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O papel da escola na 
formação de leitores
Silvia M. GaSparian Colello

a escola é (...) uma instituição extremamente poderosa: tanto pode dar à luz o conhecimento e o prazer de 
aprender como ao contrário, pode cristalizar a ignorância, obscurecer. (vaZ & SoliGo, 2005, p. 76)

o Brasil é um país de poucos leitores. esta é uma das princi-
pais conclusões da pesquisa retratos da leitura no Brasil, uma 
iniciativa do instituto pró-livro realizada pelo iBope inteligência 
em 2011 (publicada em 2012), que teve como objetivo conhecer 
o comportamento do leitor e traçar um panorama das caracterís-
ticas e condições de leitura da nossa população. Tomando como 
critério a leitura de pelo menos um livro (lido na íntegra ou em par-
tes) nos três últimos meses, foi possível concluir que aproximada-
mente metade da população brasileira pode ser considerada não 
leitora. Comparado com os dados da mesma pesquisa realizada 
em 2007, registra-se uma curva decrescente de leitores que, na-
quela época, era marcada por 4,7 livros per capita e, atualmente, 
gira em torno de quatro livros lidos ao ano (incluído os didáticos), 
um índice muito abaixo de outros países latino-americanos.

Quando questionadas sobre as razões da não leitura, as pes-
soas se referem às dificuldades da leitura em si (lentidão, proble-
mas de compreensão, falta de concentração e paciência) ou ao 
desinteresse. Um exemplo disso são os dados sobre o que fazem 
os brasileiros no seu tempo livre: enquanto 85% prefere ver tele-
visão, apenas 28% se entrega à leitura (um índice, mais uma vez, 
marcado pela tendência decrescente no confronto com os dados 
de 2007, que registrava o percentual de 36%).

por outro lado, entre os fatores que mais favorecem a leitura, 
está o incentivo dos professores. a população estudantil é, aliás, 
o segmento da população que mais lê no Brasil, considerando 
que 47% dos livros foram lidos a partir da intervenção escolar.

Os dados colocam em evidência a insuficiência da leitura no 
país e também chamam a atenção para a responsabilidade da es-
cola na reversão desse quadro. De fato, tanto no que diz respeito 
à necessidade de se corrigir os problemas vinculados à leitura, 
como no sentido de propor práticas de ensino que a estimulem, 
a escola aparece como a principal instância que, em larga es-
cala, responde pela penetração da leitura no âmbito da cultura 
e, em uma dimensão específica, investe na formação de cada 
leitor. ensinar a ler, formar o hábito e estimular o gosto pela leitura 
são, indiscutivelmente, objetivos prioritários da escola. por isso, 
“a crise da leitura é igualmente uma crise da escola, e vice-versa” 
(ZilBerMan, 2009, p. 19).

ante a constatação da dependência entre o quadro de leitura 
no Brasil e os desafios da escola, duas perguntas merecem espe-
cial atenção: Como se explica a dificuldade de formação de leitores 
no âmbito escolar? Quais as diretrizes para reverter esse quadro?

Sem a pretensão de esgotar uma problemática tão complexa, 
uma breve análise da cultura escolar evidencia aspectos vincula-
dos à aprendizagem, à língua escrita e às relações pessoais no 
processo de ensino que contribuem para explicar as tendências 
de fragilização da leitura.

no que diz respeito à aprendizagem, a valorização dos conteú-
dos objetivos e mensuráveis, próximos de um saber enciclopé-
dico e típico da tradição escolar, abre poucas perspectivas para 
as práticas lúdicas ou reflexivas, para a construção de fantasias 
e para as abordagens plurais e polissêmicas capazes de explorar 
a riqueza linguística em várias interpretações. É por isso que a 
escola transmite conhecimentos ao mesmo tempo em que rouba 
o desejo do aluno de se envolver com o objeto da aprendizagem; 
ensina a ler sem, contudo, garantir a formação do leitor; alfabeti-
za, mas não aprofunda a inserção do sujeito no universo letrado; 
trabalha para a assimilação de regras gramaticais e ortográficas 
esquecendo-se de povoar a imaginação ou de promover a aven-
tura linguística dos leitores; investe na aprendizagem da literatura, 
mas não no gostar dos livros (Colello, 2012).

analisando a trajetória das leituras na escola, não é difícil 
perceber que a magia das leituras compartilhadas, frequentes 
na educação infantil, tende a desaparecer assim que os alunos 
aprendem a ler. A partir daí, o leitor fica à deriva, abandonado 
à sua própria sorte. a leitura dos livros assume uma dimensão 
escolarizada que se traduz pelas leituras obrigatórias, cobradas 
em verificações formais em troca de notas. São ativismos peda-
gógicos que pouco ou nada exploram o prazer de ler. Como regra 
geral, é verdade que o aluno do 8º ano lê melhor do que o do 2à, 
mas é igualmente verdadeiro que ele já perdeu o encanto pela 
leitura. Da mesma forma, “o desempenho na modalidade escrita 
revela um processo de desaparecimento da autoria à medida que 
a escolaridade avança.” (GeralDi, 1999, p. 134-5).

no que diz respeito à língua escrita, importa denunciar o ca-
ráter instrumental assumido pela escola. nos anos iniciais, com o 
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propósito de ensinar a ler e a escrever, os professores, não raro, 
lançam mão de recursos artificiais em um verdadeiro jogo de de-
cifração com o propósito de favorecer a aquisição do sistema (a 
associação de letras em sílabas ou de sílabas em palavras ou 
de palavras para formar frases) e, assim, acabam por anular o 
sentido da própria linguagem, a comunicação e a interação entre 
as pessoas (Colello, 2012). exemplos disso são as famosas 
frases “cartilhescas”: lala lê ali.; a fada Fafá é fofa..

Mais tarde, quando a aquisição da escrita deixa de ser a meta 
prioritária, essa mesma escrita se assume como meio para a 
aquisição de outros saberes (ler para aprender História, Geografia 
ou até mesmo saber literatura), sem que a leitura em si se assu-
ma como uma meta igualmente desejável.

em síntese, porque “a leitura na escola se fecha em leitura 
da escola” (KraMer, 1999, p.102), a língua funciona como um 
mecanismo alienado e alienante que, em qualquer perspectiva, 
distancia o leitor de uma formação crítica e do prazer de ler.

Finalmente, no que diz respeito à relação com o estudante, é 
preciso chamar a atenção para o trabalho pedagógico descom-
prometido com a vida, os interesses e a realidade do sujeito. a 
desmotivação e a apatia de grande parte dos alunos são conse-
quências de um ensino impessoal, que desconsidera os saberes 
prévios e o vínculo da aprendizagem com o contexto sócio-his-
tórico. na escola, tudo funciona como se o saber tivesse uma 
legitimidade em si, independente das pessoas ou de sua cultura. 
paradoxalmente, a língua, a mais sublime invenção da humani-
dade para viabilizar a comunicação e o trânsito entre as ideias, é 
ensinada à custa do reducionismo interlocutivo entre professores 
e alunos e da apologia do silêncio (Colello, 2012). a aula mo-
nológica que só da voz ao professor é apenas um exemplo do 
comprometimento das relações na escola; outros mecanismos 
menos evidentes (mas certamente mais violentos) passam pela 
imposição e discriminação linguística, pelo autoritarismo e práti-
cas de exclusão do aluno.

na tentativa de reverter esse quadro, é possível situar pelo 
menos quatro aspectos essenciais na formação do sujeito leitor.

Considerando o abismo cultural entre segmentos da popula-
ção brasileira, a escola é um espaço privilegiado para lidar com 
as dívidas das desigualdades. por isso, em primeiro lugar, cabe 
à escola garantir o acesso ao universo da leitura, não só promo-
vendo o intenso contato com o material escrito, como também 
forjando o processo de letramento a partir dos diferentes gêne-
ros, suportes materiais e funções sociais típicas da língua escrita. 
Para Colomer (2007), isso significa transformar a escola em uma 
“comunidade de leitores”.

em sintonia com tal iniciativa, cumpre, em segundo lugar, res-
significar o trabalho pedagógico vinculado à leitura e, particular-
mente, da literatura. Tão importante quanto ensinar a ler (forma-

ção do intérprete), é despertar o gosto e favorecer o hábito de 
leitura (formação do leitor).

COMO LOgRAR TAIS ObjETIvOS NA PRáTICA PEDAgógICA?

na origem etimológica, o termo “ler”, legere, associado ao 
campo da agricultura, significava colher, escolher, recolher, reme-
tendo à experiência de quem seleciona os melhores frutos. o sen-
tido da colheita produtiva e compensadora reforça o postulado de 
Kramer (1999) ao defender as práticas de ensino da leitura como 
experiências transformadoras: o contato com o texto não como 
vivência presa ao tempo vivido, mas como busca para além do 
dado imediato (as letras impressas), que leva ao sentir, pensar, 
entender e desvelar; a leitura que parte da ação e provoca reação 
no sujeito; a leitura que apreende do texto aquilo que de melhor 
ele pode oferecer; a leitura que, ao viabilizar o ingresso em uma 
dada corrente comunicativa (um âmbito de discurso), representa 
viagem, encontro com o outro e com diferentes mundos, amplian-
do a relação com o real.

no contexto da prática pedagógica transformadora do sujeito, 
é possível situar o papel do professor como mediador na forma-
ção do sujeito leitor. nesse terceiro aspecto, o que está em pauta 
é o desafio da mediação entre a leitura literal e a interpretação 
mais complexa, capaz de sustentar a fruição do texto (Colo-
Mer, 2007). para tanto, é preciso transformar a tensão entre ler 
na escola por obrigação e ler por gosto, entre as leituras eruditas 
e as leituras prazerosas, entre os textos possíveis e os desejáveis 
em um continuum de progressiva constituição do leitor.

o processo complexo de construção da consciência narrativa, 
da competência interpretativa e do prazer da leitura não costuma 
ser uma dádiva gratuita. ele pressupõe uma intervenção planeja-
da e sistemática, visando uma apropriação cognitiva que passa 
pela compreensão de épocas, gêneros, autores, estilos, recursos 
expressivos, estrutura e propósitos da escrita, mas também pela 
sensibilização do sujeito que se disponibiliza para o “diálogo com 
o texto”. Trata-se, pois, da elaboração de um saber mediado pela 
“metodologia do contágio”, aquela capaz de encantar o aluno. 
nesse contexto, o gozo estético não é uma futilidade pedagógica, 
mas um modo de libertação inerente à formação do leitor. a partir 
desse princípio, faz sentido a célebre frase de Gianni rodari: “não 
se ensina literatura para que todos os cidadãos sejam escritores, 
mas para que nenhum seja escravo”.

a intervenção pedagógica que aproxima o sujeito do universo 
letrado tem, em contrapartida, um movimento inverso de assimi-
lação desse mesmo universo na constituição da pessoa. É um ca-
minho de mão dupla em uma dinâmica essencialmente dialética: 
do sujeito para a leitura e da leitura para o sujeito. a esse respei-
to, Colomer (2007) distingue dois movimentos complementares: 
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a educação para fora, que se volta para a aproximação do aluno 
com o fenômeno literário, e a “educação para dentro” dirigida aos 
fatores internos de construção de significado e posicionamento 
pessoal. Afinal, não formamos “um leitor preestabelecido”, co-
nhecedor da leitura e da literatura já instituída e consagrada, mas 
leitores com diferentes gostos e preferências; leitores que lançam 
mão dos diferentes modos de ser leitor (FoUCaMBerT, 2008).

Quando um professor ensina um aluno a transitar em uma bi-
blioteca, escolher livros de sua preferência, reconhecer o gosto e 
o valor estético da obra, estimulando-o a estabelecer diferentes 
significados e relações com o material lido, ele se volta para uma 
dimensão constituinte da pessoa. assim, como quarto ponto es-

sencial para a formação do leitor, importa situar a relação especí-
fica do sujeito com as práticas letradas de seu mundo, favorecen-
do a construção de uma “biblioteca mental”, isto é, um conjunto 
de referência pessoal sobre o lido e o vivido (ColoMer, 2007). 
Se ler é poder compreender textos e interpretar histórias, viver é 
dar sentido a todas elas a partir de uma capacidade interpretativa 
que permite compreender a sua própria história.

a escola é uma instituição poderosa porque tem, no bojo de 
seu trabalho, o potencial para a transformação. assim, compre-
ender a crise da leitura é o melhor aval para a formação do sujeito 
leitor e, por essa via, também para a constituição da pessoa. Um 
desafio a todos os professores! 
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