança, ela elabora hipóteses sobre a leitura e a escrita, ou 

seja, começa a perceber que as letras possuem significado. 

 

Diante do ambiente de letramento em que vivem, as crianças 
podem fazer, a partir de dois ou três anos de idade, uma 
série de perguntas, como ‘ O que está escrito aqui?’, ou ‘O 
que isto quer dizer?’, indicando sua reflexão sobre a função e 
o significado da escrita, ao perceberem que ela representa 
algo. (p. 127) 

 

       Com a finalidade de realizar a análise comparativa entre o RCN, os PCNs e o 

projeto Hora da Leitura, abordaremos os conteúdos e as orientações metodológicas 

em cada um desses documentos. O RCN divide a educação infantil em duas faixas 

etárias: de zero a três e de quatro a seis anos de idade. Os objetivos  abaixo 

transcritos, estabelecidos para a  segunda faixa etária trazem  o aprofundamento 

dos objetivos da primeira e será o foco deste estudo porque envolve a alfabetização. 

São elas: 

. ampliar gradativamente suas possibilidades de 
comunicação e expressão, interessando-se por conhecer 
vários gêneros orais e escritos e participando de diversas 
situações de intercambio social nas quais possa contar suas 
vivências, ouvir as de outras pessoas, elaborar e responder 
perguntas; 

. familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de 
livros, revistas e outros portadores de texto e da vivência de 
diversas situações nas quais seu uso de faça necessário; 

. escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo 
professor; (grifo nosso) 

. interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não 
de forma convencional; 

. reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas 
diversas situações do cotidiano; 

. escolher os livros para ler e apreciar. (grifo nosso) (p. 131) 

 

       Como se pode observar, há, entre os objetivos propostos, dois pontos 

fundamentais para que a criança desenvolva o interesse pela leitura, caso o 

professor dê conta deles, ou seja, desde que o professor seja um bom leitor para os 

alunos e que saiba escolher livros atraentes para cada faixa etária. 
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       Os conteúdos para as crianças da faixa etária de quatro a seis anos  são 

apresentados em três blocos: falar e escutar, práticas de leitura e práticas de escrita. 

       Abordaremos os dois primeiros, tendo em vista o foco do nosso estudo. 

 

Falar e escutar 

. Uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar e 
expressar desejos, necessidades, opiniões, idéias, 
preferências e sentimentos e relatar suas vivências nas 
diversas situações de interação presentes no cotidiano. 

. Elaboração de perguntas e respostas de acordo com os 
diversos contextos de que participa. 

. Participação em situações que envolvem a necessidade de 
explicar e argumentar suas idéias e pontos de vista. 

. Relato de experiências vividas e narração de fatos em 
seqüência temporal e causal. 

. Reconto de histórias conhecidas com aproximação às 
características da história original no que se refere à 
descrição de personagens, cenários e objetos, com ou sem a 
ajuda do professor. 

. Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais, como 
trava-línguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas, poemas e 
canções. (p.136-137) 

 

       As orientações didáticas para os conteúdos que envolvem falar e escutar 

propõem escutar a criança com atenção e responder ou comentar suas perguntas 

coerentemente, levando em consideração o esforço que ela faz para compreender o 

que ouve (palavras, enunciados e textos inerentes ao contexto comunicativo). 

Sugere também que se integre a fala da criança na pratica pedagógica, 

ressignificando-a. 

 

Práticas de leitura 

. Participação nas situações em que os adultos lêem textos de 
diferentes gêneros, como contos, poemas, notícias de jornal, 
informativos, parlendas, trava-línguas etc. 

. Participação em situações que as crianças leiam, ainda que 
não o façam de maneira convencional. 

. Reconhecimento do próprio nome dentro do conjunto de 
nomes do grupo nas situações em que isto se fizer 
necessário. 

. Observação e manuseio de materiais impressos, como 
livros, revistas, histórias em quadrinhos etc., previamente 
apresentados ao grupo. 



  26 

 

. Valorização da leitura como fonte de prazer e 
entretenimento. (p. 140-141) 

 

       Sugerem-se, dentro das orientações didáticas, estratégias que visem ao 

enriquecimento das atividades de leitura, como comentar previamente o assunto do 

qual vai tratar o texto; incentivar o levantamento de hipóteses sobre o tema a partir 

do título, fazer a correlação com outros textos conhecidos; favorecer a troca de 

opiniões  e comentários entre as crianças. 

       Solé (1998) defende a idéia de que deva existir uma estratégia para o ensino da 

leitura, pois,  

 

Quando se trata do ensino, é importante levar em conta que, 

apesar de as crianças possuírem – (...) – numerosos e 

relevantes conhecimentos sobre e leitura e a escrita, o tipo de 

instrução que elas receberem influenciará o tipo de 

habilidades que poderão adquirir... (p.59) 

 

       Outro aspecto importante apontado no RCN diz respeito à leitura de qualidade. 

Isso significa que a escolha de textos curtos e supostamente mais fáceis pode 

resultar num empobrecimento de possibilidade de acesso à boa literatura, embora 

alguns estudiosos da temática, como Delia Lerner e Ana Teberosky apontem a 

importância de se usar para a alfabetização textos curtos, significativos e de fácil 

memorização, para estabelecer a relação leitura/escrita, como é o caso de algumas 

músicas e quadrinhas conhecidas pelas crianças. 

       Da análise do que foi exposto sobre o documento, concluímos que, nesta etapa 

da vida escolar , é fundamental que a escola trabalhe a leitura de modo que estimule 

a criança gradativamente. Sugere-se no documento que sejam apresentados à 

criança os vários gêneros orais e escritos. O que consideramos mais importante, 

entretanto, é o intercambio social proposto como metodologia. É na troca das 

vivências, nas brincadeiras, que a criança reconhece o outro e se reconhece como 

ser ativo. Dentro deste contexto, entendemos que a leitura deveria seguir o modelo 

interativo. Ao tratar desse modelo, Solé( 1998)  afirma que: 
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... o modelo interativo não se centra exclusivamente no texto 
nem no leitor, embora atribua grande importância ao uso que 
este faz dos seus conhecimentos prévios para a 
compreensão do texto. Nesta perspectiva, e simplificando ao 
máximo, o processo de leitura viria a ser o seguinte. Quando 
o leitor se situa perante o texto, os elementos que o compõem 
geram nele expectativas em diferentes níveis (o das letras, 
das palavras...), de maneira que a informação que se 
processa em cada um deles funciona como input para o nível 
seguinte; assim, através de um processo ascendente, visto 
que o texto também gera expectativas em nível semântico, 
tais expectativas guiam a leitura e buscam sua verificação em 
indicadores de nível inferior (léxico, sintático, grafo-tônico) 
através de um processo descendente. Assim, o leitor utiliza 
simultaneamente seu conhecimento do mundo e seu 
conhecimento do texto para construir uma interpretação do 
mundo e seu conhecimento do texto para construir uma 
interpretação sobre aquele. Do ponto de vista do ensino, as 
propostas baseadas nesta perspectivas ressaltam a 
necessidade de que os alunos aprendam a processar o texto 
e seus diferentes elementos, assim como as estratégias que 
tornarão possível sua compreensão.... (p.24) 

 

2.2. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª Séries 

 

       Os Parâmetros Curriculares Nacionais destinados às quatro primeiras séries da 

Educação Fundamental são caracterizados, na sua apresentação, como um material 

a ser utilizado como referencial para o trabalho pedagógico do professor, 

respeitando-se a concepção pedagógica própria e a pluralidade cultural brasileira. 

Assim sendo, eles são abertos e flexíveis, podendo adaptar-se à realidade de cada 

região.  A coleção dos PCNs está dividida em dez volumes: 1- Introdução aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais; 2- Língua Portuguesa; 3- Matemática; 4- 

Ciências Naturais; 5- História e Geografia; 6- Arte; 7- Educação Física; 8- 

Apresentação dos Temas Transversais e Ética; 9- Meio Ambiente e Saúde e 10- 

Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

       Nosso estudo está focado no volume 2, de Língua Portuguesa, que se divide em 

2 partes: a primeira, que apresenta a área e define as linhas gerais da proposta e 

também os objetivos gerais de Língua Portuguesa e a segunda, que apresenta 

detalhadamente a proposta para as quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação. 

       O documento está organizado de forma a servir de referência, fonte de consulta 

e objeto para reflexão e debate. 
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       Na introdução dos PCNs existe a alusão aos índices de repetência das séries 

iniciais e da quinta série. Essa repetência, segundo o documento, é atribuída a dois 

fatores: dificuldade da escola em ensinar a ler e a escrever (constatada em especial 

no final da primeira ou nas duas primeiras séries e também na quinta série) e por 

não garantir o uso eficaz da linguagem de forma que os alunos possam continuar 

progredindo até o fim da oitava série. 

       O documento também aponta a evidência do fracasso escolar relacionado às 

práticas tradicionais de alfabetização inicial e de ensino da Língua Portuguesa. 

       Os objetivos propostos para que o aluno atinja, ao longo dos oito anos de 

escolaridade, a competência em relação à linguagem voltada para a solução dos 

problemas do cotidiano são: 

 

. expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e 
utilizá-las com eficácia em  instâncias públicas, sabendo 
assumir a palavra e produzir textos – tanto orais como 
escritos – coerentes, coesos, adequados a seus 
destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos 
assuntos tratados; 

. utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da 
variedade lingüística valorizada socialmente, sabendo 
adequá-los às circunstâncias  da situação comunicativa de 
que participam; 

.  conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas 
do português falado; 

. compreender os textos orais e escritos com os quais se 
defrontam em diferentes situações de participação social, 
interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de 
quem os produz; 

. valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso 
aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição 
estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos 
em função de diferentes objetivos; 

. utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, 
sabendo como proceder para ter acesso, compreender e 
fazer uso de informações contidas nos textos: identificar 
aspectos relevantes; organizar notas; elaborar roteiros; 
compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de 
diferentes fontes; fazer resumos, índices, esquemas, etc.; 

. valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas 
relações pessoais, sendo capazes de expressar seus 
sentimentos, experiências, idéias e opiniões, bem como de 
acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-
os quando necessário; 
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. usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de 
uso da linguagem e a capacidade de análise crítica; 

. conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 
veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero 
ou etnia. (p. 41-42) 

 

       Lembremos aqui as habilidades e competências avaliadas nas provas do PISA, 

ENEM e SARESP, ou seja, capacidade de análise; raciocínio e reflexão sobre os 

conhecimentos e experiências do aluno; ler, compreender, interpretar e produzir 

textos envolvendo todas as áreas e disciplinas que compõem a atividade 

pedagógica da escola; conhecer os procedimentos de leitura e as implicações no 

suporte do gênero e/ou enunciador na compreensão do texto; identificar a tese de 

um texto; para estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para 

sustentá-la e identificar marcas que caracterizam o registro formal da língua. 

       Ao nos depararmos com esses objetivos, indagamos: onde se encontra o ponto 

de ruptura entre o que é proposto dentro do ensino da língua portuguesa e o que é 

de fato trabalhado em sala de aula? 

       Tanto o RCN, quanto os PCNs de 1ª a 4ª séries trazem uma proposta muito 

clara para o  ensino da língua, sempre de forma ativa e contextualizada. A 

sociedade é muito dinâmica quando se trata de transformação. Como já foi 

mencionado, afirma-se que muito precocemente as crianças devem ter contato com 

os mais variados tipos de portadores de texto. As bibliotecas da rede pública 

estadual paulista recebem livros adquiridos através do PNLD5 , com um vasto acervo 

direcionado às diversas faixas etárias .  

       Ao tratar da prática da leitura, os PCNs apregoam a formação de leitores 

competentes. Essa competência é caracterizada no documento como a habilidade 

de não apenas extrair informações de um texto, decodificando as palavras. O leitor 

competente é aquele que, em leitura fluente, seleciona, antecipa, infere e verifica 

elementos do texto. 

                                                 
5
 O PNLD – Programa Nacional do Livro Didático é descentralizado no Estado de São Paulo desde 

1995. A compra de livros didáticos e paradidáticos é feita pela Secretaria de Estado de Educação, 
mediante assinatura de convênio assinado pelo MEC/FDE. A escolha dos livros é realizada pelos 
próprios professores 
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       Abramos aqui parênteses para um importante aspecto apontado nos PCNs de 

1ª a 4ª séries: dentro do item “considerações a respeito do tratamento didático dos 

conteúdos” 

Quando se pretende que o aluno construa conhecimento, a 
questão não é apenas qual informação deve ser oferecida, 
mas, principalmente, que tipo de tratamento deve ser dado à 
informação que se oferece. A questão é então de natureza 
didática. Nesse sentido, a intervenção pedagógica do 
professor tem valor decisivo no processo de aprendizagem e, 
por isso, é preciso avaliar sistematicamente se ela está 
adequada, se está contribuindo para as aprendizagens que se 
espera alcançar. (p.48) 

 

       Esse posicionamento vem após uma sugestão didática de revisão crítica do 

texto, por parte do aluno, ou seja, não se trata apenas de solicitar que o aluno passe 

o seu texto a limpo, mas que o revise efetivamente, fazendo com que tenha uma 

posição crítica perante a sua própria produção. Ora, se o aluno, já nas séries iniciais, 

desenvolve essa postura, conseqüentemente, ele estará se formando um leitor 

crítico. 

       A questão apontada no trecho citado, e com a qual concordamos, depende 

fundamentalmente do desejo do professor de que o aluno construa o conhecimento. 

No entanto, sabemos que desejar que o aluno construa o conhecimento não garante 

que o aprendizado ocorra. A questão é mais ampla e envolve a formação do 

professor, bem como suas intervenções no processo do aprendizado, que serão 

tratadas posteriormente neste trabalho. 

       A sugestão metodológica nos parece simples, mas eficaz. A esse respeito, Solé 

(1998) afirma que  

 

Quando lê o que escreveu, o autor/revisor revisa a adequação 
do texto que elaborou para transmitir o significado que o levou 
a escrevê-lo; neste caso, a leitura adota um papel de controle, 
de regulação, que também pode adotar quando se revisa um 
texto alheio, mas não é a mesma coisa. Quando leio o que 
escrevi, sei o que queria dizer e tenho que me pôr 
simultaneamente em meu lugar e no do futuro leitor, isto é, 
você. (p.96) 
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       Quando  trata do estímulo ao gosto pela leitura, os PCNs apontam algumas 

condições, entre as quais destacamos:  

 

. organizar momentos de leitura livre em que o professor 
também leia. Para os alunos não acostumados com a 
participação em atos de leitura, que não conhecem o valor 
 que possui, é fundamental ver seu professor envolvido com a 
leitura e com o que conquista por meio dela. Ver alguém 
seduzido pelo que faz pode despertar o desejo de fazer 
também; 

. planejar as atividades diárias garantindo que as de leitura 
tenham a mesma importância que as demais; 

. possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras. Fora da 
escola, o autor, a obra ou o gênero são decisões do leitor. 
Tanto quanto for possível, é necessário que isso se preserve 
na escola; 

. garantir que os alunos não sejam importunados durante os 
momentos de leitura com perguntas sobre o que estão 
achando, se estão entendendo e outras questões; 

. construir na escola uma política de formação de leitores na 
qual todos possam contribuir com sugestões para 
desenvolver uma prática constante de leitura que envolva o 
conjunto da unidade escolar. (p. 58-59) 

 

 

       Da análise das condições acima, pode-se inferir, mais uma vez, que recai sobre 

o trabalho do professor o papel de envolver o leitor, através do seu próprio 

envolvimento com a leitura, ou seja, com o seu exemplo. Cabe também ao 

professor, segundo os PCNs, a tarefa de equiparar a importância da leitura com a de 

outras atividades. 

       As propostas didáticas para a formação do leitor sugerem alguns cuidados 

necessários como : 

 

. toda proposta de leitura em voz alta precisa fazer sentido 
dentro da atividade na qual se insere e o aluno deve sempre 
poder ler o texto silenciosamente, com antecedência – uma 
ou várias vezes; 

. nos casos em que há diferentes interpretações para um 
mesmo texto e faz-se necessário negociar o significado 
(validar interpretações), essa negociação precisa ser fruto da 
compreensão do grupo e produzir-se pela argumentação dos 
alunos. Ao professor cabe orientar a discussão, posicionando-
se apenas quando necessário; 
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. ao propor atividades de leitura convém sempre explicitar os 
objetivos e preparar os alunos. É interessante, por exemplo, 
dar conhecimento do assunto previamente, fazer com que os 
alunos levantem hipóteses sobre o tema a partir do título, 
oferecer informações que situem a leitura, criar um certo 
suspense quando for o caso, etc.; 

. é necessário refletir com os alunos sobre as diferentes 
modalidades de leitura e os procedimentos que elas requerem 
do leitor. São coisas muito diferentes ler para se divertir, ler 
para escrever, ler para estudar, ler para descobrir o que deve 
ser feito, ler buscando identificar a intenção do escritor, ler 
para revisar. É completamente diferente ler em busca de 
significado – a leitura, de um modo geral – e ler em busca de 
inadequações e erros – a leitura para revisar. Esse é um 
procedimento especializado que precisa ser ensinado em 
todas as séries, variando apenas o grau de aprofundamento 
em função da capacidade dos alunos. (p.59-60) 

 

 

       Com relação ao último cuidado citado no documento,  Solé (1998), reforça a 

idéia de que os objetivos da leitura determinam a postura do leitor diante do texto, ou 

seja, o leitor  tem o controle dos objetivos que tem em mente. Obviamente estamos 

nos referindo ao leitor experiente, de nível pleno. A autora também explicita alguns 

objetivos da leitura, tais como: ler para obter uma informação precisa, ler para obter 

uma informação de caráter geral, ler para aprender, ler por prazer, ler para 

comunicar um texto a um auditório, ler para praticar a leitura em voz alta, ler para 

verificar o que compreendeu.  

       Dentro de uma perspectiva mais sintética, Geraldi (2004) aborda as diferentes 

posturas do leitor diante do texto: busca de informações, estudo do texto, leitura do 

texto-pretexto, fruição do texto. 

       Consideramos conveniente, neste ponto, elucidar o que o autor entende por 

leitura do texto-pretexto e fruição. Geraldi (2004) denomina de pretexto qualquer 

texto que sirva para atividades que envolvam  a relação de interlocução. Dessa 

forma, um texto pode ser pretexto para dramatizações, ilustrações, produção de 

outros textos, etc. Quanto à fruição do texto, Geraldi (2004) faz uma crítica declarada 

ao modelo capitalista reproduzido pela escola, no sentido da leitura enquanto 

atividade rendosa. Em outras palavras, considerando-se a ideologia capitalista, a 

leitura só faz sentido, no entendimento do autor, se tiver a conotação de um produto, 

ou seja, lê-se tendo em vista alguma finalidade produtiva: o preenchimento de uma 
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ficha de leitura, uma prova, por exemplo. Resumindo, a fruição do texto significa 

simplesmente ler por ler. 

       Novamente nos chama a atenção esse aspecto, porque vai ao encontro da 

questão da formação do  leitor proficiente, na medida em que se propõe discutir os 

diferentes sentidos que  um mesmo texto possa ter. Nesse caso, a estratégia 

proposta representa um rico recurso para o entendimento dos textos e a abertura de 

diferentes possibilidades de leitura. 

       Finalizando essa breve análise sobre a abordagem da leitura dentro dos PCNs 

de 1ª a 4ª séries, vale registrar que o documento justifica a importância da prática da 

leitura intensa por algumas razões com as quais concordamos: a ampliação da visão 

de mundo e a inserção do leitor na cultura letrada, a aproximação do leitor dos 

textos, tornando-os mais familiares e a leitura fluente e, por fim e fundamentalmente, 

porque ler ensina a ler e a escrever. Este também é o entendimento de Geraldi 

(2004), quando o autor afirma que: 

 

A quantidade ainda pode gerar qualidade. Parece-me que 
deveremos – enquanto professores – propiciar um maior 
número de leituras, ainda que a interlocução que nosso aluno 
faça hoje com o texto esteja aquém daquela que 
almejaríamos: afinal, quem é o leitor, ele ou nós?(p. 99) 

 

       Na nossa avaliação, os PCNs trazem objetivos e propostas para o ensino da 

leitura muito coerentes com o que se espera desenvolver num bom leitor, ou seja,  

um leitor no sentido pleno, na perspectiva do INAF. 

 

2.3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais -  5ªa 8ª séries 

 

       Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ªa 8ª séries são apresentados, no 

próprio documento, como uma referência  para as discussões curriculares da área. 

       O documento está dividido em duas partes: a primeira apresenta a área de 

conhecimento e define as linhas gerais da proposta, bem como a indicação dos 

objetivos e conteúdos propostos para o Ensino Fundamental; a segunda parte define 

os objetivos e conteúdos, as orientações didáticas do 3º e do 4º  ciclos do EF e 
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especifica as relações existentes entre o ensino da língua portuguesa e as 

tecnologias da comunicação, além dos critérios de avaliação. 

       Na introdução, são apontados alguns fatos da história da educação que 

justificam a necessidade de se reorganizar o ensino fundamental no Brasil, em razão 

da universalização da educação. Aborda-se, assim como nos PCNs de 1ª e 4ª 

séries, as questões da evasão e da repetência como os fatores desencadeadores do 

fracasso escolar. Esse fracasso está atrelado, de acordo com o documento,  à falta 

do domínio da leitura e da escrita pelos alunos. 

       Merecem destaque os aspectos relativos ao eixo da discussão nas décadas de 

1960 e 1970, quando era atribuído à metodologia o êxito do ensino, dando-se pouca 

ênfase aos conteúdos. Essa discussão alijava os alunos das classes populares, os 

quais traziam um outro vocabulário, diferente dos filhos da classe média.  

       Essa discussão nos reporta aos estudos realizados por Bourdieu e Passeron 

(1982), cujas conclusões dão conta de que: 

 

A idéia contra a natureza de uma cultura de nascimento 
supõe  e produz a cegueira face às funções da instituição 
escolar que assegura a rentabilidade do capital e legitima sua 
transmissão dissimilando ao mesmo tempo que preenche 
essa função. Assim, numa sociedade em que a obtenção dos 
privilégios sociais depende  cada vez mais estreitamente da 
posse de títulos escolares, a Escola tem apenas por função 
assegurar a sucessão discreta a direitos de burguesia que 
não poderiam mais se transmitir de uma maneira direta e 
declarada. (p.218) 

 

       Nos anos 80, no entanto, abrem-se as reflexões sobre a inadequação do ensino 

da língua portuguesa, onde são criticados, entre outros, a desconsideração da 

realidade e dos interesses dos alunos, o uso do texto com o objetivo de ensinar 

valores morais e a exploração dos aspectos gramaticais. Criticou-se também a 

excessiva  valorização da gramática normativa e da língua padrão , criando um forte 

preconceito contra as formas de oralidade que fugiam do padrão estabelecido. O 

ensino descontextualizado, associado a exercícios mecânicos e em frases soltas,e a 

apresentação de uma teoria gramatical inconsistente também fazem parte desse 

contexto.  
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       No tópico do documento intitulado “ a seleção de conteúdos” é possível observar 

a coerência da continuidade do que é proposto nos PCNs de 1ª e 4ª séries, no que 

diz respeito à seleção de textos que promovam a reflexão crítica, bem como a 

“fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a 

plena participação numa sociedade letrada” (p. 24) 

       Até este momento da análise, observamos que as propostas referentes ao 

ensino da leitura mantém uma seqüência lógica quando se trata dos conteúdos e 

das metodologias. Entendemos que a aceitação dessas propostas e o trabalho 

efetivo com  a utilização delas garantiria um melhor desempenho dos alunos nos 

indicadores apontados no capítulo anterior. 

       Reforçando essa idéia, ainda dentro do tópico “ a seleção dos conteúdos”, 

aborda-se a questão da importância da seleção de textos relacionados à realidade 

social, além dos relacionados ao universo escolar, ou seja, notícias, editoriais, cartas 

argumentativas, artigos de divulgação científica, contos, romances, etc. Isso nos 

remete, mais uma vez,  às competências avaliadas no PISA, no SARESP e no 

ENEM.  

       Tanto nos PCNs de 1ª a 4ª séries, quanto nos de 5ª a 8ª séries, encontra-se a 

crítica ao ensino da linguagem focada na ênfase à gramática. Propõe-se, dessa 

forma, a tematização do ensino em função das necessidades apresentadas pelos 

alunos nas atividades de produção, leitura e escrita dos textos. 

       Com efeito, o ensino tradicional da língua portuguesa ainda não deu lugar 

totalmente ao ensino reflexivo e ao desenvolvimento de habilidades de interação 

entre os sujeitos, através do ato da comunicação. A esse respeito, Bakhtin(1999) 

afirma que: 

 

... cada época e cada grupo social tem seu repertório de 
formas de discurso na comunicação sócio-ideológica. A cada 
grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero, isto é, a 
cada forma de discurso social, corresponde um grupo de 
temas.(...)Realizando-se no processo da relação social, todo 
signo ideológico, e portanto também o signo lingüístico, vê-se 
marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo 
social determinados. (p.44) 
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       Dentro dos objetivos propostos para esta etapa do Ensino fundamental, 

encontram-se algumas questões que consideramos relevantes para o ensino da 

leitura e que vêm ao encontro do que foi abordado até agora. Os objetivos que se 

quer discutir aqui referem-se ao que se espera do aluno: saber selecionar textos 

segundo seu interesse e necessidade e que ele leia, de maneira autônoma, textos 

de gêneros e temas com os quais tenha construído familiaridade. 

       Cabe-nos recordar que até esse ponto do nosso estudo, de tudo o que 

discorremos sobre os documentos RCN e PCNs, há uma seqüência na disposição 

da ordem dos conteúdos. Isso significa que o aluno deveria seguir num 

desenvolvimento crescente rumo ao aprendizado da leitura. Por outro lado, se no 

nível anterior da escolaridade, ou seja, na etapa da 1ª à 4ª séries, não foi trabalhada 

a leitura nos seus diferentes aspectos, o aluno terá maiores dificuldades de atingir os 

objetivos descritos, ou seja, a quebra da seqüência implica o prejuízo do 

aprendizado. Isso não significa, contudo, que o aluno não possa aprender.  

        A esse respeito, Solé (1998) defende o ensino da estratégia da compreensão 

leitora: 

 

As estratégias que vamos ensinar devem permitir que o aluno 
planeje a tarefa geral de leitura e sua própria localização – 
motivação, disponibilidade – diante dela; facilitarão a 
comprovação, a revisão, o controle do que se lê e a tomada 
de decisões adequada em função dos objetivos perseguidos. 
(p.73) 

 

       Os conteúdos trazidos nos PCNs de 5ª à 8ª séries, diferentemente dos contidos 

nos PCNs de 1ª à 4ª séries são apresentados de forma agregada a conceitos e 

procedimentos vinculados a cada uma das práticas.  

       Observamos que os objetivos voltados para leitura de textos escritos são muito 

claros e, se fossem trabalhados conforme o sugerido, proporcionariam a formação 

de um leitor eficiente. 

 

Leitura de textos escritos: 

. explicitação de expectativas quanto à forma e ao conteúdo 
do texto em função das características do gênero, do suporte, 
do autor etc.; 
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. seleção de procedimentos de leitura em função dos 
diferentes objetivos e interesses do sujeito (estudo, formação 
pessoal, entretenimento, realização de tarefa) e das 
características do gênero e suporte:  

- leitura integral: fazer a leitura seqüenciada e extensiva de 
um texto; 

- leitura inspecional: utilizar expedientes de escolha de textos 
para leitura posterior; 

- leitura tópica: identificar informações pontuais no texto, 
localizar verbetes em um  dicionário ou enciclopédia; 

 - leitura de revisão: identificar e corrigir, num texto dado, 
determinadas inadequações em relação a um padrão 
estabelecido; 

- leitura item a item: realizar uma tarefa seguindo comandos 
que pressupõem uma  ordenação necessária; 

.emprego de estratégias não lineares durante o 
processamento de leitura:  

 - formular hipóteses a respeito do conteúdo do texto, antes 
ou durante a leitura; 

- validar ou reformular as hipóteses levantadas a partir das 
novas informações  obtidas durante o processo da leitura; 

- avançar ou retroceder durante a leitura em busca de  
informações esclarecedoras; 

- construir sínteses parciais de partes do texto para poder 
prosseguir na leitura; 

- inferir o sentido de palavra partir do contexto;  

-consultar outras fontes em busca de informações 
complementares (dicionários,  enciclopédias, outro leitor); 

. articulação entre conhecimentos prévios e informações 
textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e 
inferências (semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, 
para dar conta de ambigüidades, ironias e expressões 
figuradas, opiniões e valores implícitos, bem como das 
intenções do autor; 

. estabelecimento de relações entre os diversos segmentos 
do próprio texto, entre o texto e outros textos diretamente 
implicados pelo primeiro, a partir de informações adicionais 
oferecidas pelo professor ou conseqüentes da história de 
leitura do sujeito; 

. articulação dos enunciados estabelecendo a progressão 
temática, em função das características das seqüências 
predominantes (narrativa, descritiva, expositiva, 
argumentativa e conversacional) e de suas especificidades no 
interior do gênero;  

. estabelecimento da progressão temática em função das 
marcas de segmentação textual, tais como: mudança de 
capítulo ou de parágrafo, títulos e subtítulos, para textos em 
prosa; colocação em estrofes e versos, para textos em 
versos; 

. estabelecimento das relações necessárias entre o texto e 
outros textos e recursos de natureza suplementar que o 
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acompanham (gráficos, tabelas, desenhos, fotos, boxes) no 
processo de compreensão e interpretação do texto; 

. levantamento e análise de indicadores lingüísticos e 
extralingüísticos presentes no texto para identificar as várias 
vozes do discurso e o ponto de vista que determina o 
tratamento dado ao conteúdo, com a finalidade de: 

- confrontá-lo com o de outros textos; 

- confrontá-lo com outras opiniões;  

- posicionar-se criticamente diante dele; 

. reconhecimento dos diferentes recursos expressivos 
utilizados na produção de um texto e seu papel no 
estabelecimento do estilo do próprio texto ou de seu autor. (p. 
54-57) 

 

       Note-se que há, neste aspecto, a preocupação com o ensino dos tipos de leitura 

necessárias aos diferentes objetivos. 

       Os valores e atitudes subjacentes às práticas de linguagem, no nosso 

entendimento, trazem uma proposta favorável à  formação do aluno, no que se 

refere ao desenvolvimento da leitura. 

. Valorização das variedades lingüísticas quie caracterizam a 
comunidade dos falantes da Língua Portuguesa nas 
diferentes regiões do país. 

.Valorização das diferentes opiniões e informações veiculadas 
nos textos – orais ou escritos – como possibilidades 
diferenciadas de compreensão do mundo. 

. Posicionamento crítico diante dos textos, de modo a 
reconhecer a pertinência dos argumentos utilizados, posições 
ideológicas subjacentes e possíveis conteúdos 
discriminatórios neles veiculados. 

. Interesse, iniciativa e autonomia para ler textos diversos 
adequados à condição atual do aluno. 

. Atitude receptiva diante de leituras desafiadoras e 
disponibilidade para a ampliação do repertório a partir de 
experiências com material diversificado e recomendações de 
terceiros. 

. Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 
aprendizagem, lazer e arte. 

. Interesse pela literatura, considerando-a forma de expressão 
e cultura de um povo. 

. Interesse por trocar impressões e informações com outros 
leitores, posicionando-se a respeito dos textos lidos, 
fornecendo indicações de leitura e considerando os novos 
dados recebidos.  

. Interesse por freqüentar os espaços mediadores de leitura – 
bibliotecas, livrarias, distribuidoras, editoras, bancas de 
revistas, lançamentos, exposições, palestras, debates 
depoimentos de autores -, sabendo orientar-se dentro da 
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especificidade desses espaços e sendo capa de localizar um 
texto desejado. 

. Reconhecimento da necessidade de dominar os saberes 
envolvidos nas práticas sociais mediadas pela linguagem 
como ferramenta para a continuidade de aprendizagem fora 
da escola. 

. Reconhecimento de que o domínio dos usos sociais da 
linguagem oral e escrita pode possibilitar a participação 
política e cidadã do sujeito, bem como transformar as 
condições dessa participação, conferindo-lhe melhor 
qualidade. 

. Reconhecimento de que o domínio da linguagem oral e 
escrita pode oferecer ao sujeito melhores possibilidades de 
acesso ao trabalho. 

. Reconhecimento da necessidade e importância da língua 
escrita no processo de planejamento prévio de textos orais. 

. Preocupação com a qualidade das produções escritas 
próprias,tanto no que se refere aos aspectos formais – 
discursivos, textuais, gramaticais, convencionais – quanto à 
apresentação estética. 

. Valorização da linguagem escrita como instrumento que 
possibilita o distanciamento do sujeito em relação a idéias e 
conhecimentos expressos, permitindo formas de reflexão 
mais aprofundadas. (p. 64-65) 

 

       No que concerne ao tratamento didático  dos conteúdos, chama-nos a atenção 

a ênfase na responsabilização do professor no processo de seleção e mesmo do 

modelo de leitor que ele deve ser. Não se trata de discordar do documento, mas 

entendemos que a análise deveria ser mais ampla, já que estamos num campo 

complexo, que envolve muitos outros fatores, entre eles a própria formação leitora 

do professor. 

       Concordamos com a questão da formação do professor referida no documento. 

De fato, se o professor não for um leitor proficiente, não poderá formar leitores 

proficientes. 

       Os princípios e orientações para o trabalho didático com os conteúdos 

novamente mencionam a questão da leitura proficiente. Julgamos importante 

destacar o que é mencionado no texto, no que se refere aos procedimentos que 

permitem o controle do que é lido.Conforme consta no documento, o leitor eficiente é 

aquele que sabe selecionar, dentro de um universo de textos, aqueles que vão 

atender às suas necessidades e que, para isso, se utilizam de estratégias 

adequadas. 
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       Um outro aspecto que consideramos relevante no texto dos PCNs de 5ª a 8ª 

séries é o papel dos 3º e 4º ciclos na formação leitores, visto que, nestas etapas, os 

alunos podem desistir por não conseguirem responder às demandas de leitura 

colocadas pela escola. Isso pode vir a ocorrer pelo fato citado anteriormente, 

referente à quebra da seqüência do aprendizado, ou seja, o aluno perde o estímulo 

pela leitura porque não foi habilitado para acompanhar as etapas subseqüentes. 

       As condições apresentadas para a formação de leitores, nesta etapa da 

escolaridade, diferem das condições apresentadas nos PCNs de 1ªa 4ª séries em 

alguns aspectos: 

 

. A escola deve dispor de uma biblioteca em que sejam 
colocados à disposição dos alunos, inclusive para 
empréstimos, textos de gêneros variados, materiais de 
consulta nas diversas áreas do conhecimento, almanaques, 
revistas, entre outros. 

. É desejável que as salas de aula disponham de um acervo 
de livros e de outros materiais de leitura por parte dos alunos. 
Mais do que a quantidade, nesse caso, o importante é a 
variedade que permitirá a diversificação de situações de 
leitura por parte dos alunos. 

. O professor deve organizar momentos de leitura livre em 
que também ele próprio leia, criando um circuito de leitura em 
que se fala sobre o que se leu, trocam-se sugestões, 
aprende-se com a experiência do outro. 

. O professor deve planejar atividades regulares de leitura, 
assegurando que tenham a mesma importância dada às 
demais. Ler por si só já é um trabalho, não é preciso que a 
cada texto lido se siga um conjunto de tarefas a serem 
realizadas. 

. O professor deve permitir que também os alunos escolham 
suas leituras. Fora da escola, os leitores escolhem o que 
lêem. É preciso trabalhar o componente livre da leitura, caso 
contrário, ao sair da escola, os livros ficará para trás. 

. A escola deve organizar-se em torno de uma política de 
formação de leitores, envolvendo toda a comunidade escolar. 
Mais do que a mobilização para aquisição e preservação do 
acervo, é fundamental um projeto coerente com todo o 
trabalho escolar em torno da leitura. Todo professor, não 
apenas o de Língua Portuguesa, é também professor de 
leitura.(p. 71- 72) 

 

       As sugestões didáticas orientadas para a formação de leitores nesta fase são: 

       - Leitura autônoma – considerando-se que o aluno já possua alguma 

experiência, não requerendo tanto a mediação do professor. 
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       - Leitura colaborativa – atividade em que o professor questiona os alunos 

enquanto lê um texto com a classe. É uma atividade importante, quando se trata de 

um nível mais elevado de leitura. 

       - Leitura em voz alta pelo professor – considerada importante quando se deseja 

provocar o encantamento dos alunos pelo texto. 

       - Leitura programada – estratégia sugerida para trabalhar com textos difíceis. 

Propõe-se a fragmentação e explicação das partes do texto. 

       - Leitura de escolha pessoal – propõe-se que o aluno escolha o que deseja ler, 

mas sugere-se que se eleja um gênero específico.  

       Como se pode observar, pelos diferentes tipos de leitura propostos nesta etapa, 

há a exigência de um nível mais elevado de maturidade na leitura. Nesse sentido, 

entendemos que cabe ao professor auxiliar os alunos que ainda não possuem essa 

maturidade, para que não se desestimule o interesse pela leitura, principalmente 

diante de textos mais complexos. 

       Concluindo esta análise, podemos inferir que a estrutura da metodologia e dos 

conteúdos apresentados tanto no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, como nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries e nos de 5ª a 

8ª séries apresentam uma organização coerente e bastante inteligível, no que se 

refere à formação do leitor proficiente. Assim, se considerarmos as propostas dos 

referidos documentos e os resultados apresentados pelos alunos no PISA, no ENEM 

e no SARESP, não nos pareceria possível encontrar, pelo menos dentro da 

perspectiva da formação eficaz do leitor,  justificativa para os resultados negativos 

apresentados.  No entanto, o fato de os RCN e PCNs existirem não significa que os 

professores os conheçam, que se prepararam para utilizá-los, ou mesmo que os 

considerem referências importantes. 

       Na seqüência do percurso deste trabalho, aprofundaremos o estudo do Projeto 

Hora de Leitura, na perspectiva de tentar encontrar aspectos que venham a auxiliar 

a superação do problema da incompetência leitora. A análise apresentada neste 

capítulo servirá como parâmetro para o estudo da metodologia do referido projeto.  
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CAPÍTULO III 

O PROJETO HORA DA LEITURA 

 

       Após a análise da metodologia e dos conteúdos apresentados no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1ª a 4ª séries e nos de 5ª a 8ª séries e, com base nos resultados 

apresentados pelos alunos no PISA, no ENEM e no SARESP, passamos ao estudo 

do Projeto Hora da Leitura, na perspectiva de tentar encontrar os aspectos que 

propiciem a superação da incompetência leitora diagnosticada nos referidos 

indicadores.  Dessa forma, apresentaremos, neste capítulo, os tópicos do projeto 

para, em seguida, analisá-los a partir do referencial teórico. 

 

3.1. O escopo do projeto  

 

       O  projeto hora da leitura, conforme o disposto na Resolução SE 16, de 

01/03/2005, foi concebido na forma de enriquecimento curricular, uma vez que: 

 

* as aulas de enriquecimento curricular representam 
relevante contribuição para o aprofundamento da 
compreensão do mundo da cultura e para a afirmação dos 
valores voltados ao convívio social, ético e solidário, 

* o desenvolvimento das competências de leitura e escrita 
inserem-se como prioridade no contexto da política 
educacional desta Secretaria, uma vez que estas 
competências constituem-se como instrumentos essenciais à 
participação cidadã numa sociedade letrada, 

* a prática da leitura compreensiva requer a ampliação e a 
reorganização dos espaços pedagógicos da escola... 

 

 

       O objetivo do projeto, definido na legislação citada,  é o de enfatizar a leitura de 

textos representativos dos diferentes gêneros textuais, utilizando-se para tanto 

estratégias e atividades capazes de orientar e estimular o aluno. 

       Embora não faça parte da matriz curricular proposta pela Secretaria de Estado 

de Educação, o projeto Hora da Leitura deve integrar a proposta pedagógica da 

escola e compõe a carga horária de todas as classes de 5ª a 8ª séries com uma aula 
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semanal. Os avanços alcançados pelo aluno nas atividades do projeto devem ser 

agregados e utilizados na análise de seu desempenho global.  

       Na justificativa do projeto, elaborado pela CENP – Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas, disponibilizado no seu endereço eletrônico, existem 

elementos coincidentes com todos os documentos analisados nos capítulos 

anteriores, ou seja, constatou-se a necessidade de criar/ampliar espaços na escola 

para o desenvolvimento da prática  da leitura compreensiva e da escrita dos alunos. 

Vinculada a essa questão, o documento relata a necessidade de se realizar um 

trabalho de sedução para a leitura de diferentes textos que compõem o repertório 

literário, as obras de autores mais consagrados e as dos autores contemporâneos, 

de tal forma que se perceba a riqueza dos diversos estilos e linguagens. 

       O documento também traz, no bojo da sua justificativa, a questão da 

importância de se iniciar o trabalho com a leitura partindo-se de textos que ele 

qualifica de “entretenimento”, por serem mais apreciados pelos alunos, para avançar 

na direção ascendente, até os textos mais complexos que levem a formas culturais 

mais elevadas. 

       Ainda na justificativa do projeto, é citado o papel decisivo da escola, em especial 

no ciclo II, na ampliação leitora do aluno, já que, conforme o documento, é nesta 

fase que o aluno desiste de ler, por não conseguir responder às demandas de 

leituras. 

       Nota-se, nesta colocação, a mesma informação constante nos PCNs de 5ª a 8ª 

séries, no que se refere ao ponto de afunilamento do interesse pela leitura, vinculado 

às práticas da escola. Com eleito, a partir da 5ª série do Ensino Fundamental, é 

comum os professores solicitarem a leitura de um livro por bimestre com o objetivo 

de “avaliar” a leitura, geralmente através de uma prova. 

       Concluindo a justificativa do projeto Hora da Leitura, o documento propõe a 

leitura trabalhada de maneira gostosa, lúdica que desperte e cultive a prática e o 

desejo de ler. 

 

3.2. A formação do professor  que atua no projeto  
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       A Resolução SE 16/2005, que implementa o projeto Hora da Leitura, em seu 

artigo 5º, determina que: 

 

As aulas serão atribuídas pelo diretor da escola a docentes 
em exercício na unidade escolar ou admitidos para esse fim, 
portadores de licenciatura plena, habilitados 
preferencialmente (grifo nosso) em Língua Portuguesa, nos 
termos da Resolução SE nº 135/2003. 

  

       Chama-nos a atenção, no referido artigo, a exigência da formação do docente 

de Língua Portuguesa em caráter “preferencial”. Isso significa que o artigo não veta 

a contratação de professores de outras áreas para ministrar as aulas do projeto. 

Obviamente que não se pretende generalizar a idéia de que  todos os professores 

de língua portuguesa sejam bons leitores, nem que os professores das demais áreas 

não o sejam. No entanto, se considerarmos exclusivamente a questão da formação 

específica, não há como contestar que o curso de Letras, dentro da sua 

especificidade, é que deve, preferencialmente, ser o formador do leitor. 

       Não podemos deixar de ressalvar, neste aspecto, que cabe  ao professor das 

primeiras séries do ensino fundamental a tarefa de ensinar a ler. A esse respeito, 

Ferreiro (2002) afirma que: 

 

Só recentemente, em virtude de um intenso trabalho de 
pesquisa, aprendemos a vincular novamente os conceitos de 
diversidade e alfabetização. Sabemos que se alfabetiza 
melhor:  

a) quando se permite a interpretação e produção de 
uma diversidade de textos (inclusive dos objetos sobre os 
quais o texto se realiza); 

b) quando se estimulam diversos tipos de situações de 
interação com a língua escrita; 

c) quando se enfrenta a diversidade de propósitos 
comunicativos e se de situações funcionais vinculadas à 
escrita; 

d) quando se reconhece a diversidade de problemas a 
serem enfrentados para produzir uma mensagem escrita 
(problemas de graficação, de organização espacial, de 
ortografia de palavras, de pontuação, de seleção e 
organização lexical, de organização textual...); 

e) quando se criam espaços para que sejam assumidas 
diversas posições enunciativas ante o texto (autor, revisor, 
comentarista, avaliador, ator...), e 

f) finalmente, quando se assume que a diversidade dos 
alunos permite enriquecer a interpretação de um texto e ajuda 
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a distinguir entre sentido literal e intenção contida n texto, ... 
(p.82-83) 

 

       Ainda a esse respeito, lembremos que, historicamente, à escola cabe a   

responsabilidade de alfabetizar a criança, nas séries iniciais. O aprendizado da 

leitura é inerente a essa alfabetização, cabendo inclusive ao professor desse nível 

de ensino incentivar no aluno o gosto pela leitura.        

       A possibilidade da abertura de contratação de docentes de outras áreas se deve 

ao fato de que existe uma defasagem de docentes, o que inviabilizaria o êxito do 

trabalho.  Nesse sentido, cabe aqui um breve estudo da Resolução 135/2003, à qual 

o artigo 5º da Resolução SE 16/05 se reporta. 

       A Resolução SE 135/2003 dispõe sobre o processo de atribuição de classes, 

turmas e aulas dos projetos e modalidades de ensino. A legislação foi elaborada 

com o objetivo de  

 

estabelecer critérios e procedimentos que assegurem, no 
processo de atribuição de classes, turmas e aulas, a plena e 
necessária adequação entre as características de cada 
projeto ou modalidade de ensino e a habilitação/qualificação 
dos docentes. 

 

 

       Alguns aspectos trazidos no texto legal podem justificar a questão do caráter 

preferencial da contratação do docente habilitado em Língua Portuguesa,  citado 

anteriormente. O artigo 1º da Resolução delega ao diretor de escola a 

responsabilidade pela atribuição das aulas dos projetos, de qualquer natureza, 

vinculado ao perfil do docente relacionado às especificidades de cada projeto. Dessa 

forma, na escolha do docente, o diretor deve considerar as experiências anteriores 

bem sucedidas e a participação do professor em cursos de capacitação, promovidos 

pela Secretaria da Educação. 

       De acordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo, além dos requisitos a que se 

refere o caput deste artigo, a atribuição deverá (grifo nosso) observar sempre a 
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habilitação do professor em relação ao campo de atuação e/ou à disciplina referente 

ao projeto6. 

     Diferentemente do aspecto legal trazido nas Resoluções 135/2003 e 16/2005, o 

projeto Hora da Leitura, disponível no site da CENP – Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas e único documento que serve de orientação para a rede 

estadual, trata do perfil do professor de maneira mais “ideológica”:  

 

A Hora da Leitura exige um professor que goste de ler 
qualquer gênero, que tenha prazer de compartilhar com os 
alunos a magia, a fantasia, as idéias, as verdades que os 
autores querem revelar para seus leitores. É importante que o 
professor tenha sensibilidade para a literatura clássica, 
contemporânea e a popular. Para esse trabalho é importante 
que ele tenha uma boa formação acadêmica, ou em Língua 
Portuguesa, ou Geografia, ou História, ou Ciências, ou Arte, 
ou Matemática, ou Filosofia. Enfim, aquele que realmente 
demonstrar uma possibilidade mais fecunda com o texto. 

 

 

       Como fica claro no texto do projeto, o importante no perfil é a boa formação 

acadêmica do docente, independentemente da área do conhecimento. 

 

3.3. Aspectos pedagógicos do projeto 

 

       Dentro do texto que norteia a implementação do projeto Hora da Leitura  existe 

um tópico intitulado “A organização do trabalho pedagógico” em que são 

especificadas as orientações de como dividir o tempo das atividades e a seqüência 

didática para as séries. Dessa forma, o documento sugere que se trabalhe durante 

quinze ou trinta dias com os diferentes gêneros  como: música na 5ª série, notícias 

ou tiras na 6ª série, propaganda na 7ª série e contos na 8ª série. Sugere-se que, 

após a conclusão da seqüência, inverta-se o trabalho nas diferentes séries. 

 

                                                 
6
 Na implantação  do projeto nas escolas, houve um certa insegurança dos diretores na contratação 

dos professores que nele atuariam , porque o parágrafo 1º da Resolução 135/2003 contradiz o artigo 
5º da Resolução 16/2005, no que diz respeito à obrigatoriedade ou não da formação específica do 
professor em Letras. Muitos questionamentos foram feitos ao grupo de Supervisão da Diretoria de 
Ensino de São Bernardo, à época, e a orientação que se dava e ainda se dá é a de que o professor 
deve ser habilitado em Letras para ministrar as aulas do projeto. 
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3.4. A metodologia instituída para o projeto  

 

       A metodologia do projeto Hora da Leitura está colocada de forma bastante 

resumida. Sugere-se a leitura com ênfase: 

 

• na modalidade de organização didática, conhecida 
como “atividade Permanente”; 

• no procedimento “Leitura Compartilhada” como lugar 
privilegiado de ler com o aluno e ser o próprio 
professor um leitor em formação permanente; 

• abordagem de trabalho com as estratégias de leitura: 
seleção, antecipação, inferência e verificação (“antes 
da leitura, “durante a leitura”, “depois da leitura”); 

• seleção de gêneros textuais para leitura. 

 

 

       Entre outros procedimentos didáticos serão enfatizados: leitura em voz alta, 

leitura programada e leitura expressiva. 

 

3.5.  O conteúdo do projeto 

 

       O quadro abaixo traz o resumo do conteúdo do projeto hora da leitura. Os 

agrupamentos foram feitos com base nos PCNs de 5ª a 8ª séries.  

 

Agrupamentos (*)  Gêneros  Carga horária 

Conto  

Crônica  

Poema  

Literários(oral e escrito)  

Produtos:  

• livro de crônicas selecionadas pelos alunos, a 
partir de temáticas escolhidas, como: amor, 
família, problemas socais etc;  

• coletânea de poemas selecionados pelos 
alunos, a partir de temáticas escolhidas, como: 
amor, família, problemas socais etc;  

• apresentação se saraus literários;  

• apresentação de peças teatrais;  

• apresentação de festival de paródias.  

Novela  

Uma hora/ 
aula semanal  
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Texto dramático  

Músicas  

Cordel  

   

Parlendas; trava-línguas; 
provérbios;ditos-populares, 
brincadeiras e jogos.  

 

Publicidade  
Produto: painel com propagandas, a partir de alguns critérios de seleção, como: 
público-alvo, análise crítica, tipo de linguagem  

 
Propaganda 
(leitura)  

 
Notícia 

Reportagem  

De imprensa  

Produto: organização de um jornal falado  

Apresentação de um painel com charges.  
Charge e tira  

    

(*) agrupamentos de acordo com PCN de Língua Portuguesa - Terceiro e Quarto 

Ciclos - MEC, 1998 

 

3.6. Propostas de trabalho do projeto 

  

       A parte do projeto que consideramos mais relevante, porque subsidia o 

professor na elaboração do seu trabalho, é intitulada no corpo do texto como 

“exemplificando”. Trata-se, na verdade, de um roteiro proposto para o professor.  

       A fim de procedermos à análise dessa parte do projeto, faremos um resumo de 

cada um dos três gêneros que nela figuram, ou seja, roda de leitura com contos, 

gêneros de imprensa e texto publicitário. 

       Roda de leitura com contos: 

       - Sugestão de acervo – sugere-se que o professor “selecione” títulos dentro dos 

módulos de ficção recebidos pelas escolas através do PNLD 2005. 

       - Introdução – é uma espécie de justificativa da proposta, onde está enfatizado o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, a partir da utilização das quatro atividades 

básicas como ler/escrever e falar/ouvir. 

       - Recursos didáticos – coletânea de contos e caderno de registro do aluno. 
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       - Caderno de registro – sugere-se que o aluno registre a relação de obras 

lidas/analisadas e trabalhadas com o objetivo de elaborar uma memória das leituras 

feitas. 

       - Organização da sala de aula – não se trata propriamente da organização física 

da sala, como se faz supor, mas da organização do trabalho com os alunos. 

       - Desenvolvimento da atividade – sugere-se, para esse gênero que se trabalhe 

durante três aulas e em oito etapas: 

1. Organização, seleção e distribuição  do acervo selecionado pelo professor 

para os alunos que deverão juntar-se em duplas, trios ou pequenos grupos. 

2. Análise dos livros pelos alunos, observando o título, o nome do autor, as 

cores e ilustrações. 

3. Verbalização dos alunos, mostrando os livros aos colegas. (É sugerido, nesta 

etapa, que o professor valorize as hipóteses dos alunos, sem deixar de 

apontar as eventuais inconsistências). 7  

4. Elaboração de lista pelo professor, em conjunto com os alunos, do que está 

sendo lido pela classe, contendo títulos, nomes dos autores, editoras. O 

objetivo é que os alunos saibam com qual acervo estão trabalhando. A lista 

deve constar no caderno de todos os alunos. 

5. Solicitação aos alunos que selecionem um conto entre os títulos do sumário 

da obra trabalhada. 

6. Orientação aos alunos sobre alguns objetivos para a leitura deles, a partir da 

análise de alguns elementos do gênero conto, para posterior elaboração de 

síntese da narrativa lida. 

7. Conclusão da atividade com a confecção de uma “Salada de Contos”, 

utilizando-se as anotações das etapas anteriores e misturando-se as histórias 

lidas de forma a criar uma nova história com elementos misturados. A 

                                                 
7 Não nos pareceu clara a hipótese referida na proposta, nem as possíveis inconsistências 
relacionadas a elas, já que  trata da argumentação do aluno para determinada escolha do livro. 
Dessa forma, não nos parece justificável o aluno “errar” ao elaborar uma hipótese que envolve uma 
escolha pessoal. 
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conclusão culmina com uma “Roda de Leitores” com as produções dos 

alunos. 

       - Avaliação – decorridas as três aulas propostas para a atividade roda de 

leitura com contos, sugere-se que o professor discuta com os alunos as questões 

acerca do que eles sabiam sobre os contos, o que aprenderam, o que querem 

saber mais e como analisam a roda de leitura. 

       - Outras leituras – sugere-se nesse tópico do projeto que os alunos assistam 

aos Contos da meia-noite, da TV Cultura e que o professor selecione um filme 

adaptado de um conto conhecido e organize um dia de “O cinema na escola com os 

alunos”. 

       - Bibliografia de referência8 – Sugere-se a leitura de: 

 

1- “Para ler os clássicos” – Ítalo Calvino (sic!) 

2- “Como e por que ler os clássicos universais desde cedo” – 
Ana Maria Machado(sic!) 

3- “Estética da criação verbal” – Baktin (sic!)  

4- “Estratégias de leitura – Isabel Solé(sic!) 

 

       Gêneros de imprensa: 

       - Introdução – enfatiza-se a riqueza desse trabalho no processo de 

aprendizagem, no que se refere ao exercício da cidadania, a partir da proposta de 

leitura de TV no seu sentido mais amplo. 

       - Objetivos com relação a competências/habilidades – dentro dos objetivos 

propostos para este gênero de texto, espera-se que o aluno seja capaz de:  

• perceber e criticar o conceito de “fato”;  

• compreender a importância de manter-se informado e 
do   papel que a informação representa nas escolhas 
pessoais; 

•  ter consciência do papel que o jornal representa no 
mundo de hoje, na formação de opinião do público; 

•  ter consciência do conteúdo e da organização de um 
jornal; 

• aprofundar o estudo do gênero noticia, levado o aluno 
a reconhecer as características desse texto, em 

                                                 
8 Os erros contidos na referência bibliográfica foram transcritos literalmente. 
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relação a outros: os elementos que compõem o 
contexto de produção da notícia, conteúdos 
pertinentes a uma notícia, sua estrutura, as marcas 
lingüísticas e não lingüísticas que a definem, 
enquanto um gênero. 

 

       - Recursos didáticos – caderno de registro de alunos, jornais, fitas com 

telejornais gravados, TV, vídeo. 

       - Caderno de registro – deverão constar do caderno de registro do aluno duas 

partes: uma síntese de cada atividade realizada e a relação de obras 

lidas/analisadas/trabalhadas, como forma de elaborar uma memória das leituras 

feitas. 

       - Organização da sala de aula – neste tópico não há propriamente a orientação 

de como a sala de aula, enquanto espaço físico deverá ser organizada, mas sugere 

que se explique para os alunos a finalidade da atividade, bem como seu 

desenvolvimento: momentos de trabalho em classe e ,outros, em casa.  

       - Desenvolvimento da atividade – assim como na Roda de leitura, propõe-se 

uma seqüência similar de ações, com algumas diferenças. A atividade está orientada 

em 12 passos:  

1. Seleção feita pelo professor de algumas notícias dos diversos cadernos de 

jornais, as quais “possam interessar” à turma. Sugere-se que não se recorte 

as notícias, preservando o nome do jornal, data, página, caderno, etc. 

2. Organização dos alunos em duplas, trios ou pequenos grupos; distribuição 

das matérias e solicitação de leitura alertando para: 

A. Os seguintes elementos do gênero: 

. Quem? 

. Onde? 

. Quando? 

. Como / Por quê? 

. Relação manchete (título) e a notícia 

B. A relação da notícia com o restante da página do  

            jornal: 

. Qual o destaque dado para ela / que tamanho tem /  
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  qual sua manchete? 

. Que espaço ocupa / em que lugar está na página? 

. Há fotos ou imagens que ilustrem a notícia? De que 

   forma o fazem?  

       Sugere-se, nesta etapa, que se oriente o aluno sobre a “Hora da Notícia”, que 

ocorrerá posteriormente, devendo cada grupo sintetizar as notícias lidas. 

3. Organização e preparação dos grupos para a “Hora da Notícia”. 

4. Discussão das notícias, solicitando aos alunos que opinem e defendam suas 

idéias sobre os assuntos e a pertinência deles, bem como a posição ocupada 

pela notícia na página. 

5. Escrita, na lousa, da relação das manchetes lidas, organizadas e classificadas 

pelos diversos assuntos/cadernos de um possível jornal: esporte, política, 

internacional, turismo, saúde, cinema, ciência, etc. 

6. Conversa com os alunos a respeito dos telejornais que conhecem/assistem, 

levantando diferenças entre um jornal impresso e um jornal televisivo. 

7. Sugestão para que o professor exiba para a turma um telejornal gravado, 

objetivando que os alunos percebam a lógica da construção de um jornal, a 

partir da análise de sua pauta. 

8. Sugestão para que o professor congele as imagens, enquanto exibe o 

telejornal, demonstrando o final de um assunto e o início de outro, solicitando 

a análise dos seguintes pontos: 

a)  a relação entre a importância da notícia e sua duração no jornal; 

            b)  a relação entre texto escrito, imagem e som: as figuras, as expressões  

                 e o tom da voz dos apresentadores, repórteres, comentarista, as cenas  

     mostradas ou destacadas, os entrevistados (quando houver). 

c) a diferença entre opinião e informação – dada a influência que o 

jornalismo atingiu nos acontecimentos da sociedade e os jogos de 

interesses por trás das grandes empresas de comunicação, não há como 

negar a necessidade de investigação jornalística, tanto no sentido de 
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apuração dos fatos para produção de notícias, quanto no sentido de 

pesquisa a respeito da organização dos fatos tal como é realizada.  

 

9. Conversa com os alunos sobre a “objetividade” jornalística, a partir da 

explicitação dos critérios de seleção e apresentação da pauta do jornal 

(impresso, televisivo ou radiofônico). 

10. Solicitação aos alunos para que assistam, em casa, a um telejornal  com o 

objetivo de observarem os aspectos discutidos em classe. 

11. Discussão, na aula seguinte, sobre o trabalho solicitado no item anterior. 

12. Elaboração de jornais falados, a partir do que foi visto nas etapas anteriores e 

considerando-se: 

a) a definição de qual é o público e qual é a “linha” do jornal; 

b) a elaboração da pauta, ou seja, a seleção do que vão 
veicular; 

c) a redação das notícias e eventuais usos de imagens (que 
podem ser cartazes com colagens de fotos, desenhos, 
tabelas, etc. É possível até mesmo fazer pequenas 
encenações com os alunos no papel de repórteres 
entrevistando pessoas, especialistas...) 

d) o ensaio para a apresentação. 

 

       - Avaliação – apresenta as mesmas questões formuladas para a atividade 

anterior, ou seja:  

1- O que sabíamos sobre notícias e jornais; 

2- O que aprendemos; 

3- O que queremos saber mais; 

4- Como analisamos os telejornais realizados. 

 

       - Bibliografia – sugere-se: 

Napolitano, Marcos. Como usar a televisão em sala de aula 
SP: Contexto, 2003. (sic!) 

Faria, Maria Alice & Zanchetta Jr, Juvenal. Para ler e fazer o 
jornal na sala de aula. SP: Contexto, 2002 (sic!) 

 

       O texto publicitário: 
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       - Introdução – apresenta um breve histórico da publicidade ao longo do tempo:  

 

Até o início do século XX, a publicidade era em geral 
informativa, para levar os consumidores a conhecerem e 
comprarem os produtos oferecidos pela crescente indústria. 
No século XX, a publicidade é a linguagem pública 
dominante, pois relaciona, através de imagens, as 
mercadorias de consumo aos estilos de vida, valores e papéis 
sociais. A finalidade da propaganda é vender e para isso usa 
uma linguagem que procura convencer o consumidor, na 
direção de comprar o produto da publicidade, seja ele, um 
objeto, uma imagem, um serviço, uma idéia etc. 

É assim que a publicidade, como uma das sustentações da 
sociedade de consumo, acaba, de um lado, por ensinar uma 
visão de mundo e por ditar os comportamentos e valores 
aceitáveis ou não. Por outro lado, não se pode deixar de dizer 
que a propaganda é também arte e neste sentido, sua 
linguagem possui todo um trabalho artístico que é preciso 
compreender.  

 

       - Objetivo – traz, de forma clara, o que se pretende com essas atividades, 

principalmente quando envolve o caráter crítico que o consumidor deve ter diante 

dos elementos de persuasão que a publicidade impõe.  

       - Recursos didáticos – caderno de registro do aluno, propagandas retiradas de 

jornais e revistas, papel, tesoura, cola, lápis, giz, canetas coloridas. 

       - Caderno  de registro – assim como na atividade de conto, sugere-se que cada 

aluno tenha seu caderno de registro onde constarão a síntese de cada atividade 

realizada e a relação de obras lidas/analisadas/trabalhadas, como forma de elaborar 

uma memória das leituras feitas. 

       - Organização da sala de aula – propõe ao professor que  explique aos alunos a 

finalidade da atividade e que avise a eles o que devem trazer em determinada data. 

       - Desenvolvimento da atividade – está organizada em sete etapas: 

1. Organização do acervo com as contribuições trazidas pelos alunos a partir 

de critérios como: público a quem se destinam; produtos: de higiene, alimentação, 

etc; bens duráveis como: carros, aparelhos eletrônicos, etc. 

2. Distribuição das propagandas entre os grupos a partir da escolha dos 

alunos. 
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3. Solicitação aos alunos que selecionem uma ou duas propagandas, que 

deverão ser coladas em papel pardo. 

4. Afixação do cartaz para divulgação do trabalho feito e para 

consulta/análise lingüística dos alunos das propagandas selecionadas. 

Análise das propagandas quanto à relação entre o texto e a imagem. 

5. Solicitação aos alunos para que criem “slogans” para os produtos       

veiculados nas propagandas selecionadas, atentando para as características 

especificas da linguagem da propaganda. 

6. Sugestão de escolha, juntamente com os alunos,  

 

…de uma das marcas/produtos para criarem um anúncio 
publicitário que contenha os três elementos desse tipo de 
texto: texto escrito (que ofereça informações sobre o produto, 
destaque as qualidades positivas (sic!) do produto e procure 
convencer o consumidor a adquirir o produto), ilustração 
(fotografia, gravura, desenho, gráfico etc).  

 

7. Organização, junto aos alunos, da divulgação das propagandas 

elaboradas. Pesquisa do endereço das marcas/produtos e envio das propagandas 

feitas pelos alunos aos respectivos fabricantes. 

       - Avaliação – são propostas para essa atividade dois tipos de avaliação: 

Ao longo do desenvolvimento desta proposta de trabalho, o 
aluno acaba por estabelecer uma relação entre o mundo e a 
sala de aula, compreendendo que o texto de propaganda tem 
importância na escola porque é importante fora dela. 
Entendendo que o aluno nunca é uma “tábula rasa”, ou seja, 
chega à escola com alguns conhecimentos construídos na 
sua relação com a escrita e seus usos sociais, essa proposta 
trabalha a relação entre os conhecimentos prévios que o 
aluno traz para aprendizagem e o que o acabou aprendendo 
com a atividade: 

� quais marcas/produtos conhece? 

� para que servem os produtos?e suas 
propagandas? (sic!) 

� quais “slogans”  tem de memória? 

� por que neste tipo de texto o tamanho e o tipo das 
letras são importantes?quais cores são usadas 
em cada propaganda? por quê? (sic!) 

� como é possível convencer o outro a 
comprar?quais palavras representam as 
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qualidades dos produtos? o que a ilustração tem 
a ver com o texto escrito? (sic!) 

Ao final do trabalho, o aluno terá tido a oportunidade de fazer 
várias reflexões sobre o mundo que vive e sobre a própria 
linguagem que expressa e constitui esse mundo. (sic!)  e 

1- O que sabíamos sobre propagandas; 

2- O que aprendemos; 

3- O que queremos saber mais; 

4- Como analisamos as propagandas elaboradas 
pelos alunos. 

 

       - Bibliografia – sugere-se: 

CARVALHO, Nelly de. Publicidade: a linguagem da sedução. 
São Paulo: Ática, 1996 (sic!) 

SANDMAN, Antônio. A linguagem da propaganda. SP: 
Contexto, 2003 (sic!) 

VESTERGAARD, Torben e SCHRODER, Kim. A linguagem 
da propaganda. São Paulo: Martins Fontes, 1994. (sic!) 

 

 

3.7. Análise dos tópicos do projeto  

 

       Após o resumo das atividades propostas no projeto Hora da Leitura, ou seja, 

roda de leitura com contos, gêneros de imprensa e o texto publicitário e com base no 

referencial teórico, analisaremos alguns tópicos que consideramos fundamentais 

para um projeto, principalmente por tratar-se de uma diretriz para os professores que 

o desenvolverão. Há que se considerar, obviamente, que as referidas atividades não 

devem ser entendidas como fórmulas prontas para serem seguidas, mas, como nos 

referimos anteriormente, é sabido que professores mais preparados ou menos 

preparados atuarão no projeto e, dependendo da formação e da experiência , serão 

capazes ou não de fazer as adaptações , de acordo com as necessidades de cada 

turma. 

       Iniciaremos nossa análise avaliando, nos três gêneros, o item “objetivo”. Por se 

tratar de um projeto destinado aos professores, entendemos que seja da maior 

importância explicitar claramente o objetivo que se pretende atingir com o ensino de 

cada um dos gêneros. Em outras palavras, é necessário que primeiramente o 

professor entenda como se caracterizam os gêneros contos, imprensa e publicitário 
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antes de ensinar aos alunos. Notamos, no entanto, que o item “objetivo” não figura 

no primeiro gênero. Afinal, por que ensinar a ler contos? O que se espera que o 

aluno aprenda ao ter contato com esse gênero textual? 

       Já nos gêneros de imprensa e texto publicitário, os objetivos estão explicitados 

de forma relativamente clara. Os do gênero de imprensa, no nosso entendimento, 

são os melhores redigidos e se aproximam mais das atividades propostas. Quanto 

aos objetivos do gênero do texto publicitário, o mesmo figura de forma muito simples 

e, não  nos parece provável que dê conta de formar um leitor tão crítico como é 

proclamado. 

       Com relação ao item “desenvolvimento da atividade”, consideramos que é 

justamente no gênero contos que se encontram as maiores deficiências. Essa 

afirmação se justifica porque esse tipo de gênero é, sem dúvida, o que permite a 

maior flexibilidade de trabalho, aspecto que não é encontrado no projeto. 

       Consta, na metodologia do projeto, a sugestão de abordagem de trabalho com 

as estratégias de leitura: seleção, antecipação, inferência e verificação (“antes da 

leitura, “durante a leitura”, “depois da leitura”). O que se constata, no entanto, é a 

ausência dessas estratégias9.  

       Solé (1998) propõe, dentro de suas estratégias, que se trabalhe a compreensão 

antes, durante e após a leitura: 

 

Um fator que sem dúvida contribui para o interesse da leitura 
de um determinado material consiste em que este possa 
oferecer ao aluno certos desafios. Assim, parece mais 
adequado utilizar textos não-conhecidos, embora sua 
temática ou conteúdo deveriam ser mais ou menos familiares 
ao leitor; em uma palavra, trata-se de conhecer e levar em 
conta o conhecimento prévio das crianças com relação ao 
texto em questão e de oferecer a ele – o que não deveria ser 
interpretado como explicar o texto, ou seus termos mais 
complexos, de forma sistemática.(p. 91) 

 

 

                                                 

9
 Tendo em vista que Solé é uma das leituras indicadas, supõe-se que essas estratégias sejam as 

mesmas trazidas pela autora. 
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       Ainda dentro da estratégia de compreensão “antes” da leitura, Solé (l998) 

aponta a necessidade de se informar ao alunos os objetivos: 

... para encontrar sentido no que devemos fazer – neste caso, 
ler – a criança tem de saber o que deve fazer – conhecer os 
objetivos que se pretende que alcance com sua atuação – 
sentir que é capaz de fazê-lo – pensar que pode fazê-lo, que 
tem os recursos necessários e a possibilidade de pedir e 
receber a ajuda precisa – e achar interessante o que se 
propõe que ele faça.(p. 91) 

 

       Também faz parte da estratégia de compreensão antes da leitura a ativação do 

conhecimento prévio do texto: 

 

... Não se trata tanto de explicar o conteúdo, mas de indicar 
sua temática aos alunos, para que possam relacioná-la a 
aspectos da sua experiência prévia. (...) Pode-se considerar 
que informar os alunos sobre o tipo de texto – ou 
superestrutura textual -  que vão ler é uma forma de lhes 
proporcionar conhecimentos úteis para sua tarefa, (...), saber 
que vamos ler um conto, um texto expositivo, uma notícia ou 
instruções permite que nos situemos diante da leitura. Por 
exemplo, esta informação vai orientar os alunos para que eles 
saibam se trata de um conteúdo real ou de ficção; se nos 
informa sobre algo que aconteceu recentemente ou se, ao 
contrário, descreve fatos do passado, se ele vai expor 
determinados conceitos; se vai nos ajudar a saber como 
podemos fazer alguma coisa. (p. 105) 

 

       No que se refere à compreensão durante a leitura e o trabalho metodológico 

que deve ser desenvolvido, é importante considerar que:  

 

O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda 
os diversos textos que se propõe a ler. É um processo 
interno, porém deve ser ensinado. Uma primeira condição 
para aprender é que os alunos possam ver e entender como 
faz o professor para elaborar uma interpretação do texto: 
quais as suas expectativas, que perguntas formula, que 
dúvidas surgem, como chega à conclusão do que é 
fundamental para os objetivos que o guiam, que elementos 
toma ou não do texto, o que aprendeu e o que ainda tem de 
aprender...em suma, os alunos têm de assistir a um 
processo/modelo de leitura, que lhes permita ver as 
estratégias em ação em uma situação significativa e 
funcional. (p. 116) 
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       Neste aspecto, é de extrema importância a intervenção efetiva do professor, 

porém não constatamos nas atividades propostas no projeto essa intervenção, ou 

esse processo. O que existe é a análise de elementos formais do conto e aqui 

ousaremos apontar o lapso dessa análise com o propósito de uma posterior 

elaboração da síntese, sem a valorização do aspecto semântico que poderia 

estimular, como está explicitado na justificativa do projeto, a maneira gostosa, lúdica 

e conseqüentemente, o prazer pela leitura. 

       A discussão da idéia central, ponto que faz parte da estratégia de compreensão 

depois da leitura também inexiste no projeto. Solé (1998) afirma a esse respeito que: 

 

... quando se fala da idéia principal recorre-se ao texto e ao 

propósito do autor, porém se omite ou se concede pouca 

importância ao que se refere ao autor, aos seus 

conhecimentos prévios e objetivos de leitura, que em parte 

determinarão o que ele considerar “principal” nela (...). A meu 

ver, tudo o que se diga ou escreva sobre a idéia principal 

deveria levar em conta este fato, inerente à idéia de um leitor 

ativo e responsável pela variedade de “idéias principais” que 

diferentes leitores podem identificar em um texto, ou inferir do 

mesmo, ainda que se tenha pedido a eles que descubram a 

idéia fundamental que o autor queria transmitir.(p.136) 

 

       Quanto ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao gênero de 

imprensa, como já foi mencionado, entendemos que seja o mais coerente dentre os 

três porque propõe um trabalho em que é explorado o desenvolvimento do senso 

crítico dos alunos. 

       Com relação ao gênero texto publicitário, a proposta apresentada é o estudo do 

texto pelo texto, ou seja, a metodologia se dá no campo da estrutura formal. A 

proposta para o desenvolvimento da atividade com esse tipo de texto não nos leva a 

crer que esteja voltada ou que resulte na criticidade do consumidor. Faltou, no nosso 

entendimento, o aprofundamento da questão social, vinculada ao consumo. Assim, 

entendemos que faltou a  discussão de  pontos como a relação entre o texto e o tipo 

de consumidor a ele dirigido e tudo o que decorre dessa relação, como as imagens e 

o vocabulário, por exemplo. 
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       O projeto traz, no nosso entendimento, o modo como elaborar um texto 

publicitário, mas não discute a questão mais profunda ligada ao capitalismo e a 

ideologia vinculada ao consumo. 

       Ao analisarmos a avaliação apresentada após cada uma das três atividades 

sugeridas no projeto, reportamo-nos aos objetivos propostos no texto da lei que o 

implementou e à justificativa descrita no texto. De acordo com o artigo 3º da 

Resolução SE 16/2005, o projeto de leitura visa enfatizar a leitura de textos 

representativos dos diferentes gêneros textuais, conferindo tratamento sistematizado 

a estratégias e atividades, capazes de estimular e orientar o aluno. 

       A justificativa do projeto apresenta uma proposta mais complexa e ousada: 

 

 

... percebeu-se a necessidade de fazer um trabalho de 
sedução para a leitura de diferentes textos que compõem o 
repertorio literário, as obras de autores mais consagrados e 
as dos autores contemporâneos, de tal forma que se perceba 
a riqueza dos diversos estilos e linguagens. 

É importante, neste espaço de leitura, iniciar o processo a 
partir de textos de entretenimento mais apreciados pelo aluno, 
para textos mais complexos, estabelecendo as conexões 
necessárias para ascender a outras formas culturais. 

 

       Partindo-se então dessas premissas, julgamos que a avaliação após cada 

atividade cai no tradicionalismo das aulas de língua portuguesa e não  avalia 

efetivamente se foi cumprido o proposto. 

      Ao tratar da questão da avaliação da leitura, Geraldi (2004) afirma que:   

 

Em princípio, nenhuma cobrança deveria ser feita, dado que o 
que se busca é desenvolver o gosto pela leitura e não a 
capacidade de análise literária. A avaliação, portanto, deverá 
se ater apenas ao aspecto quantitativo ) o aspecto qualitativo 
das leituras realizadas pelos alunos dependerá, logicamente, 
da seleção de obras feita pelo professor). O que, na minha 
opinião, não se deve fazer é tornar o ato de ler um martírio 
para o aluno – que ao final da leitura terá que preencher 
fichas, roteiros ou coisas parecidas. Nada disso me parece 
necessário.(p. 60-61) 

 

       Concluindo essa breve análise dos tópicos  trazidos pelo projeto Hora da 

Leitura, constatamos que as habilidades e competências avaliadas no PISA, no 
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ENEM e no SARESP, ou seja, a capacidade de analisar, raciocínio e reflexão sobre 

os conhecimentos e experiências do aluno não são proporcionados, efetivamente, 

ao aluno, a julgar pelas estratégias propostas. 

       Finalizando essa análise e, tomando como referência os objetivos da leitura 

propostos nos PCNs de 5ª a 8ª série, constatamos que: 

- não são propostos, no projeto Hora da Leitura, os diferentes tipos de 

leitura em função dos diferentes gêneros e suportes. Ao contrário, a leitura é 

apresentada de maneira linear; 

- não se sugere que se explicite ao aluno as expectativas quanto à forma e 

conteúdo dos diferentes gêneros;  

- não se sugere a formulação de hipóteses a respeito do conteúdo de textos 

antes ou durante a leitura, nem se validam ou se reformulam as novas hipóteses que 

eventualmente venham a surgir durante e leitura; 

- não se sugere a consulta a outros textos em busca de informações 

complementares; 

- não são articuladas as informações supostamente trazidas pelo aluno  

com as informações dos textos trabalhados; 

- não se estimula o posicionamento crítico do aluno diante dos textos, 

considerando a posição ideológica do autor e os possíveis conteúdos 

discriminatórios vinculados nele; 

- não se estimula o interesse pela troca de impressões e informações entre 

os leitores. 

       O projeto, como um todo, apresenta-se mais como uma “ingênua” orientação 

metodológica, que não nos parece capaz de dar conta de formar o leitor crítico, 

como se pretende nos objetivos do mesmo.  

De uma outra perspectiva, poderíamos afirmar que as sugestões seriam 

válidas se fossem dirigidas tão somente a professores experientes, criativos e com 

disponibilidade de tempo para preparar as aulas do projeto. Entretanto, sabemos 

que essa não é a realidade em todas as escolas. Por essa razão, entendemos que o 

projeto carece de maiores detalhamentos, tendo em vista as razões acima expostas. 
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O  desenvolvimento do projeto Hora da Leitura também faz parte desse 

estudo e os elementos para a análise encontram-se no questionário aplicado aos 

professores, alunos e professores coordenadores. Essa etapa da pesquisa é 

mostrada no capítulo a seguir.   
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CAPÍTULO IV 

A PESQUISA 

 

4.1. Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

       O problema da dificuldade da escola em formar o leitor, conforme foi apontado 

neste trabalho, é do conhecimento dos educadores e das autoridades ligadas à 

educação. Os documentos institucionais, como os parâmetros ou diretrizes 

curriculares têm procurado oferecer orientações para a superação do problema, no 

entanto, a deficiência nessa área persiste e acompanha o aluno durante toda a sua 

vida escolar. 

       O projeto Hora da Leitura, objeto de nossa análise, representa mais uma 

“tentativa” no sentido de minimizar o problema da incompetência leitora. Como se 

trata de um projeto implementado há dois anos nas escolas da rede pública 

estadual, buscamos investigar, no desenvolvimento deste trabalho, se o mesmo tem 

produzido ganhos para os alunos e professores. 

       Com a finalidade de buscarmos os elementos que nos levassem à resposta ao 

nosso problema de pesquisa, utilizamos um questionário elaborado com 11 

questões de igual teor para professores e professores coordenadores e 9 questões 

com as adaptações necessárias para os alunos.  

       As questões foram elaboradas com objetivo de investigar os seguintes aspectos: 

o entendimento que os atores têm sobre o projeto; as estratégias que têm sido 

utilizadas para o ensino da leitura, bem como a aceitação dos alunos dessas 

estratégias; os resultados observados, até o momento, e os reflexos nas outras 

disciplinas; as dificuldades encontradas por professores e alunos nesse processo.  

       A amostra foi composta por 50 sujeitos de escolas da rede pública estadual, no 

município de São Bernardo do Campo, sendo 20 alunos de 7ª e 8ª séries, vinte 

professores desses mesmos alunos e de outras escolas e 10 professores 

coordenadores de diferentes escolas.  

       A  coleta de dados ocorreu em duas etapas: na primeira distribuímos os 

questionários em envelopes lacrados aos professores e professores coordenadores 

e na segunda etapa aplicamos, pessoalmente, as questões aos alunos de quatro 

escolas. 
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       Não foram tomadas como parâmetro, neste trabalho, as condições sócio-

econômicas dos sujeitos envolvidos, entretanto, consideramos relevante a descrição 

de cada uma das quatro escolas visitadas10, principalmente no que se refere às 

expectativas dos seus alunos sobre o projeto.  

       Escola A – está situada num bairro de periferia, marcado pela violência. A 

comunidade que a freqüenta não costuma fazer cobranças sobre o ensino, no 

entanto preocupa-se em preservar o prédio escolar. 

       Escola B – fica localizada entre a periferia e o centro da cidade. Em virtude de 

sua localização de fácil acesso, recebe alunos de vários bairros periféricos. Essa é a 

escola que concentra o maior número de alunos com diferentes origens sócio-

culturais. Foi uma escola bastante renomada, no entanto, passou por um período de 

declínio e atualmente a direção tem feito um bom trabalho de recuperação. A 

comunidade quase não faz cobranças de ordem pedagógica. 

       Escola C – fica localizada num bairro de classe média. A comunidade desta 

escola é a mais exigente e a que mais participa da gestão escolar. Os alunos, na 

sua maioria são do próprio bairro. A diretora é muito exigente, pedagogicamente 

falando.  

       Escola D – situa-se no mesmo bairro que a escola C e possui características 

semelhantes. Também nesta escola concentram-se, na sua maioria, alunos do 

próprio bairro. A comunidade é bastante exigente no que se refere à qualidade de 

ensino, porém a participação é baixa. 

       Vale registrar que na primeira escola visitada (escola A), solicitamos ao 

professor coordenador que convidasse cinco alunos, sendo um de cada turma, para 

que respondessem ao questionário fora da sala de aula. Deixamos claro para o 

professor coordenador que os alunos deveriam ser convidados a responder o 

questionário, após serem informados sobre o objetivo do mesmo. Nas outras três 

escolas visitadas, achamos mais adequado fazer o convite pessoalmente, para que 

não houvesse a escolha proposital dos alunos com melhor desempenho, como 

ocorreu na primeira escola. Assim sendo, percorremos a sala de aula fazendo o 

convite e encaminhando os alunos para um local isolado. 

       Dentre as questões aplicadas, selecionamos cinco que mais satisfatoriamente 

atendiam aos nossos propósitos. 

                                                 
10 As escolas visitadas fazem ou fizeram parte do nosso setor de trabalho, na Supervisão de ensino 
da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo.  
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       Como forma de apresentação dos dados coletados, elaboramos15 quadros 

(anexo 2) separados por questão e por participante. Também foram elaborados 15 

quadros (anexo 3)  com as respostas agrupadas por categorias. 

       A análise que faremos a seguir está voltada à práxis, ou seja, à 

operacionalização do projeto Hora da Leitura, tendo em vista a busca de respostas 

ao questionamento inicial deste trabalho, isto é, se o projeto tem produzido algum 

benefício para a solução da incompetência leitora.  

 

4.2 – Análise da questão 1 

 

       A questão nº 1 teve o objetivo de investigar o modo de entender o projeto de 

cada segmento pesquisado: 

        “Descreva, em poucas palavras, o que significa o projeto Hora da Leitura.”  

Participante : Professor 

 

15%

25%

25%

35%Categoria 1 - Contato com
diferentes modelos literários

Categoria 2 - Formação do leitor

Categoria 3 - Estímulo à leitura

Categoria 4 - Leitura interativa e
reflexiva

1

2

3

4

 

 

       Pela concentração de idéias nas respectivas categorias, podemos inferir que a 

maioria dos professores que atuam no projeto consideram-no uma forma de contato 

com diferentes modelos literários. Em segundo lugar, e com o mesmo número de 

pesquisados, encontram-se as categorias dos que entendem que o projeto visa à 

formação do leitor e ao estímulo à leitura. Um número menor de professores entende 

que o projeto Hora da Leitura representa a leitura interativa e reflexiva. Diante disso, 

podemos supor que os professores pesquisados trabalham o projeto do modo como 

o entendem, ou seja, promovem o contato com diferentes modelos literários, formam 

o leitor, dentro das suas perspectivas, estimulam e leitura, e  praticam a interação e 

reflexão sobre a leitura. Em resumo, tudo isso é proporcionado em especial nas 

aulas de leitura, o que, no nosso entendimento significa um aspecto bastante 
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positivo. A proposta do projeto envolve todas essas questões, no entanto, cada 

professor tem o seu entendimento sobre ele e, por essa razão, atribui-lhe 

subjetivamente um valor.  

 Participante : Aluno 

 

 

  

       Como é possível notar no gráfico, o entendimento que os alunos possuem do 

projeto Hora da Leitura difere em alguns aspectos, em relação aos conceitos 

atribuídos pelos professores. Mais da metade dos alunos pesquisados possui o 

entendimento de que as aulas do projeto levam à  valorização da leitura. Podemos 

constatar que o espaço reservado à leitura, para esse grupo, tende a ser 

caracterizado como algo diferenciado e, talvez por isso, tenha valor. Isso se deve ao 

fato de que a leitura é tratada de forma exclusiva, diferentemente do que ocorre nas 

aulas de língua portuguesa ou nas de outras disciplinas. Essa hipótese é reforçada 

quando observamos que outros alunos enfatizam a valorização das atividades 

diversificadas que envolvem a leitura. Assim como os professores, alguns alunos 

consideram que o projeto proporciona o estímulo à leitura e permite a interatividade 

entre ela e os leitores. Contudo, alguns alunos possuem um conceito mais 

relacionado à prática, ao afirmarem que ele significa atividade. Alguns entendem que 

as aulas do projeto auxiliam na disciplina de português, o que não deixa de ser 

positivo. Outros ainda interpretam o projeto como um momento de descontração, 

possivelmente porque as aulas possuem um caráter didático menos formal. De um 

55%

5%

10%

5%

15%

 10%

Categoria 1 - Valorização da leitura

Categoria 2 - Leitura como momento
de descontração

Categoria 3 - Leitura interativa

Categoria 4 - Leitura como atividade

Categoria 5 - Incentivo à leitura

Categoria 6 - Auxílio nas demais
disciplinas

1

2

3

4

5

6

1
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modo geral, observamos pelas respostas que existe a aprovação generalizada do 

projeto.  

Participante : Professor-Coordenador  

 

60%20%

10%

10%

Grupo 1 - Estímulo à leitura

Grupo - 2 - Contato com modelos
literários

Grupo 3 - Estratégias de leitura

Grupo 4 - Leitura prazerosa

12

3

4

  

              Quanto aos Professores Coordenadores (PC), é possível observar a visão 

mais idealizada que os mesmo possuem do projeto, tendo em vista o contato indireto 

que têm do trabalho realizado em sala de aula. É sabido que o trabalho realizado 

pelo professor coordenador nas escolas públicas nem sempre é satisfatório porque 

extrapola o campo pedagógico, voltando-se, às vezes mais para o campo 

burocrático e também para os problemas de indisciplina e atendimento aos pais. 

Ainda assim, nota-se que a grande maioria dos pesquisados entende que o projeto 

Hora da Leitura deve servir de estímulo à leitura. Dois professores coordenadores 

entendem que o projeto enfatiza a leitura de diferentes gêneros literários. Um único 

PC conceitua o projeto com ênfase nas estratégias utilizadas para a leitura e 

também um único entende que o projeto tem o cunho de resgatar o prazer pela 

leitura. 

Quando resumo das categorias – questão nº 1 

 Professores Alunos Professores 
Coordenadores 

1- Contato com diferentes  
    modelos literários 

1- Valorização da leitura 1- Estímulo à leitura 

2- Formação do leitor 2- Leitura como momento de 
    descontração 

2- Contato com 
    modelos literários 

3- Estímulo à leitura 3- Leitura interativa 3- Estratégias de  
    leitura 

4- Leitura interativa e  
    reflexiva 

4- Leitura como atividade 4- Leitura prazerosa 

 5- Incentivo à leitura  

 

 

Categorias 

 6- Auxílio nas diferentes 
   disciplinas 
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       Ao analisarmos o conjunto de categoria os três segmentos, observamos que os 

entendimentos sobre o projeto Hora da Leitura ora coincidem, ora divergem. 

Obviamente que as respostas dos professores e professores coordenadores são 

próximas, em razão de os primeiros atuarem diretamente com os alunos e os 

segundos obterem informações nas reuniões pedagógicas. Entretanto, nos três 

grupos pesquisados, encontramos a categoria relacionada ao estímulo à leitura. 

Consideramos esse um ponto bastante positivo, embora ainda não possamos saber 

se existe algum resultado concreto oriundo do projeto. Outro aspecto relevante 

apontado por professores e alunos diz respeito à leitura interativa, pois ela é 

imprescindível quando se trata da formação do leitor crítico. 

 

4.3 – Análise da questão 2 

 

       A questão nº 2 teve o propósito de investigar se as estratégias utilizadas no 

ensino da leitura tem atingido os alunos, no sentido de incentivá-los a ler e também 

torná-los leitores críticos. 

       “Que estratégias do projeto você considera que atingem mais os alunos?  

 

 

Participante : Professor 
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       Para quase a metade dos professores pesquisados, a leitura compartilhada e a 

troca de opiniões é a estratégia que melhor atinge os alunos. Consideramos esse 

um aspecto bastante favorável porque a troca de opiniões é uma estratégia que 
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obrigatoriamente implica a manifestação das diferentes idéias sobre um determinado 

texto e, fundamentalmente, um exercício que desenvolve o senso crítico dos alunos. 

       A segunda categoria que abarca o maior número de pensamentos diz respeito à 

livre escolha de textos. É inegável que ler um texto escolhido é muito mais prazeroso 

do que ler um texto indicado, contudo não podemos deixar de ressaltar que o projeto 

Hora da Leitura tem o objetivo de enfatizar a leitura de textos de diferentes gêneros 

literários. Dessa forma, nem sempre será possível ao aluno escolher o texto que 

melhor o satisfaça, cabendo ao professor eleger a estratégia de leitura mais 

adequada a cada tipo de texto. Para Solé (1998), é importante que o professor deixe 

claro o objetivo da leitura, já que o aluno constrói o significado do texto de acordo 

com os objetivos e com o conhecimento prévio que possui sobre ele. O leitor deve 

ser um processador ativo do texto. 

 As próximas duas categorias que se encontram no mesmo patamar numérico 

referem-se às estratégias do trabalho diversificado e da produção de atividades. De 

fato, se ao ser elaborado, o projeto Hora da Leitura objetivava tornar a leitura 

atraente, o mínimo que se poderia esperar seria um trabalho diversificado, incluindo 

também a produção de atividades interessantes. 

 A opinião de um único professor originou a categoria participação do aluno. 

Da mesma forma, um único professor entende que a leitura de textos de diferentes 

gêneros: poesias, músicas, fábulas e contos, seja a melhor estratégia.  

Participante : Aluno  
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       As respostas dos alunos a essa questão foram as que deram origem ao maior 

número de categorias. Isso significa que as opiniões dos alunos sobre as estratégias 

utilizadas no projeto são bastante divergentes. Lembremos que, ao responder, o 

aluno expressa a sua preferência, o que significa que talvez ele não leve em conta a 

opinião dos colegas. Ainda assim, a maior parte dos alunos pesquisados entende 

que a discussão sobre os textos os atinge mais. A leitura de textos que agradam os 

alunos é a segunda categoria que reúne o maior número de opiniões. No mesmo 

patamar, encontra-se a categoria música, poemas e outras atividades descontraídas. 

Há que se considerar que os alunos obviamente preferem atividades mais 

agradáveis e diferentes das que realizam no seu cotidiano, nas aulas das outras 

disciplinas.  

       Todas as categorias que vêm num nível abaixo foram originadas a partir de 

respostas individuais, ou seja, de um único aluno. Atenção na leitura,  estratégias de 

leitura, escrita, participação do professor, preparação para o vestibular, representam, 

para cada um dos alunos, estratégias que os atingem. Entre todas essas estratégias, 

chama-nos a atenção a opinião do aluno sobre a preparação para o vestibular. 

Embora a resposta tenha partido de um aluno de 7ª ou 8ª série do ensino 

fundamental, é importante considerar que a resposta representa uma preocupação 

precoce que envolve o entendimento das questões que serão feitas no exame. 

       Um dos alunos entende que nenhuma estratégia o atinge e um aluno não 

entendeu a pergunta. Aqui deparamo-nos, possivelmente, com um problema de 

desconhecimento do vocábulo “estratégia”. 

Participante: Professor Coordenador  
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       Diferentemente dos professores e alunos, a opinião de exatamente metade dos 

professores coordenadores pesquisados é a de que as atividades diversificadas 

representam a melhor estratégia de trabalho no projeto Hora da Leitura. Como já foi 

mencionado anteriormente, o professor coordenador recebe as informações e 

queixas dos professores e alunos de forma indireta. A reclamação sobre a mesmice 

das aulas é queixa comum entre os alunos e talvez justifique a incidência de 

respostas nessa categoria. Em segundo lugar, mas no mesmo patamar numérico, 

encontram-se as estratégias referentes ao debate sobre o texto lido e os alunos co-

autores das histórias.      

Quadro resumo das categorias – questão nº 2 
 
 Professores Alunos Professores 

Coordenadores 
1- Leitura compartilhada e  
    troca de opiniões 

1- Interpretação de textos e 
   discussões 

1- Atividades  
   Diversificadas 

2- Livre escolha dos textos 2- Leituras que agradam  os  
    alunos 

2- Estratégias de leitura 

3- Trabalho diversificado 3- Músicas, poemas e outras  
    atividades descontraídas 

3- Debate sobre o texto  
    Lido 

4- Produção de atividades 4- Atenção na leitura 4- Alunos co-autores das 
histórias 

5- Participação do aluno 5- Disciplina e participação 
    dos alunos 

 

6- Leitura de diversos 
gêneros textuais 

6- Leitura como atividade  

 7- Preparação para o  
    vestibular 

 

 8- A escrita  
 9- Estratégias de leitura  
 10- Participação do professor  
 11- Nenhuma estratégia  

 
 
 
 
 
 
 
 
Categorias 

 12- Não entendeu a pergunta  
        
       Ao analisarmos globalmente as categorias, percebemos que as indicações de 

atividades do projeto que atingem mais os alunos coincidem em alguns aspectos nos 

três segmentos pesquisados. Isso equivale a dizer que o que os professores avaliam 

como sendo eficaz no seu trabalho, é confirmado pelos alunos e pelos professores 

coordenadores. O resultado da investigação aponta para questões fundamentais 

que têm sido mencionadas neste trabalho e que também estão presentes nos textos 

oficiais, ou seja, é do agrado dos alunos as discussões, as trocas de opiniões e a 

liberdade de escolha dos textos. Somam-se a isso as atividades diversificadas. Esse 

resultado não poderia ser diferente se considerarmos os hábitos dos jovens dentro 

da sociedade atual. Os jovens que responderam à pesquisa possuem, em sua 
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maioria, contato com as novas tecnologias e as aulas tradicionalmente 

desinteressantes já não são mais aceitas por eles, gerando a tão discutida 

indisciplina. 

   
4.4 – Análise da questão nº. 3 
 
       O objetivo da terceira questão foi obter informações sobre os aspectos das 

aulas do projeto Hora da Leitura, que diferem das aulas dadas em língua 

portuguesa: 

       “ Em que aspectos as aulas do projeto Hora da Leitura diferem das aulas dadas 

em língua portuguesa?” 

 

Participante : Professor  
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       Representa quase um consenso entre os professores o fato de o projeto Hora 

da Leitura ser uma ocasião para se fugir do tradicionalismo das aulas de língua 

portuguesa. A maior concentração de idéias nessa categoria permite-nos inferir que 

nas aulas de língua portuguesa, e não somente nelas, nem sempre é realizado um 

trabalho diversificado. O questionamento que fazemos diante dessa afirmação é: 

seria necessário um projeto como Hora da Leitura para se trabalhar de forma 

diferente e agradável aos alunos? Por que isso não ocorre nas aulas de todas as 

disciplinas? A segunda categoria aponta para a leitura diferenciada, como não 

poderia deixar de ser, já que é este o objetivo do projeto? Apenas um professor 

entende que o que difere as aulas do projeto das aulas de língua portuguesa é a 

livre escolha dos textos.  
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Participante : Aluno 
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das aulas tradicionais

Categoria 2 - Ênfase na leitura

Categoria 3 - Didática do professor
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       Confirmando a opinião da maioria dos professores, também a metade dos 

alunos entende que as aulas do projeto Hora da Leitura possuem um caráter 

diferenciado das aulas tradicionais. O segundo grupo na escala das categorias 

entende que a ênfase na leitura é o aspecto que diferencia o projeto, o que é 

confirmado também pelos professores. Dois dos alunos pesquisados entendem que 

os professores que atuam no projeto representam o diferencial e um dos alunos não 

respondeu à pergunta. 

Participante: Professor Coordenador 
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       Na opinião dos professores coordenadores, o que difere as aulas do projeto 

Hora da Leitura das aulas das disciplinas de língua portuguesa é o estímulo à leitura 

e a ênfase dada a ela. Numa colocação abaixo ficaram as categorias que exprimem 

as aulas diferenciadas das aulas tradicionais e o trabalho diversificado, o que 

representa uma inversão de opiniões, se comparado com as dos professores e 

alunos. Talvez esse resultado represente o conceito mais teórico que os professores 

coordenadores têm do projeto, por questões já apontadas anteriormente. 
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Quadro resumo das categorias – questão nº 3 

 

 Professores Alunos  Professores 
coordenadores 

1- Fuga do tradicionalismo  
   das aulas de língua 
   portuguesa 

1- Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

1- Estímulo à leitura 

2- Leitura diferenciada 2- Ênfase na leitura 2- Ênfase na leitura 
3- Liberdade de escolha dos 
    textos 

3- Didática do professor 3- Aulas diferenciadas 
   das aulas tradicionais 

 
 
 
Categorias 

 4- Não respondeu 4- Trabalho   
    Diversificado 

 

      Ao analisarmos o conjunto das categorias, deparamo-nos, novamente, com a 

questão do tradicionalismo das aulas. É consenso entre os três grupos que as aulas 

do projeto Hora da Leitura representa algo diferente do que os alunos vivem no dia-

a-dia, dentro das outras disciplinas. Deve-se ressaltar que esse aspecto do projeto é 

muito favorável porque implica a sedução do aluno pelas aulas.  

       Os três grupos também declararam que a leitura é estimulada ou enfatizada e, 

neste aspecto, poderíamos apresentar uma teoria dicotômica: uma negativa e outra 

positiva. Ao declarar que a leitura é enfatizada no projeto, professores, alunos e 

professores coordenadores dão a entender que o projeto tem cumprido o seu papel 

precípuo. Entretanto, analisando sob outra perspectiva, a da exceção, a afirmação 

de que a leitura é o diferencial das aulas do projeto, denuncia-se a ausência ou a 

deficiência do trabalho com ela nas outras disciplinas. Ora, se o entendimento do 

conteúdo é fundamental em qualquer disciplina, como o trabalho seria feito se não 

através da leitura compreensiva? Então o círculo se fecha, voltando-se ao 

tradicionalismo das aulas, onde o professor é o transmissor do conhecimento. 

Logicamente, seria ingenuidade pensar que todos os professores trabalham a leitura 

dentro da especificidade das disciplinas, no entanto, há que se registrar que essa 

prática seria a ideal. Geraldi (2004) afirma, a esse respeito que “Em cada leitura, 

mudadas as condições de sua produção, temos novas leituras e novos sentidos por elas 

produzidos. Assim, ainda que o interlocutor seja o mesmo, mudados os objetivos de sua 

leitura, estarão alteradas as condições de produção e, portanto, o processo.” (p.109) 

 

4.5 – Análise da questão nº 4 
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       A questão nº 4 teve como propósito o levantamento de informações sobre a 

interferência do projeto Hora da Leitura no desempenho dos alunos nas diferentes 

disciplinas: 

       “Você tem informações sobre a interferência ou não do projeto Hora da Leitura 

no desempenho dos alunos nas diferentes  disciplinas?” 

 Para os alunos,  a questão sofreu uma pequena adaptação: 

       “Você acha que o projeto contribui para melhorar o seu desempenho em outras 

disciplinas?”  

 

Participante : Professor  
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       A concentração na leitura é a categoria que reúne quase a metade da opinião 

dos pesquisados. A segunda categoria é representada por aqueles que não têm 

conhecimento sobre a interferência do projeto Hora da Leitura. Entendemos que isso 

significa um aspecto negativo porque nos leva a supor que haja falta do diálogo 

entre os professores no sentido de se levantar essas questões. Por outro lado, dois 

dos professores pesquisados informam que houve o aumento do interesse pela 

leitura. Um professor alega que o projeto “contribui muito para melhorar o 

desempenho dos estudantes nas diferentes disciplinas.” Também um único 

professor entende que as aulas do projeto estimulam a participação dos alunos 

quando emitem suas opiniões. 
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Participante : Aluno 
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       Nesta questão, as respostas dos alunos destoaram muito das respostas dos 

professores. Exatamente a metade dos alunos afirmou que houve melhora no 

desempenho da leitura e esse fato nos parece muito importante. Embora nem todas 

as respostas expliquem até que ponto essa melhora tenha ocorrido, é fato que os 

alunos expressaram um sentimento com relação ao projeto. A categoria que vem na 

seqüência aponta que houve melhora em outras disciplinas, principalmente em 

português. Os alunos que se enquadram nesta categoria encaram a prática da 

leitura como um instrumento que tem auxiliado o entendimento dos textos. 

Obviamente que a leitura representa muito mais do que isso, mas não se pode 

ignorar que essa percepção significa um avanço. Situados num mesmo patamar 

numérico abaixo, encontram-se as categorias que foram originadas a partir de uma 

única resposta. São elas: a diminuição dos erros ortográficos, melhora das notas e 

não houve melhora do desempenho. 

Participante: Professor Coordenador  
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       Para os professores coordenadores o projeto tem apresentado um resultado 

satisfatório. De maneira geral, afirmam que a interferência é positiva no sentido da 

melhora na interpretação dos textos e também no aumento do interesse pela leitura. 

Num patamar numérico abaixo, figuram as categorias geradas por uma única 

respostas. Embora não tenha ligação direta com a pergunta, um professor 

coordenador respondeu que o projeto proporcionou uma melhor interação entre os 

professores. Por outro lado, as duas respostas que geraram as categorias “não 

houve avaliação” e “não conhece” representam aspectos negativos do trabalho da 

coordenação. Essas respostas denunciam uma falha porque a troca de experiências 

entre os professores que atuam no projeto com os professores das demais 

disciplinas seria fundamental para o desenvolvimento do trabalho de todos.  

Quadro resumo das categorias – questão nº 4 

 Professores Alunos Professores 
Coordenadores 

1- Concentração na leitura 1- Melhora do desempenho 1- Interferência positiva 
2- Não tem conhecimento 2- Melhora nas outras  

    disciplinas, principalmente  
    em português 

2- Melhora na  
    interpretação de  
    textos 

3- Ligação entre os conteúdos 3- Melhora parcial do  
    Desempenho 

3- Aumento do  
    interesse pela leitura 

4- Aumento do interesse pela 
    leitura 

4- Diminuição dos erros  
    Ortográficos 

4- Interação entre os  
    professores 

5- Formação de leitores  
    críticos 

5- Melhora nas notas 5- Não houve  
    avaliação 

 
 
 
 
 
Categorias 

6- Alunos mais participativos 6- Não houve melhora no  
    Desempenho 

6- Não conhece 

 
       Há que se considerar, na análise do conjunto apresentado, que as visões  do 

professor e do professor coordenador têm um caráter mais didático-pedagógico. 

Dessa forma, embora com algumas pequenas diferenças, a avaliação que se faz do 

projeto é positiva. Já os alunos expressam o que sentem, porém esse sentimento 

também é expresso de forma positiva.  

4.6 – Análise da questão nº 5 

 

       A última questão selecionada teve o objetivo de investigar os tipos de 

dificuldades encontradas por professores, alunos e professores coordenadores 

dentro do desenvolvimento do projeto Hora da Leitura: 

       “Quais as maiores dificuldades que você encontra no seu trabalho no projeto 

Hora da Leitura?” 
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Participante : Professor  

35%

30%

15%

10%

5%
5%Categoria 1 - Quantidade de aulas

insuficiente

Categoria 2 - Falta de recursos
materiais e de espaço físico

Categoria 3 - Falta de interesse e
concentração dos alunos

Categoria 4 - Número elevado de
alunos por classe

Categoria 5 - Falta de reuniões

Categoria 6 - Não há dif iculdades

1

2

3

4

5
6

 

       A maior parte dos professores pesquisados julga a quantidade de aulas 

insuficiente para o desenvolvimento do projeto. Somado a isso, outros professores 

entendem que faltam recursos materiais e espaço físico adequados. Apenas dois 

dos 20 professores pesquisados atribuem ao número elevado de alunos por sala o 

entrave para a realização do projeto. Apenas um dos professores queixou-se da falta 

de reuniões para discutir o projeto. A categoria falta de interesse e concentração dos 

alunos denuncia que o professor atribui ao aluno o desinteresse pelo projeto. 

Possivelmente a didática desse professor corrobore para que essa situação 

aconteça. Um único professor afirma que não possui dificuldades com o projeto. 

 

Participante : Aluno  

70%

5%

5%

5%

5%
5%

5%
Categoria 1 - Não há dif iculdades

Categoria 2 - Interferência no
momento da leitura

Categoria 3 - Falta de imaginação

Categoria 4 - Não possui interesse

Categoria 5 - Possui pouca
dif iculdade

Categoria 6 - Compreensão dos
textos

Categoria 7 - Não respondeu

1

2

3

4
5

6
7
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       No entendimento da grande maioria dos alunos, o projeto Hora da Leitura não 

traz grandes dificuldades. Exceto pela primeira, as demais categorias foram geradas 

a partir de respostas únicas. Na verdade, eles atribuem a si mesmos as falhas, não 

apontando causas externas, tais como os problemas relacionados ao projeto, 

citados pelos professores e professores coordenadores. Excetua-se apenas a 

queixa da interferência no momento da leitura. Dessa forma, os alunos entendem 

que a sua própria falta de interesse, a falta de imaginação, a dificuldade de 

compreensão dos textos são os problemas relacionados ao projeto. Um único aluno 

afirmou não possui dificuldades e também um único deixou de responder à questão. 

Participante: Professor Coordenador  

20%

20%

10%10%

10%

10%

10%

10%

Categoria 1 - Quantidade de aulas
insuficiente

Categoria 2 - falta de recursos
materiais e de espaço físico

Categoria 3 - Falta de
concentração dos alunos

Categoria 4 - Número elevado de
alunos por turma

Categoria 5 - Desenvolvimento do
hábito de ler

Categoria 6 - Resistência dos
alunos

Categoria 7 - Dif iculdade de reunir
os professores do projeto

Categoria 8 - Não há dif iculdades

1

2

34
5

6

7

8

 
 

 

       As respostas dadas pelos professores coordenadores a essa questão coincidem 

quase na totalidade, com as dos professores. Assim como os professores, os 

professores coordenadores consideram insuficiente o número de aulas destinadas 

ao projeto. Consideram também entraves ao projeto a falta de recursos materiais e 

espaço físico adequado. As demais categorias que figuram numa colocação abaixo, 

expressam a opinião de um único professor coordenador. São elas: o número 

elevado de alunos por turma, a dificuldade de reunir professores do projeto e a que 

retrata a ausência de dificuldades no projeto. 

Quadro resumo das categorias – questão nº 5 
 

 Professores Alunos Professores 
Coordenadores 
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1- Quantidade de aulas  
    insuficientes 

1- Não há dificuldades 1- Quantidade de aulas  
    insuficiente 

2- Falta de recursos  
    materiais e de espaço 
    físico 

2- Interferência no ato da 
    leitura 

2- Não há dificuldades 

3- Falta de interesse e  
    concentração dos  
    alunos 

3- Falta de imaginação 3- Falta de recursos 
    materiais e de espaço  
    físico 

4- Número elevado de  
    alunos por classe 

4- Não possui interesse 4- Falta de concentração  
   dos alunos 

5- Falta de reuniões 5- Possui pouca dificuldade 5- Número elevado de  
    alunos por turma 

6- Não há dificuldades 6- Compreensão dos textos 6- Desenvolvimento da  
    habilidade de ler 

  7- Resistência dos alunos  
    para a leitura 

 
 
 
 
 
 
Categorias 

  8- Dificuldade de reunir os  
    professores do projeto 

       

       Como é possível observar, os professores apontam algumas dificuldades no 

trabalho com o projeto, muito próximas às que são declaradas pelos professores 

coordenadores. Nota-se nitidamente que as dificuldades são muito específicas do 

trabalho desenvolvido por eles na sala de aula ou na coordenação. Na verdade, 

essas queixas existem entre o corpo docente de todas as escolas, 

independentemente da disciplina ministrada e é pauta de reivindicação das 

entidades representativas desses profissionais. Cabe aqui, no entanto, a observação 

de que o número de aulas insuficiente não representa a dificuldade de nenhum dos 

alunos pesquisados. Conseqüentemente entende-se que uma aula semanal seja 

suficiente para atender às expectativas dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       A deficiência leitora dos alunos, independentemente da faixa etária e da etapa 

escolar é uma questão desgastada pelas discussões ao longo de anos, desde que o 

problema passou a se tornar visível. Muito se discute, pouco se faz em termos de 

políticas públicas.  

       Nossa pesquisa, nesse campo, não trouxe muito alento. Ao contrário, não 

esvaeceu um pessimismo que deu origem à questão desencadeadora, ou seja, o 

projeto Hora da Leitura  contempla elementos  que possibilitem a superação do 

problema estrutural da incompetência leitora? 

       O capítulo I deste trabalho trouxe, inicialmente, o conceito de analfabetismo 

funcional que, ao lado do analfabetismo total, demonstra o patamar deficitário em 

que se encontra nosso país, quanto ao número efetivo de cidadãos letrados. 

Também foram apresentados dados estatísticos de três indicadores de diferentes 

níveis: um internacional – o PISA, um nacional – o ENEM e um estadual – o 

SARESP, com a intenção de fundamentarmos a questão da deficiência leitora.  

       Embora haja,  para cada um dos indicadores,  ressalvas no que se refere à 

inexistência de um quadro de referências concretas para sustentar os resultados das 

avaliações e, posteriormente, termos nos conscientizado de que o sistema capitalista 

favorece os resultados obtidos, não podemos negar pelas constatações avaliativas,  

relacionadas às escolas públicas, que o problema da leitura reside lá, ou seja, 

historicamente a escola não tem cumprido o seu papel precípuo de ensinar a ler 

compreensivamente e escrever corretamente.  

       Obviamente que a causa do ensino deficiente promovido pela  escola não pode 

ser atribuído a um único fator.  A escola teve de acolher um grande contingente de 

crianças oriundas de classes baixas e sem o capital cultural por ela idealizado. De 

acordo com Azanha (1987),  antes de 1967, o crescimento da escola pública era 

vegetativo, já que se recrutava com muita rigidez apenas a elite dos alunos. Na 

verdade, a escola era de qualidade enquanto servia a uma classe privilegiada e, 

após a pseudo-universalização11, deixou de ter essa qualidade. 

       No capítulo II, foi apresentado um estudo da metodologia e dos conteúdos 

relacionados à leitura, dentro do Referencial Curricular Nacional para Educação 

                                                 
11 Essa pseudo-universalização se justifica porque a oferta de vagas não veio acompanhada da 
qualidade do ensino. 
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Infantil, dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries. No primeiro documento, acima referido, 

observamos que já existe a preocupação com o desenvolvimento da oralidade e da 

leitura. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries e nos de 5ª a 8ª 

séries nota-se a continuidade e o aprofundamento dos estudos, acompanhados das 

respectivas sugestões metodológicas.  

       Apesar de termos chegado à conclusão, após o estudo do RCN e dos PCNs de 

que as diretrizes são coerentes com o ensino da leitura, estando, inclusive, em 

consonância com as teorias de Solé e Geraldi, no que se refere às estratégias, seria 

ingenuidade acreditar que todos os professores conhecem e/ou sabem o que fazer 

com os referidos documentos.  O mesmo ocorre com as avaliações mencionadas no 

capítulo I, ou seja, certamente muitos professores não conhecem os objetivos e os 

resultados das provas do PISA, do ENEM e do SARESP.  

       No campo das políticas públicas, nossa experiência nos leva a afirmar que as 

avaliações mencionadas não têm servido para se discutir seriamente a questão da 

leitura, nem têm gerado ações efetivas visando à erradicação da deficiência leitora 

dos alunos. 

       No terceiro capítulo deste trabalho, fizemos um estudo detalhado do projeto 

Hora da Leitura, a partir do qual chegamos a algumas conclusões. O projeto foi 

concebido com o propósito de enfatizar a leitura de diferentes gêneros textuais, 

através de atividades e estratégias capazes de orientar e estimular o aluno. Ao 

estudarmos mais detalhadamente o texto, percebemos a sua superficialidade, 

porque traz sugestões mecânicas de atividades. Ao emitirmos esse julgamento, 

temos em mente que o projeto é voltado para professores de qualquer área, desde 

que, conforme declarado no seu texto, tenham uma boa formação acadêmica. Ora, é 

sabido que a formação dos professores atualmente também tem sido considerada 

deficiente. Em assim sendo, possivelmente muitos professores não apresentam a 

requerida qualificação. Somada a esse fator, há concretamente defasagem de 

professores na rede estadual paulista, em razão dos baixos salários. Dessa forma, 

voltando à questão da orientação metodológica, sente-se no projeto a falta de um 

melhor detalhamento do trabalho a ser realizado, ficando por conta do professor 

aplicar as diretrizes, tais como elas se apresentam, ou buscar orientações 

complementares para o importante ensino da leitura.  
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       Em resumo, o projeto, pelo menos no seu texto escrito, não apresenta de forma 

eficaz os elementos necessários à formação do leitor crítico. Obviamente, não existe 

apenas uma forma de se ensinar a ler; contudo, é necessário desenvolver algumas 

habilidades, se se pretende formar o leitor pleno. Estamos nos referindo aos 

objetivos que devem ser expressos antes, durante e após cada leitura: formulação 

de hipóteses sobre o texto, consulta de outros textos em busca de informações 

complementares, articulação das informações trazidas pelo aluno, busca da tese do 

texto, síntese , etc. 

       De uma outra perspectiva, ao investigarmos o trabalho que está sendo realizado 

nas escolas, constatamos que, embora o texto do projeto, como foi mencionado, 

contenha falhas pela sua própria superficialidade, existem alguns indicadores 

positivos na sua prática. A pesquisa de campo realizada revela situações que estão 

ocorrendo em sala de aula, que consideramos fundamentais12. De certa forma, o 

projeto tem desmantelado, ainda que de forma tímida, a didática tradicional das 

aulas. Embora essa didática diferenciada não devesse ser aplicada apenas nas 

aulas de leitura, os alunos demonstram uma valorização dela, possivelmente por 

essa razão. 

       As percepções que alunos, professores e professores coordenadores têm do 

projeto Hora da Leitura diferem em alguns aspectos, considerando-se obviamente a 

subjetividade e as características da função do trabalho desenvolvido pelos 

respectivos segmentos. No entanto, as respostas dos questionários revelaram que o 

projeto representa um momento em que a leitura é enfatizada e estimulada.  

       Quanto às estratégias utilizadas nas aulas, percebe-se a ocorrência de 

discussões após as leituras, o que consideramos bastante positivo, já que é durante 

essa prática que o aluno desenvolve o seu senso crítico. Também foi apontado 

pelos sujeitos, como elemento positivo, a livre escolha dos textos. Esse elemento  

confirma o fato de que a escola tem levado o aluno ao desestímulo pela leitura, ao 

indicar textos que os desagradam. 

                                                 
12 Em pesquisa informal que fizemos com alguns professores de diferentes disciplinas, com o objetivo 
de buscarmos mais elementos para este trabalho, obtivemos informações a respeito do desempenho 
apresentado pelos alunos desde a implantação do projeto Hora da Leitura, até este momento. As 
respostas variaram entre a afirmação da melhora do interesse, da melhora relativa e da melhora 
condicionada ao trabalho do professor das aulas do projeto. Um dos professores declarou não ser 
capaz de fazer essa avaliação ainda, o que significa que não houve mudança visível do desempenho 
dos alunos. 
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        As dificuldades apontadas para a realização do projeto revelam as queixas que 

comumente se ouvem entre o corpo docente da rede pública estadual, ou seja, o 

número elevado de alunos por turma, a falta de materiais didáticos e espaço físico, a 

falta de interesse dos alunos. Curiosamente, a grande maioria dos alunos declara 

que não possui dificuldades no projeto.  Em contrapartida, os professores deixam de 

mencionar, entre as dificuldades, o seu próprio despreparo para o ensino da 

leitura13.  Levando-se em conta que, numa pesquisa, há que se considerar também 

o que não é dito, poderíamos inferir que os professores possuem uma boa formação 

acadêmica e utilizam uma didática adequada ou, então,  o efetivo ensino da leitura é 

desviado para caminhos  diferentes daqueles propostos no projeto e sem considerar 

os elementos essenciais inerentes a esse ensino. Além disso, há que se considerar 

a concepção de leitura que o professor , enquanto mediador do processo ensino-

aprendizagem abraça,  e se ele tem conhecimento e pratica as orientações 

metodológicas dos referenciais e dos parâmetros curriculares nacionais. 

       Finalmente, no que diz respeito aos resultados obtidos pelo projeto, questão 

central dessa pesquisa, as respostas dos sujeitos pesquisados trazem, pelo menos 

no campo do discurso, mais aspectos positivos que negativos: os professores 

afirmam que houve o aumento do interesse pela leitura bem como da concentração; 

os alunos afirmam, embora de forma lacônica, que tem havido melhora do seu 

desempenho nas demais disciplinas de uma forma geral e os professores 

coordenadores, assim como os professores, alegam que houve o aumento do 

interesse pela leitura e a melhora na interpretação dos textos. 

       Diante do que foi exposto, podemos concluir que, embora não tenhamos 

concretamente a resposta à questão inicial, ou seja, em que medida o projeto tem 

trazido ganhos para os professores e alunos, no sentido de sanar o problema 

estrutural da incompetência leitora, não podemos deixar de registrar nessas 

conclusões que o problema maior é que os responsáveis pelas políticas públicas do 

nosso país e do nosso estado não demonstram a preocupação com a qualidade do 

ensino. Projetos como o Hora da Leitura, assim como tantos outros, simplesmente 

não deveriam existir, como forma de tentativa de solucionar problemas que estão na 

                                                 
13

 Pesquisa publicada pela Revista Nova Escola e Ibope, na edição de novembro de 2007, realizada 
com 500 professores de redes públicas em todas as capitais brasileiras, revela contradição na 
argumentação dos professores, que se consideram bem formados, mas que admitem não estarem 
preparados para enfrentar os problemas em sala de aula, como o desinteresse e a indisciplina dos 
alunos.  
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base da formação dos alunos14. Eles deveriam estar inseridos nos planos de ensino 

e nas diretrizes curriculares. Por outro lado, os resultados das avaliações externas 

não têm gerado ações efetivas para a solução dos problemas estruturais da 

educação. Como já foi mencionado, avalia-se o tempo todo e não se criam ações 

efetivas e permanentes ou contínuas. Ao contrário, essas avaliações têm dado 

origem a novos projetos que, como o Hora da Leitura, não possuem continuidade e 

passam a impressão à sociedade de que algo está sendo feito, mas na verdade, 

como discutimos no terceiro capítulo, é superficial e por isso ineficiente. A escola 

tem sido, conforme mostra nossa experiência na rede pública estadual, um grande 

laboratório de experiências sem êxito.  

       Os grandes problemas que se encontram no arcabouço da educação brasileira, 

ou seja, a formação deficiente dos professores, os baixos salários, as precárias 

condições de trabalho, não são de fácil solução. Porém, o mais grave é a inércia dos 

responsáveis pelas políticas públicas e também dos usuários da escola pública15, no 

sentido de buscar formas de solução com a seriedade que o problema exige. O 

projeto Hora da Leitura talvez esteja proporcionando uma ínfima melhora num 

universo de deficiências de enormes proporções e,  provavelmente, já tenha prazo 

previsto para seu encerramento. É fato, portanto, que uma aula semanal do projeto 

Hora da Leitura provavelmente não dará conta de formar o leitor pleno, no sentido 

de esse sujeito usufruir os benefícios do conhecimento da leitura para sua vida 

pessoal e social, considerando a deficiência trazida pelos alunos e as ações 

realizadas por professores mal preparados e sem condições de trabalho.       

 

 

 

 

 

                                                 
14 A esse respeito, o Prof. João Cardoso Palma Filho, em discussão entre os membros da banca de 
qualificação deste trabalho afirma que a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, de uns 
tempos para cá, virou uma coletânea de projetos. Além disso, percebe-se que há, entre o corpo 
docente da rede pública, justamente em razão da descontinuidade e da transitoriedade, uma 
descrença nesses projetos.  
15 Ressalte-se que esses usuários da escola pública apresentam-se apáticos diante das questões 
educacionais muitas vezes  porque não possuem o conhecimento necessário para reivindicar seus 
direitos. Quanto mais baixa a classe na escala social, menor será o poder de luta. 
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ANEXO A – tabelas dos resultados do SARESP por série e período 

 

 
RESULTADO EM NÍVEL DE ESTADO – 7ª SÉRIE – LEITURA E ESCRITA  

PERÍODO DA MANHÃ 

 
HABILIDADE 

 
TIPO DE TEXTO 

 
ITEM  

 
ACERTO 

% 

Estabelecer relação entre partes 
de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a sua 
continuidade 

Narrativo 1 11,6 

Reconhecer os recursos 
empregados para assinalar a 
transcrição da fala da 
personagem 

Narrativo 2 13,2 

Identificar a ordem seqüencial de 
procedimentos ou fatos 

Propaganda 17 16,9 

Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão 

Notícia 15 17,7 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Propaganda 20 22,7 

Identificar a ordem seqüencial de 
procedimentos ou fatos 

Instrucional 24 22,9 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

HQ 27 24,2 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 21 25,4 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Propaganda 22 28 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Narrativo 4 30,6 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

Narrativo 5 33,2 

Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão 

Poema 12 39,3 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de uma 
determinada palavra ou 
expressão 

Narrativo 6 40,2 

Identificar o tema de um texto Informativo 9 41,2 
Inferir uma informação implícita 
no texto 

Instrucional 23 42,2 

Distinguir um fato da opinião 
relativa a este fato 

Notícia 18 48,7 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Poema 13 51,1 

Localizar informação explícita no 
texto 

Gráfico 29 51,4 

Inferir uma informação implícita Propaganda 19 53,2 
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no texto 
Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de uma 
determinada palavra ou 
expressão 

Informativo 11 53,2 

Identificar o tema de um texto Notícia 16 53,3 
Localizar informação explícita no 
texto 

Notícia 14 53,8 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Gráfico 30 55,2 

Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão 

Informativo 8 57,3 

Reconhecer os recursos 
empregados para assinalar a 
transcrição da fala da 
personagem 

HQ 26 64,3 

Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa 

Narrativo 3 65,9 

Localizar informação explícita no 
texto 

Informativo 7 67,5 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

HQ 28 74,5 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Informativo 10 77,2 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

HQ 25 82,0 

 

 

 
RESULTADO EM NÍVEL DE ESTADO – 7ª SÉRIE – LEITURA E ESCRITA  

PERÍODO DA TARDE 
 

 
HABILIDADE 

 
TIPO DE 
TEXTO 

 
ITEM  

 
ACERTO 

% 
Reconhecer os recursos 
empregados para assinalar a 
transcrição da fala da personagem 

Narrativo 2 16,8 

Identificar a ordem seqüencial de 
procedimentos ou fatos 

Instrucional 24 23,6 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Instrucional 23 25,1 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Notícia 15 29,6 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Propaganda 22 30,2 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Informativo 8 31,3 

Reconhecer os recursos 
empregados para assinalar a 
transcrição da fala da personagem 

HQ 26 38,4 

Localizar informação explícita no 
texto 

Informativo 7 39,3 
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Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Gráfico 30 41,0 

Localizar informação explícita no 
texto 

Gráfico 29 44,0 

Localizar informação explícita no 
texto 

Notícia 14 44,1 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Narrativo 4 47,1 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

HQ 27 47,3 

Identificar a ordem seqüencial de 
procedimentos ou fatos 

Propaganda 17 47,7 

Identificar o tema de um texto Informativo 9 47,8 
Distinguir um fato da opinião 
relativa a este fato 

Notícia 18 51,6 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

HQ 25 54,7 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Poema 13 55,9 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de uma 
determinada palavra ou expressão 

Informativo 11 55,9 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

Narrativo 5 57,1 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 21 61,4 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de uma 
determinada palavra ou expressão 

Narrativo 6 62,2 

Estabelecer relação entre partes 
de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a sua 
continuidade. 

Narrativo 1 62,3 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Poema 12 64,0 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Propaganda 19 64,8 

Identificar o tema de um texto Notícia 16 65,5 
Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa 

Narrativo 3 66,5 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Informativo 10 66,8 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Propaganda 20 76,8 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

HQ 28 82,2 
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RESULTADO EM NÍVEL DE ESTADO – 7ª SÉRIE – LEITURA E ESCRITA 

PERÍODO DA NOITE 
 

HABILIDADE 
 

TIPO DE 
TEXTO 

 
ITEM  

 
ACERTO 

% 
Reconhecer os recursos 
empregados para assinalar a 
transcrição da fala da 
personagem 

Narrativo 2 16,8 

Inferir uma informação implícita 
no texto 

Instrucional 23 17,1 

Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão 

Notícia 15 24,2 

Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão 

Informativo 8 25 

Identificar a ordem seqüencial de 
procedimentos ou fatos 

Instrucional 24 25,4 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Propaganda 22 30,0 

Reconhecer os recursos 
empregados para assinalar a 
transcrição da fala da 
personagem 

HQ 26 31,2 

Localizar informação explícita no 
texto 

Informativo 7 35,7 

Identificar o tema de um texto Informativo 9 36,9 
Localizar informação explícita no 
texto 

Notícia 14 37,0 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Gráfico 30 37,4 

Localizar informação explícita no 
texto 

Gráfico 29 37,5 

Identificar a ordem seqüencial de 
procedimentos ou fatos 

Propaganda 17 41,1 

Distinguir um fato da opinião 
relativa a este fato 

Notícia 18 41,7 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

HQ 27 42,9 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Narrativo 4 43,6 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

HQ 25 46,3 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de uma 
determinada palavra ou 
expressão 

Informativo 11 47,1 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

Narrativo 5 50,7 

Estabelecer relação entre partes 
de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a sua 
continuidade 

Narrativo 1 52,7 
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Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Poema 13 52,9 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 21 55,6 

Identificar o tema de um texto Notícia 16 55,7 
Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de uma 
determinada palavra ou 
expressão 

Narrativo 6 56,4 

Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa 

Narrativo 3 58,5 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Informativo 10 58,8 

Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão 

Poema 12 60,1 

Inferir uma informação implícita 
no texto 

Propaganda 19 61,0 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Propaganda 20 71 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

HQ 28 74,2 

 

 
RESULTADO EM NÍVEL DE ESTADO – 8ª SÉRIE – LEITURA E ESCRITA 

PERÍODO DA MANHÃ 
 

HABILIDADE 
 

TIPO DE 
TEXTO 

 
ITEM  

 
ACERTO 

% 
Identificar o tema de um texto Narrativo 2 11,2 
Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Poema 12 24,4 

Localizar informação explícita no 
texto 

Informativo 7 28,3 

Identificar a tese de um texto Opinativo 28 36,4 
Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Narrativo 4 37,1 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Informativo 10 37,2 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

HQ 26 37,6 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Narrativo 6 39,5 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Propaganda 17 41,6 

Estabelecer relações entre a tese 
e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la 

Opinativo 29 42,7 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 9 43,8 
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Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Informativo 16 45,5 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Propaganda 20 46,0 

Localizar informação explícita no 
texto 

Notícia 13 48,3 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Propaganda 18 49,4 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Instrucional 23 49,5 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Informativo 8 51 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Instrucional 19 58,7 

Identificar o tema de um texto Notícia 15 59,0 
Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Propaganda 21 61,3 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 
 

Narrativo 5 61,5 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Poema 11 61,8 

Estabelecer relação entre partes 
de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a sua 
continuidade 

Narrativo 1 66,0 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Instrucional 22 68,7 

Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa 

Narrativo 3 69,9 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 24 74,2 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Notícia 14 81,1 

Distinguir um fato da opinião 
relativa a este fato 

Notícia 25 82,5 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Opinativo 30 86,1 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

HQ 27 88,2 

 
RESULTADO EM NÍVEL DE ESTADO – 8ª SÉRIE – LEITURA E ESCRITA  

PERÍODO DA TARDE 
 

HABILIDADE 
 

TIPO DE 
TEXTO 

 
ITEM  

 
ACERTO 

% 
Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Informativo 16 7,6 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Narrativo 6 26,1 

Identificar a tese de um texto Opinativo 28 27,3 
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Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Opinativo 30 29,7 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

HQ 26 36,7 

Estabelecer relações entre a tese 
e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la 

Opinativo 29 37,1 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Propaganda 21 39,6 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Narrativo 4 39,8 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

Narrativo 5 42,2 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Informativo 10 45,5 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 9 47,6 

Distinguir um fato da opinião 
relativa a este fato 

Notícia 25 55,2 

Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa 

Narrativo 3 55,9 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Instrucional 22 56,0 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

HQ 27 56,2 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Informativo 8 56,7 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 24 58,3 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Propaganda 20 58,6 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Notícia 14 59,1 

Identificar o tema de um texto Notícia 15 60,3 
Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Instrucional 19 65,3 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Instrucional 23 66,0 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Poema 11 67,9 

Localizar informação explícita no 
texto 

Notícia 13 70,8 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Propaganda 17 77,4 

Localizar informação explícita no 
texto 

Informativo 7 82,4 

Identificar o tema de um texto Narrativo 2 82,6 
Estabelecer relação entre partes 
de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a sua 
continuidade 

Narrativo 1 83,4 
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Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Propaganda 18 87,3 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Poema 12 87,3 

 

 
RESULTADO EM NÍVEL DE ESTADO – 8ª SÉRIE – LEITURA E ESCRITA 

PERÍODO DA NOITE 
 

HABILIDADE 
 

TIPO DE 
TEXTO 

 
ITEM  

 
ACERTO 

% 
Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Informativo 16 14,7 

Localizar informação explícita no 
texto 

Informativo 7 16,9 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Opinativo 30 19,6 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Poema 11 19,9 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Narrativo 6 23,6 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

HQ 26 28,1 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Informativo 8 29,6 

Estabelecer relação entre partes 
de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a sua 
continuidade 

Narrativo 1 31,2 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Instrucional 19 33,3 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

Narrativo 5 34,6 

Inferir uma informação implícita no 
texto 

Instrucional 22 37,5 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Instrucional 23 39,6 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Propaganda 21 40,3 

Reconhecer o efeito de sentido 
obtido a partir do tratamento da 
sonoridade e da linguagem 
figurada 

Poema 12 42,2 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Propaganda 20 42,3 

Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa 

Narrativo 3 46,9 

Identificar o tema de um texto Notícia 15 48,2 
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Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 9 49,8 

Reconhecer efeitos de ironia ou 
humor em textos variados 

Narrativo 4 51,1 

Distinguir um fato da opinião 
relativa a este fato 

Notícia 25 51,3 

Identificar o tema de um texto Narrativo 2 51,4 
Inferir uma informação implícita no 
texto 

Propaganda 17 52,9 

Identificar a tese de um texto Opinativo 28 56,9 
Localizar informação explícita no 
texto 

Notícia 13 58,5 

Reconhecer o efeito de sentido 
decorrente do uso de pontuação e 
de outras notações 

HQ 27 59,6 

Identificar a finalidade de um texto 
de acordo com o seu gênero 

Propaganda 24 63,2 

Identificar marcas que 
caracterizam o registro formal da 
língua 

Informativo 10 66,6 

Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão 

Notícia 14 67,8 

Interpretar, integrando texto e 
recursos gráfico-visuais 

Propaganda 18 68,2 

Estabelecer relações entre a tese 
e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la 

Opinativo 29 73,0 
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Anexo B - Quadros síntese das respostas de professores, alunos e 

professores coordenadores. 

 

Questão nº. 1- Descreva, em poucas palavras, o que significa o projeto “Hora da 

Leitura”. 

 

Quadro 1 A   - Participantes: professores 

 

 

 
Participante Depoimentos16 Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 1 “É um projeto que proporciona ao 
aluno um contato maior com 
diferentes gêneros literários (contos, 
crônicas, poemas e outros)”. 
 

- Contato  
  com gêneros  
  literários. 
 

 
Modelos literários 

Professor 2 “…enfatizar a leitura e contribuir para 
a formação dos alunos do ciclo II do 
ensino fundamental…” 
 

- Contribuição  
   para a 
  formação do 
  aluno do ciclo II 
  do E.F. 
 

Formação do leitor 

Professor 3 “Um momento em que os alunos 
podem ter contato com diversos 
gêneros textuais, trocar experiências 
e indicar livros que tenha gostado, 
promovendo assim a socialização.” 
 

- Contato  
  com gêneros  
  literários. 
-Troca de 
  experiências. 
- Socialização. 
 

 
 
Modelos literários 

Professor 4 “Este projeto tem a finalidade de 
criar no aluno o hábito da leitura em 
todos os componentes.” 
 

- Estímulo à  
  hábito da leitura. 

Estímulo à leitura 

Professor 5 “É um momento que foi criado para 
proporcionar aos alunos do ensino 
fundamental, onde eles tenham 
condições de desenvolver leituras de 
diversos gêneros textuais; e com 
isso, iniciar um trabalho diferenciado, 
com atividades que permitam 
explorar os jogos de linguagem.” 
 

- Leituras de  
  diversos  
  gêneros. 
- Trabalho  
  diferenciado. 
 

 
 
Modelos literários 

Professor 6 “É uma proposta de trabalho na 
Secretaria Estadual e da Educação, 
cujo objetivo é estimular o aluno a ler 
diversos gêneros, de modo a 
participar de situações de leitura, 
com prazer.” 

- Estímulo à   
  leitura de  
  diversos  
  gêneros. 
- Participação 
  prazerosa do   
  aluno em 

Estímulo à leitura 

                                                 
16 Todos os depoimentos foram transcritos fielmente. 
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  situações de  
  leitura. 
 

Professor 7 “É uma proposta de trabalho que tem 
a finalidade de valorizar a leitura de 
diversos gêneros literários […]E 
principalmente formar leitores com a 
prática da leitura.” 
 

- Valorização da  
  leitura de  
  diversos  
  gêneros   
  literários. 
- Formação de   
  leitores  
  com a prática da 
  leitura. 
 

Formação do leitor 

Professor 8 “É uma proposta de trabalho 
pedagógico que visa focalizar a 
leitura de diversos gêneros 
adequados aos alunos do ciclo II do 
ensino fundamental.” 
 

- Focalização de 
  leitura de 
  gêneros  
  adequados ao  
  ciclo II do E.F. 

 
 
Modelos literários 

Professor 9 “É um momento de interação entre o 
aluno e o contexto social ao qual 
está inserido…” 
 

- Interação do  
  aluno com o 
  contexto social  
  em que está  
  inserido. 

Leitura interativa e 
reflexiva 

Professor 10 “…é um momento de interação entre 
aluno, professor. Proporciona ao 
aluno momentos de reflexão, 
decodificação dos códigos da língua 
portuguesa.” 
 

- Momentos de 
   interação entre 
   professor e  
   aluno. 
- Reflexão e  
  decodificação  
  dos códigos da  
  língua  
  portuguesa. 
 

Leitura interativa e 
reflexiva 

Professor 11 “Esse projeto, por meio da 
diversidade de leituras oferecidas, 
significa a formação do aluno leitor, 
tornando-o observador e participante 
de seu cotidiano.” 
 

- Formação do  
  aluno  
  leitor observador 
  e participante do 
  seu cotidiano. 

Formação do leitor 

Professor 12 “Este projeto tem por finalidade, 
resgatar e despertar o leitor que está 
escondido ou esquecido dentro de 
cada um de nós.” 
 

- Resgate do  
  leitor  
  interiorizado em 
  cada um. 

Estímulo à leitura 

Professor 13 “Uma oportunidade para o aluno ter 
contato com diferentes textos, a ser 
incentivado a ler.” 
 

- Oportunidade de  
   contato com 
   diferentes  
   textos. 
- Incentivo à  
  leitura. 
 

 
Modelos literários 

Professor 14 “É um projeto que incentiva o aluno a 
leitura por meios de vários artifícios.” 
 

- Incentivo à  
  leitura por 
  meio de vários  
  artifícios. 
 

Estímulo à leitura 

Professor 15 “Incentivar o aluno a leitura, sem 
precisar forçá-lo a fazer.” 
  

- incentivo à  
  leitura   
  espontânea. 

Estímulo à leitura 
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Professor 16 “Uma tentativa de aprimorar a 

competência do aluno na leitura 
diversificada…” 
 

- Tentativa de  
  aprimoramento  
  da competência  
  leitora do aluno. 
 

Formação do leitor 

Professor 17 “…tem como finalidade proporcionar 
ao estudante instrumentos 
necessários para que ele possa ler, 
compreender, selecionar e organizar 
informações complexas do mundo 
moderno e expressar-se de maneira 
autônoma e crítica.” 
 

- Oferta ao  
  aluno de 
  instrumentos  
  para a leitura  
  compreensiva,  
  seleção e  
  organização de  
  informações  
  complexas, bem  
  como para  
  expressão de 
  maneira  
  autônoma e  
  crítica. 
 

Formação do leitor 

Professor 18 “O projeto visa enfatizar a leitura de 
diferentes gêneros textuais, 
especialmente para que nosso aluno 
do ciclo II do ensino fundamental 
aprenda a gostar e apreciar o que 
lê.” 
 

- Ênfase  da  
  leitura de  
  diferentes  
  gêneros  
  textuais, visando 
  ao gosto do 
  aluno pela 
  leitura. 
 

 
 
Modelos literários 

Professor 19 “…significa oportunidade porque por 
meio deste projeto ‘Hora da Leitura’ 
os alunos tem um tempo para si 
próprio refletir, nos assuntos 
pessoais e cotidianos.” 
 

- Reflexão dos 
  alunos 
  sobre os 
  assuntos  
  pessoais e 
  cotidianos. 
 

Leitura interativa e 
reflexiva 

Professor 20 “O projeto hora da leitura é uma 
proposta de trabalho que visa 
enfatizar a leitura de diversos 
gêneros com o objetivo de despertar 
no aluno de 5ª a 8ª séries gosto pela 
leitura visual e verbal.” 
 

- Ênfase  da  
  leitura de  
  diferentes  
  gêneros  
  textuais, visando 
  ao gosto do 
  aluno pela 
  leitura. 
 

 
 
Modelos literários 

 
 
Quadro 1 B – Participantes : alunos 
 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Aluno 1 “Um espaço de maior atenção para a 
leitura” 

- Espaço para a 
   leitura. 
 

Valorização da leitura 

Aluno 2 Não respondeu a questão. - Resposta em 
  branco. 

Não respondeu 
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Aluno 3 “Mais aprendizado” - Maior 

  aprendizado. 
Valorização da leitura 

Aluno 4 “…um momento pra relaxar, pra 
esquecer tudo, e aprender coisas 
novas” 

- Momento para  
  relaxar e  
  aprender coisas  
  novas. 
 

Leitura como momento 
de descontração 

 
Aluno 5 

“É uma hora reservada pra leitura” - Tempo voltado 
   para a leitura 
 
 
 

Valorização da leitura 

Aluno 6 “Uma hora específica para leitura e 
para acompanhar as noticias dos 
jornais, etc.” 
 

- Leitura como 
  fonte de  
  informação e  
  conhecimento. 
 

Valorização da leitura 

Aluno 7 “É um momento de leitura em que 
interagimos com o texto e 
aprendemos a interpretar e expor 
nossa opinião” 

- Momento de  
  interação com o 
  texto. 
- Aprendizado da  
  interpretação e  
  exposição de 
  idéias. 

Leitura interativa 

Aluno 8 “…é uma aula onde lemos e muitas 
das vezes fazemos um debate sobre 
o livro” 

- Leitura e   
  debate sobre o   
  que foi lido. 
 

Leitura como atividade 

Aluno 9 “Significa que incentiva o aluno a ter 
mais interesse pela leitura” 

- Incentivo ao 
  interesse pela  
  leitura. 
 

Incentivo à leitura 

Aluno 10 “Conhecimento melhor pela leitura e 
pela escrita” 

- Conhecimento 
  maior  da leitura 
  e da escrita. 
 

Valorização da leitura 

Aluno 11 “…significa aprender mais sobre a 
língua portuguesa” 

- Maior  
  aprendizado da  
  língua.  
  portuguesa 

Valorização da leitura 

Aluno 12 “Acho que esse projeto foi inventado 
para incentivar os alunos a se 
interessarem a gostar de ler” 

- Incentivo ao 
  interesse pela  
  leitura. 

Incentivo à leitura 

Aluno 13 “Aprender mais – tirar dúvida”  - Maior  
  aprendizado.  
- Solução de  
  dúvidas 

Valorização da leitura 

Aluno 14 “O momento que o aluno e professor 
demonstram o hábito de leitura em 
sala de aula onde uns trocam idéias 
sugestivas e interpretam o texto” 

- Momento de  
  troca de idéias  
  sugestivas. 
- Interpretação de  
  textos 

Leitura interativa 

Aluno 15 “É uma aula especifica para leitura, 
onde os alunos desenvolvem a 
leitura diante dos livros” 

- Aula específica  
  para leitura. 

Leitura como atividade 

Aluno 16 “…para mim e para os outros é 
muito bom, porque ajuda os alunos a 
se desenvolver mais” 

- Maior 
  desenvolvimento 
  dos alunos. 

Valorização da leitura 

Aluno 17 “Hora da leitura para mim é aonde - Ajuda na escrita  Valorização da leitura 
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ajuda a nossa leitura, escrita e a 
entender os textos com mais 
clareza” 

  e no  
  entendimento 
  dos textos.  

Aluno 18 “…significa muita coisa na minha 
opinião ajuda muito nas aulas de 
português, e aumenta a curiosidade 
de cada vez aprender mais e 
devorar vários livros.” 

- Auxílio nas 
  aulas de  
  português. 
- Aumento da  
  curiosidade pela  
  leitura. 

Auxílio nas demais 
disciplinas 

Aluno 19 “…é para ajudar os alunos a terem 
mais capacidade de ler entender e 
interpretar os textos. Tornando-os 
mais eficientes em cada trabalho 
proposto” 

- Auxílio no 
  aumento da  
  capacidade de 
  leitura  
  interpretação de 
  textos. 

Valorização da leitura 

Aluno 20 “…é uma oportunidade de aprender 
melhor a ler” 

- Oportunidade de 
   melhora na  
   leitura. 

Valorização da leitura 

 
 
Quadro 1 C – Professores Coordenadores 
 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 
coordenador 
1 

“Incentivar o a aluno a gostar de ler, 
viajar com a leitura, melhorar seu 
conhecimento” 

- Incentivo à  
  leitura. 
- Melhora do  
  conhecimento. 

Estímulo à leitura 

Professor 
coordenador 
2 

“Oportunidade de despertar o 
interesse pela leitura e demonstrar a 
importância do saber ler, 
assimilando, ou seja, 
compreendendo o que se lê” 

- Oportunidade de 
  despertar o  
  interesse pela  
  leitura com  
  compreensão. 

Estímulo à leitura 

Professor 
coordenador 
3 

“…despertar no aluno o gosto, o 
interesse pela leitura, ampliando sua 
competência leitora” 

- Incentivo ao  
  interesse pela 
  leitura. 
- Ampliação da  
  competência  
  leitura. 

Estímulo à leitura 

Professor 
coordenador 
4 

“…estimular a leitura na escola” - Incentivo à  
  leitura 

Estímulo à leitura 

Professor 
coordenador 
5  

“… visa enfatizar a leitura de 
diferentes gêneros, crônicas, 
poemas, letras de músicas, charges 
e outros textos adequados aos 
alunos” 

- Ênfase na leitura 
  de diferentes  
  gêneros textuais 

Modelos literários 

Professor 
coordenador  
6 

“… visa enfatizar a leitura de 
diferentes gêneros, crônicas, 
poemas, letras de músicas, charges 
e outros textos adequados aos 
alunos” 
 

- Ênfase na leitura 
  de diferentes  
  gêneros textuais 

Modelos literários 

Professor 
coordenador 
7 

“A leitura silenciosa, a leitura em 
grupo. A procura das palavras no 
dicionário. O resumo dos textos 
lidos. A encenação de histórias” 

- Formas variadas 
  de leitura. 
- Resumo de  
  textos. 

Estratégias de leitura 



  103 

 

- Encenação de  
   histórias. 
 

Professor 
coordenador 
8 

“Significa resgatar o prazer da leitura 
e dar subsídios para competência da 
escrita” 

- Resgate do  
  prazer pela  
  leitura. 
- Subsídios para a 
  escrita com 
  competência. 

Leitura prazerosa  

Professor 
coordenador 
9 

“…é uma tentativa de desenvolver 
no aluno o gosto pela leitura através 
de diferentes gêneros, sem a 
obrigatoriedade das avaliações e sim 
valorizando o prazer do leitor” 

-Tentativa de 
  estímulo ao 
  gosto pela  
  leitura sem a  
  obrigatoriedade 
  das avaliações. 
 
- Valorização do 
   prazer pela  
   leitura. 

Estímulo à leitura 

Professor 
coordenador 
10 

“Estimular o interesse pela leitura, 
escrita e por atividades que 
permitam reconhecer, criar, 
compreender e interpretar diferentes 
tipos de texto literários e não 
literários com coesão e coerência” 

- Estímulo ao  
  interesse pela  
  leitura e por 
  atividades de  
  compreensão e  
  interpretação de 
  textos 

Estímulo à leitura 

 
 
 
Questão nº. 2- Que estratégias do projeto você considera que atingem mais os 
alunos? 
 
 
Quadro 2 A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 1 “A organização das atividades, 
deixar que o aluno conheça o 
material e analise-o trocando 
opiniões com os amigos e fazendo o 
registro da síntese e finalmente os 
comentários de cada um sobre a 
leitura.” 

- Organização de  
  atividades. 
- Troca de  
  opiniões entre  
  os alunos. 
- Registro da  
  síntese sobre a  
  leitura. 
- Comentários  
  individuais sobre 
  a leitura. 
 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
 

Professor 2 “A liberdade de trabalhar com textos 
diversificados, partindo das 
sugestões dos próprios alunos.” 
 

- Trabalho com  
   textos  
   escolhidos  
   pelos próprios  
   alunos. 

Livre escolha dos 
textos 

Professor 3 “As estratégias que mais atingem os 
alunos são a roda de leitura, onde é 
lido um texto e debatido o tema, as 

- Roda de leitura 
  com debate  
  sobre o texto. 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
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peças teatrais.” - Peças teatrais. 
Professor 4 “A leitura de todo tipo de texto, de 

acordo com o interesse de cada um 
ou da classe.” 

- Leitura de textos 
  e interesse dos  
  alunos. 

Livre escolha dos 
textos. 

Professor 5 “No instante em que o professor abre 
várias possibilidades de trabalho, 
fazendo com que os alunos sintam-
se a vontade na hora da criação, 
garantindo trabalhos diversificados, 
mostrando aos alunos as diferentes 
formas e estilos de linguagem oral e 
escrita.” 
 

- Abertura de  
  possibilidades  
  de trabalhos  
  diversificados. 

Trabalho diversificado 

Professor 6 “A leitura compartilhada; pois 
possibilita ao aluno ouvir não só a 
leitura do professor, como também 
dos colegas. A leitura em voz audível 
prende mais a atenção do aluno.” 
 

- Leitura 
  compartilhada 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
 

Professor 7 “A leitura compartilhada, ler em voz 
alta, ouvir a leitura do outro, 
conversar sobre o que leu, dar 
opiniões, refletir sobre as situações 
da vida porque é isso que a literatura 
nos traz e nos coloca de frente com 
a vida.” 

- Leitura  
  compartilhada. 
- Opinião e  
  reflexão sobre  
  as situações  
  trazidas pela  
  leitura. 
 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
 

Professor 8 “Leitura pelo professor: criar 
situações de leitura para que o aluno 
possa emitir opinião; leitura em voz 
alta feita pelos alunos; leitura 
expressiva.” 

- Leitura feita pelo 
   professor para a  
   criação de  
   situações de  
   participação dos  
   alunos. 
 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
 

Professor 9 “O momento de produção, busca e 
finalização das atividades propostas 
orientadas pelo professor.” 
 

- Momento de 
   produção. 

Produção de 
atividades 

Professor 10 “A confecção do projeto, busca 
finalização das atividades propostas 
com orientação do professor.” 
 

- Elaboração de 
  atividades  
  propostas pelo  
  professor. 

Produção de 
atividades 

 
Professor 11 

“São estratégias fundamentais a 
diversificação de assuntos 
abordados por meio de diferentes 
tipos de leitura, o não formalismo 
com a compreensão de textos, mas 
a oportunidade do aluno colocar seu 
ponto de vista por meio de 
comentários em sala de aula...” 

- Diversificação  
  de assuntos por  
  meio de  
  diferentes tipos  
  de leitura. 
- Não formalismo. 

Trabalho diversificado 

Professor 12 “Devemos entender que a leitura não 
é apenas ‘ler’, mas estratégias como 
leitura visual (figuras, filmes); 
corporal (teatro).” 

- Leitura visual e  
  corporal. 

Trabalho diversificado 

Professor 13 “A leitura em voz alta com inferência 
oportuna do professor.” 

- Leitura em voz 
  alta com  
  interferência do  
  professor. 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
 

Professor 14 “Em grupos, fazendo com que eles 
se interagem com os amigos 

- Trabalhos em 
   grupos. 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
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dividindo as tarefas.”   
Professor 15 “Aquelas estratégias onde o aluno 

participa da aula, dando sua opinião 
em debates e falando da realidade 
de cada um.” 

- Participação do 
  aluno através de 
  debates. 
 

Participação do aluno 

Professor 16 “Leitura de gibis que são reescritos 
em forma de narração; contos 
contemporâneos (Ex: “Tchau” de 
Lygia Buzanga) com montagem de 
texto com um final original e criativo 
para cada personagem do texto, 
terminando com teatralização; 
paráfrases de poesias e músicas são 
atividades que eles gostam muito.” 
 
 

- Leitura de gibis 
  com posterior 
  montagem de  
  peça. 
- Paráfrases de  
  poesias e 
  músicas. 

Produção de 
atividades 

Professor 17 “A leitura de diversos tipos de textos 
como poesias, músicas fábulas, 
contos que os alunos possam 
explorar o sentido e o gosto pela 
leitura...” 
 

- Leitura de  
  diversos tipos de 
  textos. 

Leitura de diferentes 
gêneros textuais 

Professor 18 “A leitura não obrigatória e sim 
aquela que gosta, visando sua 
produção coletiva para os trabalhos 
escritos.” 

- Leitura não  
  obrigatória. 
- Produção 
  coletiva de  
  trabalhos  
  escritos. 

Leitura não obrigatória 
e de livre escolha 

Professor 19 “A estratégia de deixar o aluno à 
vontade na escolha do livro 
desejado.”  
 

- Liberdade de  
  escolha do livro  
  pelos alunos. 

Leitura não obrigatória 
e de livre escolha 

Professor 20 “A estratégia que mais atinge o aluno 
é a literatura lida e comentada em 
sala de aula, pois o que eles 
realmente gostam é de ler os livros 
em mãos e ler suas histórias.” 

- Literatura lida e 
  comentada. 

Leitura compartilhada 
e troca de opiniões 
 

 
 
 
Quadro 2 B - Participantes: alunos 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Aluno 1 “A leitura do texto do interesse dos 
alunos.” 

- Leitura de  
  interesse dos  
  alunos. 

Leituras que agradam 
os alunos 

Aluno 2 “As histórias, os poemas os alunos 
prestam atenção quando a história é 
legal.” 

- Histórias que  
  agradam os  
  alunos. 

Leituras que agradam 
os alunos 

Aluno 3 “As músicas que ela manda agente 
fazer as poesias.” 

- A elaboração de  
  músicas. 
 

Músicas, poemas e 
outras atividades 
descontraídas 

Aluno 4 “Acho que na hora que vai discutir 
sobre o texto lido, quando tem algum 
texto.” 

- Discussão sobre 
  os textos. 

Interpretação de textos 
e discussões 

Aluno 5  “Poesias” - Poesias. 
 

Músicas, poemas e 
outras atividades 



  106 

 

descontraídas 
Aluno 6 “Para que eles possam  tar lendo 

mais prestando atenção no quelê.” 
- Maior atenção  
  na leitura. 

Atenção a leitura 

Aluno 7 “No momento, não há nenhuma 
estratégia que atinge os alunos pois 
não se interessam pela aula porque 
é só uma aula individual ou um livro 
por dupla e depois fazer um resumo 
sobre o que leu” 
 
 

- Nenhuma  
 
Nenhuma estratégia 

Aluno 8 O diálogo entre os alunos e o 
professor, pois quando o professor 
começa a debater sobre a história, 
automaticamente todos os alunos 
são envolvidos, fazendo assim com 
que cada um dê sua opinião.” 

- Diálogo entre 
  professor e  
  alunos. 

 
 
Interpretação de textos 
e discussões 

Aluno 9 “A professora procura termos legais, 
as vezes debate, e lê com a gente.” 
 

- Emprego de 
   termos  
   interessantes  
   pelo professor. 
- Leitura e debate 
  junto com  os  
  alunos. 
 

Interpretação de textos 
e discussões 

Aluno 10 “A diciplina da aula, onde todos 
participam.” 

- Disciplina da  
  aula. 
- Participação de  
  todos os alunos. 

Disciplina e 
participação dos 
alunos 

Aluno 11 “A parte da leitura.” - Leitura. Leitura como atividade 
Aluno 12 “A leitura oral para a sala (dos 

alunos para o professor).” 
- Leitura dos  
  alunos para o  
  professor. 

Estratégias de leitura 

Aluno 13 “Entender as perguntas que serão 
feita no vestibular.” 

- Entendimento  
  de questões que 
  podem vir a ser  
  feitas no  
  vestibular. 

Preparação para o 
vestibular 

Aluno 14 “As interpretações afetam bastante 
os alunos.” 

- Interpretações. Interpretação de textos 
e discussões 

Aluno 15 “As histórias, o senso de leitura, o 
clímax de boas histórias, eu gosto de 
escrever, então a escritura também 
me ajuda um pouco na leitura, 
escrever é uma parte legal que me 
chama bastante atenção.” 

- Histórias com 
   bons clímax. 
- Escrita. 

 
 
A escrita 

Aluno 16 “A interpretação de textos.” - Interpretação. Interpretação de textos 
e discussões 

Aluno 17  “Não entendi desculpe por não 
ajudar nessa questão.” 

- Não entendeu. Não entendeu a 
pergunta 

Aluno 18 “As atividades, são bem 
descontraídas e o humor da 
professora ajuda muito.” 

- Atividades  
  descontraídas. 
- Humor da 
  professora. 

Músicas, poemas e 
outras atividades 
descontraídas 

Aluno 19 “Na hora de ler livros que contenham 
textos interessantes.” 

- Leitura de textos 
  interessantes. 

Leituras que agradam 
os alunos 

Aluno 20 “Quando o professor participa da 
leitura.” 

- Participação do  
  professor na  
  leitura. 

Participação do 
professor 
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Quadro 2 C - Participantes:  professores Coordenadores 
 
 

Participante Depoimentos Núcleo de 
significado 

Categoria 

Professor 
Coordenador 
1 

“Leitura de assuntos interessantes, 
teatro, música.” 

- Leitura de textos 
  interessantes. 
- Teatro. 
- Música. 
 

Atividades 
diversificadas 

Professor 
Coordenador 
2  
 

“Após a leitura, o debate sobre o 
assunto.” 

- Debate após a  
  leitura. 

Debate sobre o texto 
lido 

Professor 
Coordenador 
3  

“Trabalhar aquilo que o aluno gosta 
(por exemplo, gibi) para depois partir 
para leituras mais clássicas, mais 
complexas.” 

- Trabalho  
   partindo de  
   leituras simples, 
   evoluindo  para  
   mais  
   complexas. 

Atividades 
diversificadas 

Professor 
Coordenador   
4 

“-Leitura individual 
- roda de leitura” 

- Formas  
  diversificadas de 
  leitura. 

Estratégias de leitura 

Professor 
Coordenador  
5 

“- Leitura com ênfase 
- Leitura compartilhada 
- Verificação (antes da 
leitura/durante/depois)” 

- Formas  
  diversificadas de 
  leitura. 
- Verificação da  
   leitura. 

Estratégias de leitura 

Professor 
Coordenador  
6 

“A leitura compartilhada; leitura em 
voz alta, leitura programada e leitura 
expressiva.” 

- Formas  
  diversificadas de 
  leitura. 

Estratégias de leitura 

Professor 
Coordenador  
7 

“A leitura silenciosa. 
A leitura em grupo. 
A procura das palavras no 
dicionário. 
O resumo dos textos lidos. 
A encenação das histórias. 

- Formas  
  diversificadas de 
  leitura. 
- Uso do  
  dicionário. 
- Resumo e  
  encenação dos 
  textos. 

 
Atividades 
diversificadas 

Professor 
Coordenador  
8 

“Qdo o professor propõe atividades 
fora do cotidiano da sala de aula, 
p.ex. a leitura de quadrinhos, troca 
de correspondência, criação de 
paródias, etc.”  

- Atividades que 
  fogem da rotina  
  da sala de aula. 

 
Atividades 
diversificadas 

Professor 
Coordenador  
9 

“Considero que as melhores 
estratégias são as que exploram os 
aspectos visuais e ilustrativos, seja 
durante a leitura, ou durante as 
produções realizadas a partir do que 
foi lido. Ex. história em quadrinho, 
anúncios publicitários, etc.” 
 

- Exploração dos  
  aspectos visuais  
  e ilustrativos dos 
   textos. 

 
 
Atividades 
diversificadas 

Professor 
Coordenador  
10 

“Convidar os alunos a serem co-
autores da história, dando a eles 
oportunidade de criarem, definirem 
destinos dos personagens dando 
sugestões sobre o título, 
envolvendo-se com o enredo da 
história.”  

- Co-autoria dos 
  alunos nas  
  histórias. 
- Criação de  
   personagens. 

 
 
Alunos co-autores das 
histórias 
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Questão nº. 3 – Em que aspectos as aulas do projeto Hora da Leitura difere das 
aulas dadas em língua portuguesa? 
 
 
Quadro 3 A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 1 “Ter como foco a leitura de textos e 
deixar o aluno ‘viajar’ na sua 
imaginação.” 

- Leitura como 
  estímulo à 
  imaginação. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 2 “É a possibilidade de continuarmos 
trabalhando um determinado 
assunto, ou gênero literário o tempo 
que acharmos necessário, não 
ficamos presos ao didatismo 
acoplado a regras que o aluno tem 
que aprender para dar  novo passo.” 

- Fuga ao  
  didatismo ligado 
  às regras 
  gramaticais. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 3 “Nessas aulas é trabalhado a leitura 
de forma diferente, como em voz 
alta, peças teatrais, teatro de 
fantoches. Já nas aulas de 
português, é trabalhado as regras, a 
norma culta etc.” 

- Leitura  
  trabalhada de 
  forma diferente,  
  desvinculada  
  das regras  
  gramaticais. 

Estratégias de leitura 

Professor 4 “O observado foi que os alunos ficam 
mais soltos e se sentem mais a 
vontade de dar suas opiniões sobre 
o que foi dado.” 

- Alunos mais  
  livres para  
  opinarem sobre  
  os  conteúdos. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 5 “Em sala de aula a preocupação é 
maior com a gramática, enquanto 
que na aula de leitura é possível 
diversificar mais.” 

- Possibilidade de 
   trabalho  
  diversificado. 
 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 6 “Por se trabalhar a modalidade 
permanente com a leitura, o aluno se 
sente mais tranqüilo por responder 
as questões do texto lido: já que, na 
maioria das vezes, o entendimento 
se dá de forma oral, a aula é mais 
informal.” 

- Informalidade da 
  aula. 
- Maior 
  tranqüilidade do 
  aluno ao   
  responder 
  questões sobre  
  os textos. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 7 “Por ser uma aula voltada para a 
‘leitura’, o aluno parece-me que 
gosta mais, isso eu presenciei ano 
passado, pois como eu dava aula de 
Leitura e Português na mesma 
classe, observei que muitos alunos 
não se interessavam pelas aulas de 
Língua Portuguesa, interessavam-se 
pelas aulas de Leitura e 
participavam,…” 

- Maior interesse  
  e participação  
  dos alunos nas  
  aulas. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 8 “Em Língua Portuguesa as leituras 
visam avaliar se os alunos leram ou 
não, ou seja, de maneira burocrática, 
sem sentido para os alunos. 
Enquanto no projeto ‘Hora da 
Leitura’ proporcionamos aos alunos 
momentos de prazer, .…” 

- Momentos de  
  prazer sem a 
  burocracia das  
  avaliações. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 
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Professor 9 “Difere-se por proporcionar leitura 
social, visual e corporal.” 

- Leitura social, 
  visual e corporal. 

Leitura diferenciada 

Professor 10 “Difere-se por proporcionar leitura 
social, visual e corporal.” 

- Leitura social, 
  visual e corporal 

Leitura diferenciada 

Professor 11 “A compreensão do texto é o que 
mais difere. Ao Professor de Leitura, 
interessa o diálogo com os alunos, a 
troca de idéias. Assim, foge-se à 
tradicional interpretação de texto, 
que não permite ao aluno a interação 
com os colegas…” 

- Fuga ao  
  tradicionalismo  
  da interpretação 
  de texto. 
- Diálogo, troca  
  de idéias,  
  interação entre 
  os colegas. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 12 “Poderíamos dizer que a língua 
portuguesa (gramática) trabalhamos 
a razão e a leitura trabalhamos a 
emoção do aluno, …” 

- Trabalho  
  envolvendo a 
  emoção do  
  aluno em vez da 
  razão. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 13 “Além dos aspectos relevantes e não 
ter prova, de terem liberdade as 
vezes de escolherem os textos ou 
livros a serem lidos” 

 - Inexistência  de 
   provas. 
- Liberdade de 
  escolha dos  
  textos pelos 
  alunos. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 14 “O fato deles terem a liberdade de 
escolherem textos ou livros a serem 
lidos.” 

- Liberdade de 
  escolha dos  
  textos pelos 
  alunos. 

Liberdade de escolha 
dos textos 

Professor 15 “Nas aulas de leitura não se trabalha 
a gramática, somente a leitura e 
interpretação.” 

- Trabalho  
  exclusivamente 
  com leitura e  
  interpretação. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 16 “Diferem em poucos aspectos pois 
nas aulas de Língua Portuguesa 
trabalha-se a compreensão, a 
interpretação, a linguagem e, às 
vezes, a produção de texto de modo 
bastante objetivo. Já em Leitura 
procuramos desenvolver, no aluno, o 
prazer pela leitura, usando de 
diferentes estratégias de abordagem 
do texto, …” 
 

- Prazer pela  
  leitura e uso de  
  diferentes  
  estratégias de  
  abordagem do  
  texto. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 17 “Possibilitar e proporcionar ao aluno 
o hábito de descobrir através dos 
livros o prazer de ler.” 
 

- Descoberta do   
  prazer pela  
  leitura. 

Leitura diferenciada 

Professor 18 “Porque o projeto é somente 
direcionado para o entendimento da 
leitura, enquanto as aulas dadas em 
L. Portuguesa abrangem o estudo da 
gramática e conhecimentos da nossa 
literatura.” 
 

- Direcionamento 
  para o  
  entendimento da 
  leitura. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

Professor 19 “Hora da leitura é uma aula diferente, 
pois o interesse do aluno é 
desvendar os mistérios procurando 
chegar ao fim. Por outro lado, o 
estudo de Língua Portuguesa, está 
voltado somente as normas, …” 
 

Desvelamento de 
mistérios por parte 
do aluno. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 
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Professor 20 “As aulas do projeto ‘Hora da Leitura’ 
diferem das aulas dadas em 
Português, na gramática, porque o 
que dá tempo para fazer em 50 
minutos, é ler os textos e refletir-los.” 

- Tempo de aula  
  exclusivo para a  
  leitura. 

Fuga do 
tradicionalismo das 
aulas de Língua 
Portuguesa 

 
 
Quadro 3 B - Participantes: alunos 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Aluno 1 “Língua Portuguesa trabalha a 
gramática Hora da Leitura varios 
tipos de texto.” 

- Trabalho com  
  vários tipos de 
   textos. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 2 “É porque na aula de leitura, a gente 
lê mais, é isso!…” 

- Maior ênfase na  
  leitura. 

Ênfase na leitura 

Aluno 3 O aluno não respondeu a questão. - Resposta em  
  branco. 

Não respondeu 

Aluno 4 “Na aula de Língua Portuguesa a 
gente não tem muito tempo pra ler, a 
gente aprende mais gramática, 
agora na ‘Hora da Leitura’, a gente 
tem mais tempo pra ler, mais tem 
professores que não leem muito e 
passam muitas questões.” 

- Maior tempo  
  para a leitura. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 5 “É bem mais liberal para os alunos 
exporem suas idéias.” 

- Maior liberdade  
  para a  
  exposição de  
  idéias. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 6 “Porque na Língua Portuguesa nos 
fazemos redação interpretação de 
texto, e na ‘Hora da Leitura” a gente 
aprende a ler melhor e a interpretar 
músicas.” 
 
 

- Aprendizado da 
  leitura e da 
  interpretação de 
  músicas. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 7 “Na aula de leitura apenas temos 
que ler alguma página do livro, já na 
de Português debatemos, expondo 
nossas idéias.” 

- Apenas leitura. Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 8 “Nessa aula podemos praticar a 
leitura.” 

- Prática da  
   leitura. 

Ênfase na leitura 

Aluno 9 “porque na ‘Hora da Leitura’, nós 
lemos aprendemos a enriquecer um 
pouco o nosso vocabulário, na aula 
de português já é muita lição …” 

- Aprendizado e 
  enriquecimento  
  do vocabulário. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 10 “Em Portugues estudamos mais a 
gramatica e em Leitura estudamos a 
forma de ler.” 

- Estudo da forma 
  de ler. 

Ênfase na leitura 

Aluno 11 “A parte de figuras de estilo etc e 
nas orações subordinadas e adjunto 
adnominal” 

- Figuras de  
  estilo. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 12 “Acho que a ‘Hora da Leitura’ não 
tem gramática e menos tempo do 
que a de Língua Portuguesa.” 

- Ausência de  
  gramática. 
- Menor tempo de  
  estudo. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 
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Aluno 13 “O português fala sobre os verbo e a 
leitura fala sobre a leitura e nada 
mais.” 

- Exclusividade 
  da leitura. 

Ênfase na leitura 

Aluno 14 “Em Português, o hábito de leitura é 
menos necessário, mas na aula de 
leitura, é um tempo somente para ler 
e sugestar idéias.” 

- Tempo 
  exclusivo para  
  ler e sugerir 
  idéias. 

Ênfase na leitura 

Aluno 15 “A leitura ajuda a entender coisas 
que outros não sabem, como 
palavras dificeis de entender o 
português ajuda mais sobre a 
criação de textos em aspectos 
expecificos.”  

- Ajuda no  
  entendimento de  
  palavras difíceis. 
 

Valorização da leitura 

Aluno 16 “O jeito do professor explica, e o 
modo dos alunos intender.” 

- Modo de  
  explicar do  
  professor e de  
  entender do  
  aluno. 

Didática do professor 

Aluno 17 “Eu axo que aspecto algum só que 
na língua portuguesa é mais 
elaborado na minha opinião.” 

- Poucas  
  diferenças. 

Didática do professor 

Aluno 18 “As aulas são bem mais 
descontraidas.” 

- Aulas mais 
  descontraídas. 

Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 

Aluno 19 “Para mim não diferenciam muita 
coisa, apenas na hora de ler 
livros…” 

- Diferença  
  apenas na hora   
  de ler. 

Ênfase na leitura 

Aluno 20 “O Projeto Hora da Leitura é voltado 
a leitura as aulas de portugues não.” 

- Tempo  
  exclusivo para a 
  leitura. 

Ênfase na leitura 

 
 
 
Quadro 3 C - Participantes :  Professores Coordenadores 
 
 

Participante Depoimentos Núcleo de 
significado 

Categoria 

Professor 
Coordenador 
1 

“O trabalho está voltado para 
poesias, peças de maneira diferente 
do que é trabalhado na aula de 
português.” 

- Trabalho de  
  forma diferente  
  das aulas de  
  português. 

Trabalho diversificado 

Professor 
Coordenador 
2  

“Em Leitura o foco é a própria 
leitura, em L. Portuguesa, estuda-se 
a gramática e estrutura do texto.” 
 

- Foco na própria 
  leitura. 

Ênfase na leitura 

Professor 
Coordenador 
3  

“No projeto pretende-se seduzir o 
aluno para as leituras. As aulas 
dadas em Língua portuguesa são 
vistas como ‘obrigação’ dessas 
leituras.” 

- Sedução do 
  aluno para a  
  leitura. 

Estímulo à leitura 

Professor 
Coordenador   
4 

“Proporcionar o hábito de ler de 
forma descontraída e prazerosa.” 

- Estímulo 
  ao hábito da  
  leitura de forma 
  descontraída e 
  prazerosa. 

Estímulo à leitura 

Professor 
Coordenador  
5 

“É um momento mais especifico 
mais apropriado. O aluno lê pelo 
contexto sem o auxílio do dicionário. 
Não há muita cobrança como nas 

- Ausência de  
  cobranças como  
  nas aulas de 
  português. 

Aulas diferenciadas 
das aulas tradicionais 
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aulas de Português com ênfase na 
gramática e tudo o mais.” 

- Leitura sem o  
  auxílio do  
  dicionário. 

Professor 
Coordenador  
6 

“Nas aulas do projeto ‘Hora da 
leitura’ o aluno participa com prazer, 
pois a aula é bem interessante e 
aconchegante.” 

- Participação  
  prazerosa do 
  aluno. 

Estímulo à leitura 

Professor 
Coordenador  
7 

“São direcionadas para a leitura e 
interpretação de textos como pontos 
principais do programa.” 

- Direcionamento 
  para a leitura e 
  interpretação de 
  textos. 

Ênfase na leitura  

Professor 
Coordenador  
8 

“O projeto procura atender  a leitura 
de diferentes linguagens: a escrita, a 
visual, a corporal.” 

- Atendimento à 
  leitura de  
  diferentes  
  linguagens. 
 

Ênfase na leitura 

Professor 
Coordenador  
9 

“Acredito que nas aulas de Língua 
Portuguesa há a preocupação com 
a gramática e as leituras possuem 
um caráter obrigatório, enquanto 
que na ‘Hora da Leitura’ o que se 
valoriza é que o aluno tome gosto 
pelo ato de ler.” 
 
 

- Valorização do  
   gosto pela  
   leitura sem a  
   preocupação  
   com a  
   gramática. 

Aulas diferenciadas 
das aulas tradicionais 

Professor 
Coordenador  
10 

“No Projeto Hora da Leitura o 
professor tem que buscar formas 
diversificadas de envolver o aluno 
no mundo mágico da leitura, 
desenvolvendo a sua criatividade 
com diversos tipos de textos.” 

- Busca de formas 
  diversificadas de 
  envolvimento  
  dos alunos. 
 

Trabalho diversificado 

 
 
Questão nº. 4 – Você tem informação sobre a interferência ou não do projeto Hora 
da Leitura no desempenho dos alunos nas diferentes disciplinas? 
 
 
Quadro 4 A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 1 “Apesar de ser um projeto novo 
percebemos que a concentração na 
leitura de textos e a interpretação do 
aluno está mais significativa.” 

- Concentração  
   na leitura de 
   textos e  
   interpretação  
   mais  
   significativas. 

Concentração na 
leitura, melhoria na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

Professor 2 “Sim, segundo alguns colegas de 
trabalho, os alunos já conseguem 
desenvolver melhor os textos e suas 
análises.” 

- Melhor  
  desenvolvimento  
  de textos e suas  
  análises. 
 

Concentração na 
leitura, melhoria na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

Professor 3 “Como nessas aulas é feito debates, 
onde cada um tem que expor sua 
opinião sobre um tema especifico, os 
alunos tornaram-se mais 
participativos.” 

- Maior  
  participação dos 
  alunos. 

Alunos mais 
participativos. 

Professor 4 “Nesta escola é um projeto novo, - Não soube  Não tem 
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ainda estamos caminhando.”    informar. conhecimento. 
Professor 5 “Sim, o que percebo é que, 

dependendo da leitura proposta pelo 
professor, os próprios alunos fazem 
a ligação entre o que leem e o 
conteúdo desenvolvido pelos 
professores história, geografia, 
ciências … e eles mesmos começam 
a discutir com estes professores o 
que leram e debatem obre o 
assunto.” 

- Ligação feita  
  pelos alunos  
  entre o que é  
  lido e o  
  conteúdo das  
  diferentes 
  disciplinas. 
- Iniciativa dos  
  alunos para 
  discussão e  
  debate sobre o  
  que foi lido. 

Ligação entre os 
conteúdos. 

Professor 6 “… percebo o interesse mais 
acentuado da maioria dos alunos 
pela leitura e melhorias na 
interpretação textual e leitura, 
seleção, antecipação e inferência.” 

- Interesse  
  acentuado na  
  leitura e melhora  
  na interpretação, 
  seleção,  
  antecipação e  
  inferência.  

Aumento do interesse 
pela leitura. 

Professor 7 “Sinceramente, ainda não paramos 
para discutir o assunto.” 

- O assunto não 
   foi discutido 
   ainda. 

Não tem 
conhecimento. 

Professor 8 “O projeto ‘Hora da Leitura’ 
contribuiu muito para melhorar o 
desempenho dos estudantes nas 
diferentes disciplinas, pois é por 
meio da leitura que formamos jovens 
mais críticos e com opiniões próprias 
capazes de brigar por seus direitos.” 

- Melhora no  
  desempenho  
  dos alunos nas  
  diferentes  
  disciplinas. 

Formação de leitores 
críticos. 

Professor 9 “Sim; há melhoras significativas em 
interpretação de textos, escrita e 
relacionar fatos sociais do dia-a-dia 
na elaboração de textos 
argumentativos.” 

- Melhora  
  significativa nas 
  interpretações  
  de texto, na  
  escrita e na  
  relação dos  
  fatos sociais na  
  elaboração de  
  textos. 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

Professor 10 “Sim, pois os alunos têm melhoras 
significativas em relacionar fatos 
sociais, elaboração de textos, 
interpretação de textos.” 

- Melhora  
  significativa nas  
  interpretações 
  de texto, na  
  escrita e na  
  relação dos  
  fatos sociais na 
  elaboração de  
  textos. 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

 
Professor 11 

“Há comentários entre os 
Professores que os alunos, hoje, 
conseguem entender o enunciado de 
algumas questões com mais 
facilidade.” 

- Maior facilidade  
  de entendimento 
  de enunciados. 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

Professor 12 “Não.” - Não esclareceu  
   a resposta. 

Não tem 
conhecimento. 

Professor 13 “Sim, tenho informações em relação 
a disciplina de língua Portuguesa 
dos alunos de 8ª série, que o projeto 
tem ajudado soa alunos nos textos 
para interpretação e mesmo na 

- Melhora na  
  entonação da  
  leitura e na  
  interpretação de  
  textos. 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 
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entonação da leitura.” 
Professor 14 “Sim - Em relação a disciplina de 

língua Portuguesa os alunos 
melhoraram nos textos, nas 
interpretações e leitura.” 

- Melhora na  
  leitura e na  
  interpretação de  
  textos. 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

Professor 15 “Não, mas acredito que tenha 
ajudado nas outras disciplinas.” 

- Não tem  
  conhecimento, 
  mas acredita  
  que tenha  
  havido alguma  
  ajuda. 

Não tem 
conhecimento. 

Professor 16 “Sim, percebe-se que, a maioria dos 
alunos escrevem e interpretam 
melhor qualquer tipo de texto, 
interessam-se por leituras de 
diferentes gêneros […] que façam 
parte da realidade social, cultural 
deles.” 

- Melhora na  
  escrita e na  
  interpretação de 
  textos. 
- Interesse por 
  leitura de  
  diferentes  
  gêneros. 
 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

Professor 17 “Sim, através da interdisciplinaridade 
feita pelas áreas do conhecimento.” 

- Relação entre  
  as diferentes  
  áreas do  
  conhecimento.  

Ligação entre os 
conteúdos. 

Professor 18 “No momento só trabalhei com 
‘artes’ pois a leitura do desenho é 
muito importante.” 

- Não entendeu a 
  questão. 

Não tem 
conhecimento. 

Professor 19 “Podemos perceber que a vontade e 
a iniciativa de ler, ficou muito mais 
ativa, a questão da interpretação 
também merece destaque, os 
resultados são extremamente 
satisfatórios.” 

- Aumento da  
  vontade e  
  iniciativa de ler. 
- Melhora na  
  interpretação de 
  textos. 

Aumento de interesse 
pela leitura. 

Professor 20 “Segundo alguns professores de 
Português, as aulas do projeto ‘Hora 
da Leitura’ tem ajudado os alunos 
nas interpretações, habilidades na 
leitura, etc.” 

- Melhora nas  
  interpretações e 
  na habilidade de  
  leitura. 

Concentração na 
leitura, melhora na 
produção e 
interpretação de 
textos. 

 
 
Quadro 4 B - Participantes: alunos17 

 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Aluno 1 “Sim a leitura melhora os erros 
ortograficos dos leitores.” 

- Melhora dos  
  erros  
  ortográficos. 

Diminuição dos erros 
ortográficos 

Aluno 2 “Sim.” - Resposta  
  afirmativa. 

Melhora do 
desempenho 

Aluno 3 “Sim.” - Resposta  
  afirmativa. 

Melhora do 
desempenho 

Aluno 4 “+ ou – em português.” - Resposta não 
  específica. 

Melhora parcial do 
desempenho 

Aluno 5 “Eu acho que sim.” - Resposta  Melhora do 

                                                 
17 A pergunta nº 4 foi adaptada aos alunos, da seguinte forma: você acha que o projeto Hora da 
Leitura contribui para melhorar o seu desempenho em outras disciplinas? 
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  afirmativa. desempenho 
Aluno 6 “Sim.” - Resposta  

  afirmativa. 
Melhora do 
desempenho 

Aluno 7 “Não.” - Resposta  
  negativa. 
 

Não houve melhora do 
desempenho 

Aluno 8 “Acho, que sim, pois de uma certa 
maneira você estará aprendendo 
novas palavras.” 

- Aprendizado de  
  novas palavras. 

Melhora do 
desempenho 

Aluno 9 “Sim e não.” - Resposta não 
  específica. 

Melhora parcial do 
desempenho 

Aluno 10 “Sim, principalmente Português, 
obviamente nas outras também.” 

- Contribuição 
  para a disciplina  
  de português e 
  das demais 
  disciplinas. 

Melhora principalmente 
na disciplina de 
português 

Aluno 11 “Sim, porque ajuda muito para que 
esta com notas ruim.” 

- Ajuda na  
  melhora de 
  notas ruins. 

Melhora nas notas 

Aluno 12 “Sim, porque em todas as outras tem 
livros e muita coisa escrita, então eu 
acho que sim.” 

- Ajuda na 
  habilidade de  
  leitura. 

Melhora do 
desempenho 

Aluno 13 “Sim eu tenho um pouco de 
dificudade para ler e agora não 
tenho mas.” 

- Ajuda na  
  habilidade de 
  leitura. 

Melhora do 
desempenho 

Aluno 14 “Sim (como citei nos problemas de 
matemática).” 

- Ajuda nos  
  problemas de  
  matemática. 

Melhora na disciplina de 
matemática 

Aluno 15 “Sim, e principalmente em 
português.” 

- Ajuda  
  principalmente  
  na disciplina de 
  português. 

Melhora principalmente 
na disciplina de 
português 

Aluno 16 “Sim, principalmente em português, 
porque ajuda nas interpretações e 
na hora de fazer o texto.” 

- Ajuda  
  principalmente  
  na disciplina de 
  português, nas  
  interpretações e 
  na redação. 

Melhora principalmente 
na disciplina de 
português 

Aluno 17 “Eu axo que sim e muito até na 
minha opinião a hora da leitura 
ajudou a mim demais assim como 
outros alunos dessa escola.” 

- Muita ajuda. Melhora do 
desempenho 

Aluno 18 “Acredito que sim, o meu interesse 
vem aumentando cada vez mais, em 
principalmente em Historia e 
Português.” 

- Aumento do  
  interesse,  
  principalmente 
  em história e  
  português. 

Melhora principalmente 
nas disciplinas de 
português e história 

Aluno 19 “Sim pelo simples fato de lermos e 
entendermos os textos questões e 
estratégias dadas.” 

- Ajuda no  
  entendimento de 
  textos. 

Melhora do 
desempenho 

Aluno 20 “Sim. Leitura é a base de tudo.” - Resposta  
  afirmativa. 

Melhora do 
desempenho 

 
 
 
 
Quadro 4 C - Participantes :  Professores Coordenadores 
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Participante Depoimentos Núcleo de 
significado 

Categoria 

Professor 
Coordenador 
1 

“Existe interação entre a professora 
de leitura e de outras disciplinas 
para realizar as apresentações na 
escola.” 

- Interação entre 
  os professores  
  das diferentes  
  disciplinas. 

Interação entre 
professores 

Professor 
Coordenador 
2  

“o interesse em buscar livros na 
biblioteca, por solicitação dos alunos 
aos professores aumentou.” 

- Aumento do  
  Interesse dos 
  alunos na busca 
  de livros. 

Aumento do interesse 
pela leitura 

Professor 
Coordenador 
3  

“Ainda não. Este é o primeiro ano de 
implantação desse projeto nesta 
escola.” 

- Não tem  
  conhecimento. 

Não conhece 

Professor 
Coordenador   
4 

“Sim, há interferência positiva, mas 
existe a necessidade de mais 
material e cursos de capacitação 
para o professor.” 

- Interferência  
  positiva. 

Interferência positiva 

Professor 
Coordenador  
5 

“Sim. Melhorou na interpretação de 
textos. O aluno consegue ler e 
entender melhor a matéria.” 

- Melhora na  
  interpretação de 
  textos e  no 
  entendimento da  
  matéria.  

Melhora na 
interpretação de textos 

Professor 
Coordenador  
6 

“Eu acredito que o projeto ‘Hora da 
Leitura a longo prazo ajudará os 
alunos em todas as disciplinas.” 

- Ajuda a longo 
  prazo aos  
  alunos em todas 
  as disciplinas. 

Interferência positiva 

Professor 
Coordenador  
7 

“Sim. Constatamos interesse e 
gosto pela leitura, o que melhora o 
desempenho em todas as 
disciplinas.” 

- Interesse e  
  gosto pela  
  leitura, levando  
  à melhora do 
  desempenho em 
  todas as  
  disciplinas. 

Aumento do interesse 
pela leitura 

Professor 
Coordenador  
8 

“Os alunos que realizam as 
atividades solicitadas melhoraram 
na interpretação dos textos, na 
escrita e aceitam trabalhar com as 
diferentes linguagens.” 

- Melhora na  
  interpretação de  
  textos. 
- Aceitação das  
  diferentes  
  linguagens. 

Melhora na 
interpretação de textos 

Professor 
Coordenador  
9 

“Conversando com os professores 
eles afirmam que ainda não é 
possível atribuir ao projeto alguns 
avanços observados. Eles enfatizam 
que grande número de alunos 
apresentam dificuldades de leitura e 
interpretação.” 

- Afirmação de  
  professores da  
  impossibilidade  
  de avaliar os  
  resultados  
  alcançados. 
- Queixa sobre o  
   elevado número 
   de alunos por 
   turma. 

Não houve avaliação 

Professor 
Coordenador  
10 

“Está gerando sim interferência nas 
diferentes disciplinas pois a leitura 
desenvolve a imaginação, o 
raciocínio crítico, compreensão e a 
comunicação.” 

- Interferência  
  positiva nas  
  diferentes  
  disciplinas em  
  virtude do  
  desenvolvimento 
  da imaginação, 
  o raciocínio  
  crítico e da  
  comunicação. 

Interferência positiva 
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Questão nº 5 – Quais as maiores dificuldades que você encontra no seu trabalho no 
projeto Hora da Leitura? 
 
 
Quadro 5 A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 1 “Uma das dificuldades é o tempo, em 
aula fica difícil fazer o fechamento de 
uma determinada atividade.” 

- Tempo reduzido, 
  dificultando o  
  fechamento de  
  atividades. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 

Professor 2 “Falta de alguns recursos e 
materiais.” 

- Recursos e  
  materiais  
  insuficientes. 

Falta de recursos 
materiais e de espaço 
físico 

Professor 3 “A maior dificuldade é a dificuldade 
de aula semanal, já que muitas 
vezes é trabalhado com fragmentos 
de livros dos quais gostaria que meu 
aluno tivesse conhecimento da 
história completa.” 

- Quantidade de  
  aulas semanais  
  insuficiente para  
  desenvolvimento  
  completo de  
  atividades. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 

Professor 4 “A minha maior dificuldade foi a falta 
de livros específicos para o EF,…” 

- Falta de livros  
  específicos para  
  o ensino  
  fundamental. 

Falta de recursos 
materiais e de espaço 
físico 

Professor 5 “… não tenho problema algum, mas 
os professores sentem a 
necessidade de um tempo maior.” 

- Não há  
  problemas. 

Não há dificuldades. 

Professor 6 “- Muitos alunos em sala de aula. 
- Falta de um espaço mais tranqüilo, 
que não tenha interferência do 
barulho, o que distrai o aluno. 
- livros para a sala toda ou p/ se 
trabalhar em duplas. Recursos p/ 
xérox.” 

- Excesso de  
  alunos por  
  turma. 
- Falta de espaço 
  onde haja 
  silêncio. 
- Falta de livros  
  para todos os  
  alunos. 

Número elevado de 
alunos por classe 

Professor 7 “O número de alunos, são muitos 
alunos, alguns não se sentem à 
vontade na hora de ler, emitir sua 
opinião; com grupos pequenos, seria 
muito mais fácil trabalhar…” 

- Excesso de  
  alunos por salas, 
  o que prejudica 
  a troca de   
  opiniões. 

Número elevado de 
alunos por classe 

Professor 8 “Falta de material, uma sala de 
informática e um trabalho coletivo 
com todas as disciplinas, …” 

- Falta de material 
  e de uma sala    
  de informática. 

Falta de recursos 
materiais e de espaço 
físico 

Professor 9 “O número insuficiente de aulas, 
material insuficiente direcionado para 
o projeto e o fornecimento de xerox 
para os alunos.” 

- Número  
  insuficiente de 
  aulas semanais. 
- Material 
  insuficiente para  
  todos os alunos.  

Quantidade de aulas 
insuficiente 

Professor 10 “O número insuficiente de aulas, 
material direcionado para o projeto é 
insuficiente.” 

- Número  
  insuficiente de  
 aulas semanais. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 

 
Professor 11 

“A quantidade de aula semanal por 
sala é mínima, o projeto seria melhor 
desenvolvido se oferecesse uma 
sala de leitura, materiais suficientes 

- Número  
  insuficiente de  
  aulas semanais. 
- Falta de uma  

Quantidade de aulas 
insuficiente 
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e diversificados como jornais, 
revistas, gibis, jogos educativos, 
textos por imagens entre outros.” 

  sala específica  
  para a leitura,  
  com materiais  
  diversificados.  

Professor 12 “Falta de material.” - Falta de  
  materiais. 

Falta de recursos 
materiais e de espaço 
físico 

Professor 13 “A maior dificuldade é o desinteresse 
de alguns alunos, que acabam 
prejudicando o desenvolvimento da 
aula.” 

- Desinteresse  
  dos alunos. 

Falta de interesse e 
concentração dos 
alunos 

Professor 14 “O desinteresse de alguns alunos, 
que acabam prejudicando o 
desenvolvimento da aula.” 

- Desinteresse  
  dos alunos. 

Falta de interesse e 
concentração dos 
alunos 

Professor 15 “O tempo curto demais,  
Poucos ou nenhuma O.T, para troca 
de experiência.” 

- Tempo  
  insuficiente. 
- Falta de 
  orientação 
  técnica, para  
  troca de  
  experiências. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 

Professor 16 “Ratifico que é o numero insuficiente 
de aulas (1 aula semanal), 
dificultando a continuidade dos 
trabalhos propostos,…” 

- Quantidade de  
  aulas semanais  
  insuficiente para 
  desenvolvimento 
  completo de  
  atividades. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 

Professor 17 “O que percebo é que o aluno não 
tem o hábito de ler e falta 
concentração na hora da leitura, 
salas lotadas dificultam o 
desenvolvimento da aprendizagem.” 

- Falta de hábito 
  de leitura e de  
  concentração 
  dos alunos. 
- Excesso de  
  alunos por  
  turmas. 
 
 

Falta de interesse e 
concentração dos 
alunos 

Professor 18 “Uma reunião em que pudessemos 
discutir sobre o assunto com os 
professores e criar técnicas 
diferenciadas.” 

- Falta de reunião 
  para discussão  
  sobre o assunto  
  e para criação  
  de técnicas 
  diferenciadas. 

Falta de reuniões 

Professor 19 “Não temos dificuldades, mais 
precisamos de um espaço batizado 
como Hora da leitura, para fazer 
reflexões, uma leitura boa sem a 
interferência de outras pessoas.” 

- Falta de um  
  espaço  
  específico para 
  as aulas, sem  
  interferências  
  externas. 
 

Falta de recursos 
materiais e de espaço 
físico 

Professor 20 “A maior dificuldade que encontro no 
meu trabalho é a falta de livros para 
os alunos lerem, …” 
 

- Falta de livros. Falta de recursos 
materiais e de espaço 
físico 
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Quadro 5 B - Participantes: alunos 
 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Aluno 1 “Dificuldades nenhuma.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 2 “Nenhuma, porque eu gosto de ler, e 
isso me ajuda bastante, até pra 
escrever melhor.” 

- Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 3 “Nos textos e na atividades de 
complenção do texto me deixa 
confusa.” 

-Dificuldade nas 
atividades de 
compreensão 
de textos. 

Compreensão dos 
textos 

Aluno 4 “Por enquanto nenhuma.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 5 “Até agora eu tive alguma dificuldade 
intensa. To conseguindo levar de 
boa.” 

- Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 6 “Não encontro nenhuma dificuldade.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 7 “Nenhuma. Eu acho que fazer 
resumos de livros não trazem 
dificuldades para mim.” 

- Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 8 “Acho eu que não tenho nenhuma 
maior dificuldade.” 

- Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 9 “Nenhuma.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 10 “Nenhuma.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 11 “Um pouco na leitura e no desenho.” - Dificuldade na 
leitura e no 
desenho. 

Possui pouca 
dificuldade 

Aluno 12 “Acho que nenhuma.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não possui dificuldades 

Aluno 13 Não respondeu a questão. - Resposta em 
branco. 
 

Resposta em branco  

Aluno 14 “Do fato de outra pessoa não ter o 
hábito de ler e na hora de ler para a 
professora, demora não corresponde 
bem as palavras etc.” 

- Dificuldade de 
entendimento da 
leitura do outro. 

Interferência na hora da 
leitura 

Aluno 15 “Eu sou uma pessoa largada, e não 
leio livros com muitas páginas, 
normalmente os menores não há 
tantas coisas há se aprender.” 

- Falta de interesse 
e gosto pela leitura. 

Não possui interesse 

Aluno 16 “Não consegui imaginar como séria 
as histórias contadas pelo 
professor.” 

- Falta de 
imaginação ao 
ouvir as histórias 
contadas pelo 
professor. 

Falta de imaginação 

Aluno 17 “Não encontro muita dificuldades na 
hora da leitura todas as minhas 
dificuldade são resolvidas na hora na 
sala junto com a professora.” 

- Pouca dificuldade 
com resolução na 
própria sala de 
aula. 

Não há dificuldades 

Aluno 18 “Não vejo muitas, pois como já 
disse, estou satisfeita com o meu 
desempenho.’ 

- Não encontra 
muitas dificuldades. 

Não há dificuldades 
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Aluno 19 “Não encontro dificuldade alguma, 
pois a professora consegue nos 
passar com grande clareza o 
conteúdo dado.” 

- Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Aluno 20 “Não vejo muitas dificuldades eu 
acho bem simples.” 

- Não encontra 
muitas dificuldades. 

Não há dificuldades 

 
 
Quadro 5 C - Participantes :  Professores Coordenadores 
 
 
Participante Depoimentos Núcleo de 

significado 
Categoria 

Professor 
Coordenador 
1 
 

“não temos dificuldades, apenas 
precisariamos de um espaço.” 

- Sem dificuldades, 
ressalvando-se a 
necessidade de um 
espaço. 

Falta de espaço físico 

Professor 
Coordenador 
2  

“bem até o momento nenhuma.” - Nenhuma 
dificuldade. 

Não há dificuldades 

Professor 
Coordenador 
3  

“A falta de material, pois só temos 
livros mais adequados para os 
alunos de Ensino Médio, na 
biblioteca…” 

- Falta de livros 
adequados ao 
nível de ensino dos 
alunos. 

Falta de recursos 
materiais 

Professor 
Coordenador   
4 

“Falta de concentração por parte de 
alguns alunos, número elevado de 
alunos por sala que acaba 
dificultando um melhor resultado do 
projeto.” 

- Falta de 
concentração de 
alguns alunos. 
- Número elevado 
de alunos por 
turmas. 

Falta de concentração 
dos alunos 

Professor 
Coordenador  
5 

“O tempo que é pouco.” - Tempo 
insuficiente. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 

Professor 
Coordenador  
6 

“O número de alunos; encontrar um 
local na escola tranqüilo para o 
grupo trabalhar.” 

- Número elevado 
de alunos por 
turmas. 
- Ausência de local 
tranqüilo para 
trabalhar. 

Número elevado de 
alunos por turma 

Professor 
Coordenador  
7 

“Desenvolver este hábito. Porém, 
como é um processo, não o 
podemos considerá-lo acabado…” 

- Desenvolvimento 
do hábito de leitura 
nos alunos. 

Didática do professor 

Professor 
Coordenador  
8 

“Resistência de alguns alunos para 
a leitura material de suporte para 
trabalhar com os alunos,…” 

- Resistência de 
alguns alunos para 
a leitura. 
- Falta de material 
de suporte. 

Didática do professor 

Professor 
Coordenador  
9 

“…acho difícil reunir as três 
professoras que trabalham com o 
projeto na escola, pois elas 
possuem um número reduzido de 
aulas que não exige delas a 
participação nos HTPCs.” 

- Dificuldade para 
reunir professoras 
do projeto. 

Dificuldade de reunir 
os professores do 
projeto 

Professor 
Coordenador  
10 

“Como Coordenadora a maior 
dificuldade é a carga horária, poucas 
aulas semanais.” 

- Quantidade de 
aulas semanais 
insuficiente. 

Quantidade de aulas 
insuficiente 
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Anexo C - Quadros síntese das respostas de professores, alunos e 

professores coordenadores agrupadas por categorias. 

 
 
Questão nº. 1- Descreva, em poucas palavras, o que significa o projeto “Hora da 
Leitura”. 
 
 
Quadro 1.1. A   - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Professor 1 “É um projeto que proporciona ao aluno um 

contato maior com diferentes gêneros literários 
(contos, crônicas, poemas e outros)”. 
 

Professor 3 “Um momento em que os alunos podem ter 
contato com diversos gêneros textuais, trocar 
experiências e indicar livros que tenha 
gostado, promovendo assim a socialização.” 
 

Professor 5 “É um momento que foi criado para 
proporcionar aos alunos do ensino 
fundamental, onde eles tenham condições de 
desenvolver leituras de diversos gêneros 
textuais; e com isso, iniciar um trabalho 
diferenciado, com atividades que permitam 
explorar os jogos de linguagem.” 
 

Professor 8 “É uma proposta de trabalho pedagógico que 
visa focalizar a leitura de diversos gêneros 
adequados aos alunos do ciclo II do ensino 
fundamental.” 
 

Professor 13 “Uma oportunidade para o aluno ter contato 
com diferentes textos, a ser incentivado a ler.” 
 

Professor 18 “O projeto visa enfatizar a leitura de diferentes 
gêneros textuais, especialmente para que 
nosso aluno do ciclo II do ensino fundamental 
aprenda a gostar e apreciar o que lê.” 
 

Professor 20 “O projeto hora da leitura é uma proposta de 
trabalho que visa enfatizar a leitura de diversos 
gêneros com o objetivo de despertar no aluno 
de 5ª a 8ª séries gosto pela leitura visual e 
verbal.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contato com diferentes 
modelos literários 
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Professor 2 “…enfatizar a leitura e contribuir para a 
formação dos alunos do ciclo II do ensino 
fundamental…” 
 

Professor 7 “É uma proposta de trabalho que tem a 
finalidade de valorizar a leitura de diversos 
gêneros literários […]E principalmente formar 
leitores com a prática da leitura.” 
 

Professor 11 “Esse projeto, por meio da diversidade de 
leituras oferecidas, significa a formação do 
aluno leitor, tornando-o observador e 
participante de seu cotidiano.” 
 

Professor 16 “Uma tentativa de aprimorar a competência do 
aluno na leitura diversificada…” 
 

Professor 17 “…tem como finalidade proporcionar ao 
estudante instrumentos necessários para que 
ele possa ler, compreender, selecionar e 
organizar informações complexas do mundo 
moderno e expressar-se de maneira autônoma 
e crítica.” 
 

 
 
Formação do leitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor 4 “Este projeto tem a finalidade de criar no aluno 
o hábito da leitura em todos os componentes.” 
 

Professor 6 “É uma proposta de trabalho na Secretaria 
Estadual e da Educação, cujo objetivo é 
estimular o aluno a ler diversos gêneros, de 
modo a participar de situações de leitura, com 
prazer.” 

Professor 12 “Este projeto tem por finalidade, resgatar e 
despertar o leitor que está escondido ou 
esquecido dentro de cada um de nós.” 

Professor 14 “É um projeto que incentiva o aluno a leitura 
por meios de vários artifícios.” 

Professor 15 “Incentivar o aluno a leitura, sem precisar 
forçá-lo a fazer.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulo à leitura 
 

Professor 9 “É um momento de interação entre o aluno e o 
contexto social ao qual está inserido…” 
 

Professor 10 “…é um momento de interação entre aluno, 
professor. Proporciona ao aluno momentos de 
reflexão, decodificação dos códigos da língua 
portuguesa.” 
 

Professor 19 “…significa oportunidade porque por meio 
deste projeto ‘Hora da Leitura’ os alunos tem 
um tempo para si próprio refletir, nos assuntos 
pessoais e cotidianos.” 

 
 
 
 
 
 
Leitura interativa e reflexiva 
 

 
 
Quadro 1.1. B – Participantes : alunos 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 

Aluno 1 “Um espaço de maior atenção para a leitura”  



  123 

 

Aluno 3 “Mais aprendizado” 

Aluno 5 “É uma hora reservada pra leitura” 
Aluno 6 “Uma hora específica para leitura e para 

acompanhar as noticias dos jornais, etc.” 
Aluno 10 “Conhecimento melhor pela leitura e pela 

escrita” 
Aluno 11 “…significa aprender mais sobre a língua 

portuguesa” 
Aluno 13 “Aprender mais – tirar dúvida”  
Aluno 16 “…para mim e para os outros é muito bom, 

porque ajuda os alunos a se desenvolver 
mais” 

Aluno 17 “Hora da leitura para mim é aonde ajuda a 
nossa leitura, escrita e a entender os textos 
com mais clareza” 

Aluno 19 “…é para ajudar os alunos a terem mais 
capacidade de ler entender e interpretar os 
textos. Tornando-os mais eficientes em cada 
trabalho proposto” 

Aluno 20 “…é uma oportunidade de aprender melhor a 
ler” 

 
 
Valorização da leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluno 4 “…um momento pra relaxar, pra esquecer 
tudo, e aprender coisas novas” 

Leitura como momento de 
descontração 

Aluno 7 “É um momento de leitura em que interagimos 
com o texto e aprendemos a interpretar e 
expor nossa opinião” 

Aluno 14 “O momento que o aluno e professor 
demonstram o hábito de leitura em sala de 
aula onde uns trocam idéias sugestivas e 
interpretam o texto” 

 
 
Leitura interativa 
 

Aluno 8 “…é uma aula onde lemos e muitas das vezes 
fazemos um debate sobre o livro” 

Aluno 15 “É uma aula especifica para leitura, onde os 
alunos desenvolvem a leitura diante dos 
livros” 

 
 
Leitura como atividade 
 

Aluno 9 “Significa que incentiva o aluno a ter mais 
interesse pela leitura” 

Aluno 12 “Acho que esse projeto foi inventado para 
incentivar os alunos a se interessarem a 
gostar de ler” 

 
 
Incentivo à leitura 
 

Aluno 18 “…significa muita coisa na minha opinião 
ajuda muito nas aulas de português, e 
aumenta a curiosidade de cada vez aprender 
mais e devorar vários livros.” 

Auxílio nas demais 
disciplinas 

 
 
Quadro 1.1. C – Professores Coordenadores 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 

Professor 
coordenador 
1 

“Incentivar o a aluno a gostar de ler, viajar 
com a leitura, melhorar seu conhecimento” 
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Professor 
coordenador 
2 

“Oportunidade de despertar o interesse pela 
leitura e demonstrar a importância do saber 
ler, assimilando, ou seja, compreendendo o 
que se lê” 

Professor 
coordenador 
3 

“…despertar no aluno o gosto, o interesse 
pela leitura, ampliando sua competência 
leitora” 

Professor 
coordenador 
4 

“…estimular a leitura na escola” 

Professor 
coordenador 
9 

“…é uma tentativa de desenvolver no aluno o 
gosto pela leitura através de diferentes 
gêneros, sem a obrigatoriedade das 
avaliações e sim valorizando o prazer do 
leitor” 

Professor 
coordenador 
10 

“Estimular o interesse pela leitura, escrita e 
por atividades que permitam reconhecer, 
criar, compreender e interpretar diferentes 
tipos de texto literários e não literários com 
coesão e coerência” 

 
Estímulo à leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor 
coordenador 
5  

“… visa enfatizar a leitura de diferentes 
gêneros, crônicas, poemas, letras de 
músicas, charges e outros textos adequados 
aos alunos” 

Professor 
coordenador  
6 

“… visa enfatizar a leitura de diferentes 
gêneros, crônicas, poemas, letras de 
músicas, charges e outros textos adequados 
aos alunos” 

 
 
 
Modelos literários 
 

Professor 
coordenador 
7 

“A leitura silenciosa, a leitura em grupo. A 
procura das palavras no dicionário. O resumo 
dos textos lidos. A encenação de histórias” 

Estratégias de leitura 

Professor 
coordenador 
8 

“Significa resgatar o prazer da leitura e dar 
subsídios para competência da escrita” 

Leitura prazerosa  

 
 
 
 
 
Questão nº. 2- Que estratégias do projeto você considera que atingem mais os 
alunos? 
 
Quadro 2.1. A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Professor 1 “A organização das atividades, deixar que o 

aluno conheça o material e analise-o trocando 
opiniões com os amigos e fazendo o registro 
da síntese e finalmente os comentários de 
cada um sobre a leitura.” 

Professor 3 “As estratégias que mais atingem os alunos 
são a roda de leitura, onde é lido um texto e 
debatido o tema, as peças teatrais.” 

Professor 6 “A leitura compartilhada; pois possibilita ao 
aluno ouvir não só a leitura do professor, 
como também dos colegas. A leitura em voz 
audível prende mais a atenção do aluno.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura compartilhada e troca 
de opiniões 
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Professor 7 “A leitura compartilhada, ler em voz alta, ouvir 
a leitura do outro, conversar sobre o que leu, 
dar opiniões, refletir sobre as situações da 
vida porque é isso que a literatura nos traz e 
nos coloca de frente com a vida.” 
 

Professor 8 “Leitura pelo professor: criar situações de 
leitura para que o aluno possa emitir opinião; 
leitura em voz alta feita pelos alunos; leitura 
expressiva.” 
 

Professor 13 “A leitura em voz alta com inferência oportuna 
do professor.” 

Professor 14 “Em grupos, fazendo com que eles se 
interagem com os amigos dividindo as 
tarefas.” 
 

Professor 20 “A estratégia que mais atinge o aluno é a 
literatura lida e comentada em sala de aula, 
pois o que eles realmente gostam é de ler os 
livros em mãos e ler suas histórias.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura compartilhada e troca 
de opiniões 

Professor 2 “A liberdade de trabalhar com textos 
diversificados, partindo das sugestões dos 
próprios alunos.” 
 

Professor 4 “A leitura de todo tipo de texto, de acordo com 
o interesse de cada um ou da classe.” 
 

Professor 18 “A leitura não obrigatória e sim aquela que 
gosta, visando sua produção coletiva para os 
trabalhos escritos.” 

Professor 19 “A estratégia de deixar o aluno à vontade na 
escolha do livro desejado.”  

 
 
 
 
 
Livre escolha dos textos 
 

Professor 5 “No instante em que o professor abre várias 
possibilidades de trabalho, fazendo com que 
os alunos sintam-se a vontade na hora da 
criação, garantindo trabalhos diversificados, 
mostrando aos alunos as diferentes formas e 
estilos de linguagem oral e escrita.” 

 
Professor 11 

“São estratégias fundamentais a diversificação 
de assuntos abordados por meio de diferentes 
tipos de leitura, o não formalismo com a 
compreensão de textos, mas a oportunidade 
do aluno colocar seu ponto de vista por meio 
de comentários em sala de aula...” 

Professor 12 “Devemos entender que a leitura não é 
apenas ‘ler’, mas estratégias como leitura 
visual (figuras, filmes); corporal (teatro).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho diversificado 
 

Professor 9 “O momento de produção, busca e finalização 
das atividades propostas orientadas pelo 
professor.” 

Professor 10 “A confecção do projeto, busca finalização das 
atividades propostas com orientação do 
professor.” 
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Professor 16 “Leitura de gibis que são reescritos em forma 
de narração; contos contemporâneos (Ex: 
“Tchau” de Lygia Buzanga) com montagem de 
texto com um final original e criativo para cada 
personagem do texto, terminando com 
teatralização; paráfrases de poesias e 
músicas são atividades que eles gostam 
muito.” 

Produção de atividades 
 

Professor 15 “Aquelas estratégias onde o aluno participa da 
aula, dando sua opinião em debates e falando 
da realidade de cada um.” 

Participação do aluno 

Professor 17 “A leitura de diversos tipos de textos como 
poesias, músicas fábulas, contos que os 
alunos possam explorar o sentido e o gosto 
pela leitura...” 

Leitura de diversos gêneros 
textuais. 

 
 
Quadro 2.1. B - Participantes: alunos 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Aluno 1 “A leitura do texto do interesse dos alunos.” 
Aluno 2 “As histórias, os poemas os alunos prestam 

atenção quando a história é legal.” 
Aluno 19 “Na hora de ler livros que contenham textos 

interessantes.” 

 
 
Leituras que agradam os 
alunos 
 

Aluno 3 “As músicas que ela manda agente fazer as 
poesias.” 

Aluno 18 “As atividades, são bem descontraídas e o 
humor da professora ajuda muito.” 

Aluno 5  “Poesias” 

 
Músicas, poemas e outras 
atividades descontraídas 
 

Aluno 6 “Para que eles possam  tar lendo mais 
prestando atenção no quelê.” 

Atenção na leitura 

Aluno 7 “No momento, não há nenhuma estratégia que 
atinge os alunos pois não se interessam pela 
aula porque é só uma aula individual ou um 
livro por dupla e depois fazer um resumo 
sobre o que leu” 
 

 
 
Nenhuma estratégia 

Aluno 4 “Acho que na hora que vai discutir sobre o 
texto lido, quando tem algum texto.” 

Aluno 8 O diálogo entre os alunos e o professor, pois 
quando o professor começa a debater sobre a 
história, automaticamente todos os alunos são 
envolvidos, fazendo assim com que cada um 
dê sua opinião.” 

Aluno 9 “A professora procura termos legais, as vezes 
debate, e lê com a gente.” 
 

Aluno 14 “As interpretações afetam bastante os alunos.” 
Aluno 16 “A interpretação de textos.” 

 
 
 
 
 
Interpretação de textos e 
discussões 
 
 
 

Aluno 10 “A diciplina da aula, onde todos participam.” Disciplina e participação dos 
alunos 

Aluno 11 “A parte da leitura.” Leitura como atividade 
Aluno 12 “A leitura oral para a sala (dos alunos para o 

professor).” 
Estratégias de leitura 

Aluno 13 “Entender as perguntas que serão feita no 
vestibular.” 
 

Preparação para o vestibular 
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Aluno 15 “As histórias, o senso de leitura, o clímax de 
boas histórias, eu gosto de escrever, então a 
escritura também me ajuda um pouco na 
leitura, escrever é uma parte legal que me 
chama bastante atenção.” 
 

 
 
A escrita 

Aluno 17  “Não entendi desculpe por não ajudar nessa 
questão.” 
 

Não entendeu a pergunta 

Aluno 20 “Quando o professor participa da leitura.” 
 

Participação do professor 

 
Quadro 2.1. C - Participantes:  professores Coordenadores 
 
 

Participante Depoimentos Categoria 
Professor 
Coordenador 
1 

“Leitura de assuntos interessantes, teatro, 
música.” 

Professor 
Coordenador  
7 

“A leitura silenciosa. 
A leitura em grupo. 
A procura das palavras no dicionário. 
O resumo dos textos lidos. 
A encenação das histórias. 

Professor 
Coordenador  
8 

“Qdo o professor propõe atividades fora do 
cotidiano da sala de aula, p.ex. a leitura de 
quadrinhos, troca de correspondência, 
criação de paródias, etc.”  

Professor 
Coordenador  
9 

“Considero que as melhores estratégias são 
as que exploram os aspectos visuais e 
ilustrativos, seja durante a leitura, ou durante 
as produções realizadas a partir do que foi 
lido. Ex. história em quadrinho, anúncios 
publicitários, etc.” 
 

Professor 
Coordenador 
3  

“Trabalhar aquilo que o aluno gosta (por 
exemplo, gibi) para depois partir para leituras 
mais clássicas, mais complexas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades diversificadas 
 
 

Professor 
Coordenador   
4 

“-Leitura individual 
- roda de leitura” 

Professor 
Coordenador  
5 

“- Leitura com ênfase 
- Leitura compartilhada 
- Verificação (antes da 
leitura/durante/depois)” 

Professor 
Coordenador  
6 

“A leitura compartilhada; leitura em voz alta, 
leitura programada e leitura expressiva.” 

 
 
 
 
Estratégias de leitura 
 

Professor 
Coordenador 
2  

“Após a leitura, o debate sobre o assunto.” Debate sobre o texto lido 

Professor 
Coordenador  
10 

“Convidar os alunos a serem co-autores da 
história, dando a eles oportunidade de 
criarem, definirem destinos dos personagens 
dando sugestões sobre o título, envolvendo-
se com o enredo da história.”  

 
 
Alunos co-autores das 
histórias 
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Questão nº. 3 – Em que aspectos as aulas do projeto Hora da Leitura diferem das 
aulas dadas em língua portuguesa? 
 
 
Quadro 3.1. A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Professor 1 “Ter como foco a leitura de textos e deixar o 

aluno ‘viajar’ na sua imaginação.” 
 

Professor 2 “É a possibilidade de continuarmos 
trabalhando um determinado assunto, ou 
gênero literário o tempo que acharmos 
necessário, não ficamos presos ao didatismo 
acoplado a regras que o aluno tem que 
aprender para dar  novo passo.” 

Professor 4 “O observado foi que os alunos ficam mais 
soltos e se sentem mais a vontade de dar 
suas opiniões sobre o que foi dado.” 

Professor 5 “Em sala de aula a preocupação é maior com 
a gramática, enquanto que na aula de leitura é 
possível diversificar mais.” 

Professor 6 “Por se trabalhar a modalidade permanente 
com a leitura, o aluno se sente mais tranqüilo 
por responder as questões do texto lido: já 
que, na maioria das vezes, o entendimento se 
dá de forma oral, a aula é mais informal.” 

Professor 7 “Por ser uma aula voltada para a ‘leitura’, o 
aluno parece-me que gosta mais, isso eu 
presenciei ano passado, pois como eu dava 
aula de Leitura e Português na mesma classe, 
observei que muitos alunos não se 
interessavam pelas aulas de Língua 
Portuguesa, interessavam-se pelas aulas de 
Leitura e participavam,…” 
 
 

Professor 8 “Em Língua Portuguesa as leituras visam 
avaliar se os alunos leram ou não, ou seja, de 
maneira burocrática, sem sentido para os 
alunos. Enquanto no projeto ‘Hora da Leitura’ 
proporcionamos aos alunos momentos de 
prazer, .…” 

Professor 11 “A compreensão do texto é o que mais difere. 
Ao Professor de Leitura, interessa o diálogo 
com os alunos, a troca de idéias. Assim, foge-
se à tradicional interpretação de texto, que 
não permite ao aluno a interação com os 
colegas…” 

Professor 12 “Poderíamos dizer que a língua portuguesa 
(gramática) trabalhamos a razão e a leitura 
trabalhamos a emoção do aluno, …” 

Professor 13 “Além dos aspectos relevantes e não ter 
prova, de terem liberdade as vezes de 
escolherem os textos ou livros a serem lidos” 

Professor 15 “Nas aulas de leitura não se trabalha a 
gramática, somente a leitura e interpretação.” 

 
Fuga do tradicionalismo das 
aulas de Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuga do tradicionalismo das 
aulas de Língua Portuguesa 
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Professor 16 “Diferem em poucos aspectos pois nas aulas 
de Língua Portuguesa trabalha-se a 
compreensão, a interpretação, a linguagem e, 
às vezes, a produção de texto de modo 
bastante objetivo. Já em Leitura procuramos 
desenvolver, no aluno, o prazer pela leitura, 
usando de diferentes estratégias de 
abordagem do texto, …” 

Professor 18 “Porque o projeto é somente direcionado para 
o entendimento da leitura, enquanto as aulas 
dadas em L. Portuguesa abrangem o estudo 
da gramática e conhecimentos da nossa 
literatura.” 

Professor 19 “Hora da leitura é uma aula diferente, pois o 
interesse do aluno é desvendar os mistérios 
procurando chegar ao fim. Por outro lado, o 
estudo de Língua Portuguesa, está voltado 
somente as normas, …” 

Professor 20 “As aulas do projeto ‘Hora da Leitura’ diferem 
das aulas dadas em Português, na gramática, 
porque o que dá tempo para fazer em 50 
minutos, é ler os textos e refletir-los.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor 3 “Nessas aulas é trabalhado a leitura de forma 
diferente, como em voz alta, peças teatrais, 
teatro de fantoches. Já nas aulas de 
português, é trabalhado as regras, a norma 
culta etc.” 

Professor 9 “Difere-se por proporcionar leitura social, 
visual e corporal.” 

Professor 10 “Difere-se por proporcionar leitura social, 
visual e corporal.” 
 

Professor 17 “Possibilitar e proporcionar ao aluno o hábito 
de descobrir através dos livros o prazer de 
ler.” 

 
 
 
 
Leitura diferenciada 
 

Professor 14 “O fato deles terem a liberdade de escolherem 
textos ou livros a serem lidos.” 

Liberdade de escolha dos 
textos 

 
 
 
Quadro 3.1. B - Participantes: alunos 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Aluno 1 “Língua Portuguesa trabalha a gramática Hora 

da Leitura varios tipos de texto.” 
Aluno 4 “Na aula de Língua Portuguesa a gente não 

tem muito tempo pra ler, a gente aprende 
mais gramática, agora na ‘Hora da Leitura’, a 
gente tem mais tempo pra ler, mais tem 
professores que não leem muito e passam 
muitas questões.” 

Aluno 5 “É bem mais liberal para os alunos exporem 
suas idéias.” 

Aluno 6 “Porque na Língua Portuguesa nos fazemos 
redação interpretação de texto, e na ‘Hora da 
Leitura” a gente aprende a ler melhor e a 
interpretar músicas.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 
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Aluno 7 “Na aula de leitura apenas temos que ler 
alguma página do livro, já na de Português 
debatemos, expondo nossas idéias.” 

Aluno 9 “porque na ‘Hora da Leitura’, nós lemos 
aprendemos a enriquecer um pouco o nosso 
vocabulário, na aula de português já é muita 
lição …” 

Aluno 11 “A parte de figuras de estilo etc e nas orações 
subordinadas e adjunto adnominal” 

Aluno 12 “Acho que a ‘Hora da Leitura’ não tem 
gramática e menos tempo do que a de Língua 
Portuguesa.” 
 

Aluno 13 “O português fala sobre os verbo e a leitura 
fala sobre a leitura e nada mais.” 

Aluno 18 “As aulas são bem mais descontraidas.” 
 

 

Aluno 2 “É porque na aula de leitura, a gente lê mais, 
é isso!…” 

Aluno 8 “Nessa aula podemos praticar a leitura.” 
Aluno 10 “Em Portugues estudamos mais a gramatica e 

em Leitura estudamos a forma de ler.” 
Aluno 14 “Em Português, o hábito de leitura é menos 

necessário, mas na aula de leitura, é um 
tempo somente para ler e sugestar idéias.” 

Aluno 15 “A leitura ajuda a entender coisas que outros 
não sabem, como palavras dificeis de 
entender o português ajuda mais sobre a 
criação de textos em aspectos expecificos.”  

Aluno 19 “Para mim não diferenciam muita coisa, 
apenas na hora de ler livros…” 

Aluno 20 “O Projeto Hora da Leitura é voltado a leitura 
as aulas de portugues não.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ênfase na leitura 
 

Aluno 16 “O jeito do professor explica, e o modo dos 
alunos intender.” 

Aluno 17 “Eu axo que aspecto algum só que na língua 
portuguesa é mais elaborado na minha 
opinião.” 

 
 
Didática do professor 
 

Aluno 3 O aluno não respondeu a questão. Não respondeu 
 
 
 
Quadro 3.1. C - Participantes :  Professores Coordenadores 
 
 

Participante Depoimentos Categoria 
Professor 
Coordenador 
3  

“No projeto pretende-se seduzir o aluno para 
as leituras. As aulas dadas em Língua 
portuguesa são vistas como ‘obrigação’ 
dessas leituras.” 

Professor 
Coordenador   
4 

“Proporcionar o hábito de ler de forma 
descontraída e prazerosa.” 

Professor 
Coordenador  
6 

“Nas aulas do projeto ‘Hora da leitura’ o 
aluno participa com prazer, pois a aula é 
bem interessante e aconchegante.” 

 
 
 
 
Estímulo à leitura 
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Professor 
Coordenador 
2  

“Em Leitura o foco é a própria leitura, em L. 
Portuguesa, estuda-se a gramática e 
estrutura do texto.” 
 

Professor 
Coordenador  
7 

“São direcionadas para a leitura e 
interpretação de textos como pontos 
principais do programa.” 

Professor 
Coordenador  
8 

“O projeto procura atender  a leitura de 
diferentes linguagens: a escrita, a visual, a 
corporal.” 

 
 
 
 
Ênfase na leitura 
 
 
 

Professor 
Coordenador  
5 

“É um momento mais especifico mais 
apropriado. O aluno lê pelo contexto sem o 
auxílio do dicionário. Não há muita cobrança 
como nas aulas de Português com ênfase na 
gramática e tudo o mais.” 

Professor 
Coordenador  
9 

“Acredito que nas aulas de Língua 
Portuguesa há a preocupação com a 
gramática e as leituras possuem um caráter 
obrigatório, enquanto que na ‘Hora da 
Leitura’ o que se valoriza é que o aluno tome 
gosto pelo ato de ler.” 
 

 
 
 
Aulas diferenciadas das 
aulas tradicionais 
 

Professor 
Coordenador 
1 

“O trabalho está voltado para poesias, peças 
de maneira diferente do que é trabalhado na 
aula de português.” 

Professor 
Coordenador  
10 

“No Projeto Hora da Leitura o professor tem 
que buscar formas diversificadas de envolver 
o aluno no mundo mágico da leitura, 
desenvolvendo a sua criatividade com 
diversos tipos de textos.” 

 
 
 
Trabalho diversificado 
 

 
 
Questão nº. 4 – Você tem informação sobre a interferência ou não do projeto Hora 
da Leitura no desempenho dos alunos nas diferentes disciplinas? 
 
Quadro 4.1. A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Professor 1 “Apesar de ser um projeto novo percebemos 

que a concentração na leitura de textos e a 
interpretação do aluno está mais 
significativa.” 

Professor 2 “Sim, segundo alguns colegas de trabalho, os 
alunos já conseguem desenvolver melhor os 
textos e suas análises.” 

Professor 9 “Sim; há melhoras significativas em 
interpretação de textos, escrita e relacionar 
fatos sociais do dia-a-dia na elaboração de 
textos argumentativos.” 

Professor 10 “Sim, pois os alunos têm melhoras 
significativas em relacionar fatos sociais, 
elaboração de textos, interpretação de 
textos.” 

 
Professor 11 

“Há comentários entre os Professores que os 
alunos, hoje, conseguem entender o 
enunciado de algumas questões com mais 
facilidade.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentração na leitura, 
melhora na produção e 
interpretação de textos. 
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Professor 13 “Sim, tenho informações em relação a 
disciplina de língua Portuguesa dos alunos de 
8ª série, que o projeto tem ajudado soa 
alunos nos textos para interpretação e 
mesmo na entonação da leitura.” 

Professor 14 “Sim - Em relação a disciplina de língua 
Portuguesa os alunos melhoraram nos textos, 
nas interpretações e leitura.” 

Professor 16 “Sim, percebe-se que, a maioria dos alunos 
escrevem e interpretam melhor qualquer tipo 
de texto, interessam-se por leituras de 
diferentes gêneros […] que façam parte da 
realidade social, cultural deles.” 

Professor 20 “Segundo alguns professores de Português, 
as aulas do projeto ‘Hora da Leitura’ tem 
ajudado os alunos nas interpretações, 
habilidades na leitura, etc.” 

 

Professor 3 “Como nessas aulas é feito debates, onde 
cada um tem que expor sua opinião sobre um 
tema especifico, os alunos tornaram-se mais 
participativos.” 
 

Alunos mais participativos. 

Professor 5 “Sim, o que percebo é que, dependendo da 
leitura proposta pelo professor, os próprios 
alunos fazem a ligação entre o que leem e o 
conteúdo desenvolvido pelos professores 
história, geografia, ciências … e eles mesmos 
começam a discutir com estes professores o 
que leram e debatem obre o assunto.” 

Professor 17 “Sim, através da interdisciplinaridade feita 
pelas áreas do conhecimento.” 

 
 
 
Ligação entre os conteúdos. 
 

Professor 6 “… percebo o interesse mais acentuado da 
maioria dos alunos pela leitura e melhorias na 
interpretação textual e leitura, seleção, 
antecipação e inferência.” 

Professor 19 “Podemos perceber que a vontade e a 
iniciativa de ler, ficou muito mais ativa, a 
questão da interpretação também merece 
destaque, os resultados são extremamente 
satisfatórios.” 

 
 
 
Aumento do interesse pela 
leitura. 
 

Professor 8 “O projeto ‘Hora da Leitura’ contribuiu muito 
para melhorar o desempenho dos estudantes 
nas diferentes disciplinas, pois é por meio da 
leitura que formamos jovens mais críticos e 
com opiniões próprias capazes de brigar por 
seus direitos.” 
 

 
 
 
Formação de leitores críticos. 

Professor 4 “Nesta escola é um projeto novo, ainda 
estamos caminhando.” 

Professor 7 “Sinceramente, ainda não paramos para 
discutir o assunto.” 

Professor 12 “Não.” 
Professor 15 “Não, mas acredito que tenha ajudado nas 

outras disciplinas.” 
Professor 18 “No momento só trabalhei com ‘artes’ pois a 

leitura do desenho é muito importante.” 

 
 
 
 
 
Não tem conhecimento. 
 

 
 
 
Quadro 4.1. B - Participantes: alunos 
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Participante Depoimentos Categoria 

Aluno 2 “Sim.” 

Aluno 3 “Sim.” 
Aluno 5 “Eu acho que sim.” 
Aluno 6 “Sim.” 
Aluno 8 “Acho, que sim, pois de uma certa maneira 

você estará aprendendo novas palavras.” 
Aluno 12 “Sim, porque em todas as outras tem livros e 

muita coisa escrita, então eu acho que sim.” 
Aluno 13 “Sim eu tenho um pouco de dificudade para 

ler e agora não tenho mas.” 
Aluno 17 “Eu axo que sim e muito até na minha opinião 

a hora da leitura ajudou a mim demais assim 
como outros alunos dessa escola.” 

Aluno 19 “Sim pelo simples fato de lermos e 
entendermos os textos questões e estratégias 
dadas.” 

Aluno 20 “Sim. Leitura é a base de tudo.” 

 
 
 
 
 
Melhora do desempenho 
 

Aluno 1 “Sim a leitura melhora os erros ortograficos 
dos leitores.” 

Diminuição dos erros 
ortográficos 

Aluno 4 “+ ou – em português.” 
Aluno 9 “Sim e não.” 

 
Melhora parcial do 
desempenho 
 

Aluno 10 “Sim, principalmente Português, obviamente 
nas outras também.” 

Aluno 14 “Sim (como citei nos problemas de 
matemática).” 

Aluno 15 “Sim, e principalmente em português.” 
Aluno 16 “Sim, principalmente em português, porque 

ajuda nas interpretações e na hora de fazer o 
texto.” 

 
 
Melhora nas outras 
disciplinas, principalmente em 
português 
 

Aluno 18 “Acredito que sim, o meu interesse vem 
aumentando cada vez mais, em 
principalmente em Historia e Português.” 

Melhora principalmente nas 
disciplinas de português e 
história 

Aluno 11 “Sim, porque ajuda muito para que esta com 
notas ruim.” 

Melhora nas notas 

Aluno 7 “Não.” Não houve melhora do 
desempenho 

 
 
 
Quadro 4.1. C - Participantes :  Professores Coordenadores 
 
 

Participante Depoimentos Categoria 
Professor 
Coordenador 
1 

“Existe interação entre a professora de 
leitura e de outras disciplinas para realizar 
as apresentações na escola.” 

Interação entre professores 

Professor 
Coordenador 
2  

“o interesse em buscar livros na biblioteca, 
por solicitação dos alunos aos professores 
aumentou.” 

Professor 
Coordenador  
7 

“Sim. Constatamos interesse e gosto pela 
leitura, o que melhora o desempenho em 
todas as disciplinas.” 

 
 
Aumento do interesse pela 
leitura 
 

Professor 
Coordenador 

“Ainda não. Este é o primeiro ano de 
implantação desse projeto nesta escola.” 

Não conhece 
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3  
Professor 
Coordenador   
4 

“Sim, há interferência positiva, mas existe a 
necessidade de mais material e cursos de 
capacitação para o professor.” 

Professor 
Coordenador  
6 

“Eu acredito que o projeto ‘Hora da Leitura a 
longo prazo ajudará os alunos em todas as 
disciplinas.” 

Professor 
Coordenador  
10 

“Está gerando sim interferência nas 
diferentes disciplinas pois a leitura 
desenvolve a imaginação, o raciocínio 
crítico, compreensão e a comunicação.” 

 
 
 
 
Interferência positiva 
 

Professor 
Coordenador  
5 

“Sim. Melhorou na interpretação de textos. 
O aluno consegue ler e entender melhor a 
matéria.” 

Professor 
Coordenador  
8 

“Os alunos que realizam as atividades 
solicitadas melhoraram na interpretação dos 
textos, na escrita e aceitam trabalhar com 
as diferentes linguagens.” 

 
 
Melhora na interpretação de 
textos 
 

Professor 
Coordenador  
9 

“Conversando com os professores eles 
afirmam que ainda não é possível atribuir ao 
projeto alguns avanços observados. Eles 
enfatizam que grande número de alunos 
apresentam dificuldades de leitura e 
interpretação.” 

 
 
Não houve avaliação 

 
 
Questão nº 5 – Quais as maiores dificuldades que você encontra no seu trabalho no 
projeto Hora da Leitura? 
 
 
Quadro 5.1. A - Participantes: professores 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 
Professor 1 “Uma das dificuldades é o tempo, em aula 

fica difícil fazer o fechamento de uma 
determinada atividade.” 

Professor 3 “A maior dificuldade é a dificuldade de aula 
semanal, já que muitas vezes é trabalhado 
com fragmentos de livros dos quais gostaria 
que meu aluno tivesse conhecimento da 
história completa.” 

Professor 9 “O número insuficiente de aulas, material 
insuficiente direcionado para o projeto e o 
fornecimento de xerox para os alunos.” 

Professor 10 “O número insuficiente de aulas, material 
direcionado para o projeto é insuficiente.” 

 
Professor 11 

“A quantidade de aula semanal por sala é 
mínima, o projeto seria melhor desenvolvido 
se oferecesse uma sala de leitura, materiais 
suficientes e diversificados como jornais, 
revistas, gibis, jogos educativos, textos por 
imagens entre outros.” 

Professor 15 “O tempo curto demais,  
Poucos ou nenhuma O.T, para troca de 
experiência.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantidade de aulas 
insuficiente 
 



  135 

 

Professor 16 “Ratifico que é o numero insuficiente de aulas 
(1 aula semanal), dificultando a continuidade 
dos trabalhos propostos,…” 

 

Professor 2 “Falta de alguns recursos e materiais.” 
Professor 4 “A minha maior dificuldade foi a falta de livros 

específicos para o EF,…” 
Professor 8 “Falta de material, uma sala de informática e 

um trabalho coletivo com todas as disciplinas, 
…” 

Professor 12 “Falta de material.” 
Professor 19 “Não temos dificuldades, mais precisamos de 

um espaço batizado como Hora da leitura, 
para fazer reflexões, uma leitura boa sem a 
interferência de outras pessoas.” 

Professor 20 “A maior dificuldade que encontro no meu 
trabalho é a falta de livros para os alunos 
lerem, …” 
 

 
 
 
 
 
 
Falta de recursos materiais e 
de espaço físico 
 

Professor 5 “… não tenho problema algum, mas os 
professores sentem a necessidade de um 
tempo maior.” 
 

Não há dificuldades 

Professor 6 “- Muitos alunos em sala de aula. 
- Falta de um espaço mais tranqüilo, que não 
tenha interferência do barulho, o que distrai o 
aluno. 
- livros para a sala toda ou p/ se trabalhar em 
duplas. Recursos p/ xérox.” 

Professor 7 “O número de alunos, são muitos alunos, 
alguns não se sentem à vontade na hora de 
ler, emitir sua opinião; com grupos pequenos, 
seria muito mais fácil trabalhar…” 

 
 
 
 
Número elevado de alunos 
por classe 
 

Professor 13 “A maior dificuldade é o desinteresse de 
alguns alunos, que acabam prejudicando o 
desenvolvimento da aula.” 

Professor 14 “O desinteresse de alguns alunos, que 
acabam prejudicando o desenvolvimento da 
aula.” 

Professor 17 “O que percebo é que o aluno não tem o 
hábito de ler e falta concentração na hora da 
leitura, salas lotadas dificultam o 
desenvolvimento da aprendizagem.” 

 
 
 
 
Falta de interesse e 
concentração dos alunos 
 

Professor 18 “Uma reunião em que pudessemos discutir 
sobre o assunto com os professores e criar 
técnicas diferenciadas.” 

Falta de reuniões 

 
 
Quadro 5.1. B - Participantes: alunos 
 
 
Participante Depoimentos Categoria 

Aluno 1 “Dificuldades nenhuma.” 
Aluno 2 “Nenhuma, porque eu gosto de ler, e isso me 

ajuda bastante, até pra escrever melhor.” 
Aluno 4 “Por enquanto nenhuma.” 
Aluno 5 “Até agora eu tive alguma dificuldade intensa. 

To conseguindo levar de boa.” 
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Aluno 6 “Não encontro nenhuma dificuldade.” 
Aluno 7 “Nenhuma. Eu acho que fazer resumos de 

livros não trazem dificuldades para mim.” 
Aluno 8 “Acho eu que não tenho nenhuma maior 

dificuldade.” 
Aluno 9 “Nenhuma.” 
Aluno 12 “Acho que nenhuma.” 
Aluno 17 “Não encontro muita dificuldades na hora da 

leitura todas as minhas dificuldade são 
resolvidas na hora na sala junto com a 
professora.” 

Aluno 18 “Não vejo muitas, pois como já disse, estou 
satisfeita com o meu desempenho.’ 
 

Aluno 19 “Não encontro dificuldade alguma, pois a 
professora consegue nos passar com grande 
clareza o conteúdo dado.” 
 

Aluno 10 “Nenhuma.” 
Aluno 20 “Não vejo muitas dificuldades eu acho bem 

simples.” 

 
 
 
 
Não há dificuldades 
 
 
 

Aluno 13 Não respondeu a questão. Resposta em branco  
Aluno 14 “Do fato de outra pessoa não ter o hábito de 

ler e na hora de ler para a professora, demora 
não corresponde bem as palavras etc.” 

Interferência no momento da 
leitura 

Aluno 15 “Eu sou uma pessoa largada, e não leio livros 
com muitas páginas, normalmente os 
menores não há tantas coisas há se 
aprender.” 

Não possui interesse 

Aluno 16 “Não consegui imaginar como séria as 
histórias contadas pelo professor.” 

Falta de imaginação 

Aluno 3 “Nos textos e na atividades de complenção do 
texto me deixa confusa.” 

Compreensão dos textos 

Aluno 11 “Um pouco na leitura e no desenho.” Possui pouca dificuldade 
 
 
 
Quadro 5.1. C - Participantes :  Professores Coordenadores 
 
 

Participante Depoimentos Categoria 
Professor 
Coordenador 
1 
 

“não temos dificuldades, apenas 
precisariamos de um espaço.” 

Professor 
Coordenador 
3  

“A falta de material, pois só temos livros mais 
adequados para os alunos de Ensino Médio, 
na biblioteca…” 

 
 
Falta de recursos materiais e 
de espaço 

Professor 
Coordenador 
2  

“bem até o momento nenhuma.” Não há dificuldades 

Professor 
Coordenador   
4 

“Falta de concentração por parte de alguns 
alunos, número elevado de alunos por sala 
que acaba dificultando um melhor resultado 
do projeto.” 

Falta de concentração dos 
alunos 

Professor 
Coordenador  
5 

“O tempo que é pouco.”  
 
Quantidade de aulas 
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Professor 
Coordenador  
10 

“Como Coordenadora a maior dificuldade é a 
carga horária, poucas aulas semanais.” 

insuficiente 
 

Professor 
Coordenador  
6 

“O número de alunos; encontrar um local na 
escola tranqüilo para o grupo trabalhar.” 

Número elevado de alunos 
por turma 

Professor 
Coordenador  
7 

“Desenvolver este hábito. Porém, como é um 
processo, não o podemos considerá-lo 
acabado…” 

 
Desenvolvimento do hábito de 
ler 

Professor 
Coordenador  
8 

“Resistência de alguns alunos para a leitura 
material de suporte para trabalhar com os 
alunos,…” 

 
Resistência dos alunos 

Professor 
Coordenador  
9 

“…acho difícil reunir as três professoras que 
trabalham com o projeto na escola, pois elas 
possuem um número reduzido de aulas que 
não exige delas a participação nos HTPCs.” 

Dificuldade para reunir os 
professores do projeto 

 
 


