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As realidades do fracasso escolar e do baixo letramento no Brasil fazem parte de uma conjuntura 

complexa que não se explica apenas pelo desajustamento do ensino. No entanto, é preciso admitir que a 

crise da leitura reflete também a crise da escola. Partindo deste pressuposto, o objetivo da comunicação 

é analisar, com base no referencial sócio-histórico, o modo como a leitura se configura na escola, 

buscando implicações para a prática pedagógica. 

 

A esse respeito importa apontar a distância que frequentemente se coloca entre as desejáveis 

competências leitoras e as práticas pedagógicas. Mais do que decodificar símbolos, tais competências 

pressupõem uma postura ativa do sujeito que reconstrói sentidos, antecipando e conferindo informações, 

articulando elementos internos do texto e fazendo relações com aspectos externos como saberes, 

valores e ideologias. Na contramão desta aprendizagem, situam-se três tendências nefastas da cultura 

escolar.  

 

Em primeiro lugar, destaca-se um modo de ensinar progressivamente apartado da magia literária. Em 

sua versão escolarizada, a leitura fica reduzida aos ativismos pedagógicos, que pouco exploram o prazer 

de ler. 

 

Em segundo, importa denunciar a concepção instrumental da língua. Na alfabetização, ela 

frequentemente aparece como um jogo de decifração visando a aquisição do sistema. Posteriormente, a 

leitura prevalece como meio para a apropriação de saberes, não necessariamente vinculada às práticas 



sociais. O artificialismo linguístico das primeiras escritas e a “pedagogização” da leitura acabam por 

segregar o aprender a ler, o ler para aprender e o ser usuário da leitura. 

 

Finalmente, é preciso destacar fragilidade das relações na escola. A língua – a maior invenção da 

humanidade para viabilizar o trânsito de ideias - é, paradoxalmente, ensinada às custas do reducionismo 

interlocutivo e da apologia do silêncio. As aulas centradas no professor, a desconsideração da realidade 

do aluno e as práticas de discriminação linguística são exemplos da precária dialogia. 

 

Na tentativa de reversão deste quadro, é possível defender diretrizes que balizam o papel da escola na 

formação do leitor. Além de promover o acesso quantitativo e qualitativo ao mundo da leitura (uma 

necessidade em face da desigualdade sociocultural brasileira), cumpre ressignificar a didática da leitura 

e da literatura, de modo a transformar a escola em uma comunidade de leitores. O desafio do professor 

é lidar com a tensão entre ler por gosto ou por obrigação, entre as leituras prazerosas e as eruditas, 

entre os textos possíveis e os desejáveis, mediando um continuum de formação marcado pela 

construção de complexos mecanismos de interpretação e pelas experiências de fruição literária. 

 

A intervenção pedagógica significativa é um procedimento dialético que vai do sujeito para a o mundo 

letrado e vice versa. A apropriação cognitiva, que requer a compreensão de gêneros, autores, estilos, 

recursos expressivos, estrutura e propósitos da escrita, tem, em contrapartida, uma dimensão pessoal de 

sensibilização do sujeito para a sua inserção na corrente comunicativa, o diálogo com o texto, o encontro 

com o outro e a construção de sentidos. Descartando a meta de um leitor preestabelecido, o objetivo é a 

formação de leitores com diferentes gostos e preferência; leitores que lançam mão dos diferentes modos 

de ser leitor. Daí a dimensão constitutiva da leitura e a certeza de que o ensino da língua passa 

necessariamente por práticas transformadoras do sujeito, da escola e da sociedade. 

 


