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Resumo 
Entende-se que a forma como a leitura é trabalhada nos cursos de formação de 
professores já estabelece uma relação com a leitura profissional e/ou social. Entre 
outros objetivos, pretendeu-se averiguar o papel do curso de formação inicial de 
professores, enquanto possibilitador de práticas de letramento, mediação leitora e a 
integração entre biblioteca e a sala de aula. A relevância do trabalho está em refletir as 
práticas de leitura na formação e desenvolvimento do professor-leitor. A metodologia 
utilizada foi de traço qualitativo – Análise de Conteúdo. Os resultados evidenciaram 
que os professores formadores preparados e com experiência no magistério superior, 
por serem leitores, possuem uma concepção de leitura e de leitor desenvolvida pela 
prática de leitores que são, no entanto, poucos perscrutam o utilizar consciente dos 
mecanismos envolvidos no complexo processo de compreensão leitora para que o 
futuro professor tenha condições de recriar, criticamente, os significados dos textos 
que circulam socialmente e na escola, capacitando-o à formação de novos leitores. 

Introdução 
Entendemos que os cursos de formação inicial de professores devem favorecer 
situações variadas de leitura aos graduandos de licenciatura de forma a tornarem-se 
leitores competentes, e, por conseguinte, professores de leitura capazes de 
desenvolver essa competência em seus alunos. 
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, a 
Associação Brasileira de Leitura - COLE e o Encontro Nacional de Didática e Prática de 
Ensino - ENDIPE documentaram produções de programas de pós-graduação, 
destacando a urgência de conhecimentos na formação de leitores autônomos no 
ensino superior e em especial nas Licenciaturas.  
Assim, propôs-se averiguar, entre outros objetivos, o papel do curso de formação 
inicial de professores, enquanto possibilitador de práticas de letramento, mediação 
leitora e a integração entre biblioteca e a sala de aula. A finalidade, uma vez que não 
constam publicações, foi refletir a relevância das práticas de leitura na formação e 
desenvolvimento do professor-leitor.  

Quadro teórico 
Entendemos a leitura como produção de sentidos que se efetua através de um 
processo de interação entre interlocutores; que se constituem na/pela linguagem. 
Nesse processo, acredita-se que são múltiplos os sentidos produzidos pelo leitor, que 
não apenas aqueles pensados pelo autor do texto, sendo estes constituídos na 
negociação entre esses interlocutores (Koch & Elias, 2006) e Kleimann (2000) e (2002).  
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Metodologia 
Fizeram-se entrevistas semi estruturadas, individualizadas e gravadas em MP3 para 
registro em áudio, com dez (10) professores do curso de formação de professores – 
Pedagogia.  
Por meio de metodologia, de traço qualitativo – Análise de Conteúdo objetivou-se ir 
além da compreensão imediata e espontânea e sim a uma observação mais atenta dos 
significados do texto. (Rizzini, Castro e Sartor, 1999: 91). 
O estudo ocorreu numa instituição particular, confessional de referência na cidade de 
São Paulo, SP, Brasil, reconhecida nacional e internacionalmente pela formação e 
atualização de educadores em todos os níveis de ensino.  

Resultados 
1. Os professores formadores  
Os professores lecionam na universidade há algum tempo: três (03) trabalham há mais 
ou menos 20 anos; (Kaka43 há 13 anos, Solange há 19 anos e Helena há 20 anos), três 
(03) trabalham há 30 anos ou mais; ( Any e Paula) há 30 anos e (Audry) há 32 anos e 
quatro (04) há 40 anos ou mais; (Antony, Lucy e Tetê) há 40 anos e (Mary) há 45 anos. 
Com a finalidade de aprofundar os estudos na área de Educação seis professores 
fizeram o curso de Pedagogia; sendo que dois desses seis fizeram, também, um o curso 
de Psicologia e outro o de Enfermagem. Os demais professores fizeram: Filosofia (um), 
Letras (um), Serviço Social (um) e Psicologia (um). Todos fizeram Mestrado e o 
Doutorado na área de Educação.  
A atualização profissional é constante e se dá por meio de leituras gerais e 
especializadas, na preparação dos programas de disciplinas de Graduação e/ou 
Especialização, na elaboração de pesquisas, participação em congressos, na escritura 
de artigos, livros e/ou capítulo de livros. 

 
2. Os professores formadores: concepção de leitura, de leitor e constituição do sujeito-
aluno pela leitura 
Os professores entrevistados entendem a leitura como uma porta aberta para o 
universo, para conhecimento, para distração, para o lazer (Audry). A leitura pode 
proporcionar prazer, mesmo sendo um livro didático (Mary). É uma forma de encontro 
com outras pessoas. Um encontro que estimula à reflexão, a atualização, a provocação 
e às vezes acalma (Lucy). Ler é a capacidade de fazer parte da história que se lê; 
“imaginar as cenas, os personagens, o significado deles. Só assim, podemos dialogar 
com o texto, rompendo preconceitos. O preconceito é fazer a leitura sem perceber o 
sentido o contexto do outro” (Antony).  
Antony, Any, Kaká e Solange defendem a leitura como um “diálogo” entre o autor, o 
texto, o leitor e o contexto. Nessa interação o significado do texto não está pronto ele 
só se constitui na interação entre o autor-texto-leitor/contexto. Interpretar é ler nas 
entrelinhas, é ir além do significado das palavras é perceber a complexidade de 

                                                      
43 Os nomes dos professores entrevistados, aqui citados, são fictícios. 
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relações, significados/sentidos num particular contexto. É apropriar-se de ideias que 
possam contribuir significativamente no processo de constituição do sujeito enquanto 
leitor e cidadão leitor. Esta é a relação que faz o ser humano se constituir como sujeito 
por meio da leitura.  
Percebe-se na voz dos professores pesquisados uma aproximação para uma concepção 
de leitura em que o foco está na interação autor-texto-leitor. (koch & Elias, 2006). O 
sentido/significado de um texto é construído na interação texto-sujeito (autor e leitor), 
e não em algo que preexista a essa interação. A língua é entendida como dialógica 
e/ou interacional em que os sujeitos (autor e leitor) são vistos como atores, 
construtores sociais, sujeitos ativos que se constroem e são construídos pelo texto, 
considerando o próprio lugar da interação e dos interlocutores.  

 
3. Os professores formadores: práticas de letramento, mediação leitora e a integração 
entre a biblioteca e a sala de aula. 
Nas práticas de letramento, isto é, ato ou efeito de fazer (algo) que denota a 
capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito duas professoras; Any e 
Mary entendem que a aproximação do aluno com diferentes tipos de texto ajuda na 
elaboração do texto escrito acadêmico; um texto “descontaminado da linguagem oral” 
(Any). Num sentido de maior aprofundamento do material disponibilizado exploram a 
função social da escrita propondo junto aos alunos a elaboração de resenhas e 
seminários. Nessa tarefa procuram mediar à compreensão leitora por meio de aulas 
expositivas e dialogadas. Informam que procedimento semelhante ocorre quando 
trabalham textos de diferentes autores e de diferentes propostas teóricas.  
As professoras (Helena, Audry e Lucy) informam que sempre foi muito difícil contar 
com uma leitura espontânea, livre, autodeterminada dos alunos. Diante da não leitura 
por parte do aluno as professoras fazem uso de diferentes procedimentos na tentativa 
de “remediar a situação” ou “mediar à compreensão leitora do aluno”.... Audry 
prepara uma síntese e apresenta em classe, de modo que alunos que leram e os que 
não leram tenham do ponto de vista dela os aspectos principais do texto. A professora 
parece ter a visão de que existe apenas uma leitura possível para cada texto, um 
significado presente no texto e não uma construção social localizada, política e 
cultural. Helena lê com os alunos, em classe, o texto indicado e vai “comentando” 
parágrafos, “puxando” o aluno no sentido de saber o que ele pensa, fazendo perguntas 
considerando os objetivos da aula relacionados ao texto etc. Parece que a professora 
Helena percebe que o significado não está nas coisas ou nas pessoas, mas acontece na 
relação entre as pessoas e o contexto - o autor e o momento histórico em que 
escreveu o texto; o texto escrito o aluno e o atual momento histórico que se vive etc. 
Os significados com que trabalhamos na sociedade são produtos de um momento 
histórico, localizados cultural e institucionalmente (Koch & Elias, 2006).  
A professora Lucy sinaliza que há falta de orientação para os alunos de como ler com 
proveito, pois os alunos “leem por cima e pensam por alto”  
Entende-se que o papel do professor no diálogo/interação: leitor-texto-autor/contexto 
é o de provocador e/ou incentivador, no sentido de tornar o aluno sujeito do ato de 
ler, disponibilizando-lhe textos adequados para alcançar os objetivos propostos em 



417 
 

cada unidade temática ministrada e estratégias para jogar com as possibilidades de 
previsão e confirmação de hipóteses em diferentes tipos de texto.  
A biblioteca é definida pelos professores como acervo da cultura humana (Lucy); 
templo de conhecimento (Solange); ferramenta universal de divulgação de 
conhecimento (Any); de estudo e construção do conhecimento (Mary e Solange); de 
sonhos (Audry), de lazer e de formação da infância á vida adulta é, também, um 
depósito de milhares de livros que fazem parte da academia, mas que não penetram o 
cotidiano do aluno. (Paula) 
Para os professores a biblioteca pouco tem contribuído com a formação de leitores e 
de professores leitores, mas a responsabilidade não só dela. Os professores e os 
bibliotecários precisam preparar os alunos para o uso da biblioteca e esta tem que ser 
um pouco mais amistosa para receber os alunos.  

Considerações Finais 
Nosso trabalho, por meio de metodologia qualitativa - análise de conteúdo pretendeu 
averiguar o papel do curso de formação inicial de professores, enquanto possibilitador 
de práticas de letramento, mediação leitora e a integração entre biblioteca e a sala de 
aula. A relevância do trabalho era refletir as práticas de leitura na formação e 
desenvolvimento do professor-leitor. Entendemos que a forma como a leitura é 
trabalhada nos cursos de formação de professores já estabelece uma relação com a 
leitura profissional e/ou social.  
Constatou-se que os professores formadores têm formação na área da Educação, 
atualizam-se constantemente e entendem a leitura como uma atividade interativa 
altamente complexa de produção de sentidos e o leitor como alguém que incorpora 
informações articulando-as aos seus conhecimentos prévios, no entanto, informaram 
práticas de letramento, mediação leitora e integração entre biblioteca e a sala de aula, 
que pouco perscruta o utilizar consciente dos mecanismos envolvidos no complexo 
processo de compreensão leitora. 
Pergunta-se como fica o domínio de informação? A familiaridade com a função social 
da escrita? O entendimento da compreensão leitura como construção social do 
significado dando ao aluno a possibilidade de recriar, criticamente, os significados que 
a escola enfatiza? Os professores parecem não perceber a necessidade de ensinar a 
interpretação de um texto.  
Pensando-se numa abordagem sociointeracioal do processo ensino e aprendizagem é 
mister que os alunos vejam e entendam o que o professor faz para elaborar uma 
interpretação do texto. Nesse processo, não pode faltar estratégias antes da leitura – 
predições iniciais sobre o texto e objetivos de leitura – durante a leitura– 
levantamento de questões e controle da compreensão – e depois da leitura – 
construção da ideia principal e resumo textual. Conhecer as estratégias, entretanto, 
não é suficiente; é preciso utilizá-las conscientemente, apropriar-se dos mecanismos 
envolvidos no complexo processo de compreensão leitora, desenvolvê-los e/ou 
aperfeiçoá-los (Solé, 1998). 
Depois com a prática guiada o professor vai transferir, progressivamente, para os 
alunos o controle de sua aprendizagem e tornar-se desnecessário (Pozo, 2002). É um 
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processo interno, que precisa ser ensinado para que o aluno – futuro professor tenha a 
possibilidade de recriar, criticamente, os significados dos textos que circulam 
socialmente e na escola, possibilitando a formação de novos leitores; promovendo a 
inclusão social e o desenvolvimento da cidadania. 
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