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Resumo 

O presente artigo tem como tema principal a importância da leitura no Ensino Médio 

para a formação de leitores críticos e autônomos. Tendo em vista a defasagem no ensino 

da leitura, tornou-se necessário rever as estratégias utilizadas pelos professores de 

Língua Portuguesa para o Ensino dessa habilidade, levando ainda em consideração o 

processo de seleção dos textos que são levados para a sala de aula e a postura dos 

profissionais diante da reação dos alunos após a apresentação destes textos. Tomando 

como referencial os documentos oficiais de educação, autores consagrados como Leffa 

(1996) e Solé (1998), foi feita uma visita a uma instituição escolar para levantar, por 

meio da aplicação de um questionário, os dados referentes ao ensino da leitura nas aulas 

de Língua Portuguesa. Espera-se com este trabalho contribuir para uma reflexão acerca 

das práticas adotadas por profissionais e sua contribuição para o ensino efetivo da 

leitura. 
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Abstract 

The article has as main theme the importance of reading in high school to students that 

want to become critical and self-governing. Due to the lack of teaching how to read, it 

became necessary to reconsider the strategies used by Portuguese teachers to teach this 

skill, considering the selection process of the texts that are taken to the classroom and 

the attitude of the professionals before the students’ reaction after reading it. Taking as 

a reference the official education documents, great author such as Leffa (1996) and 

Solé (1998), it was an academic institution that stated the facts through research about 

reading and the Portuguese classes. This article hopes to contribute to reflecting about 

the practices used by those who do not contribute to an effective reading process. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa acerca da utilização de 

estratégias de leitura nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Médio e da forma como 

essas estratégias refletem na compreensão leitora dos alunos. Um estudo conduzido pelo 

IPM (Instituto Paulo Montenegro) e pela ONG Ação Educativa3, em 2016, revelou que 

apenas 8% da população brasileira têm condições de compreender e se expressar por 

meio da escrita e da oralidade. Tal pesquisa confirma a questão de que muitos alunos 

saem da escola com dificuldades em interpretação, argumentação e compreensão de 

textos. Tal realidade precisa ser transformada. 

Entende-se que a escola deve promover aos alunos o contato com leituras 

contextualizadas e não somente com as leituras obrigatórias para vestibulares (como 

livros de literatura selecionados especialmente para o vestibular e materiais de outras 

áreas, em geral na forma de apostilas), pois, na sociedade atual, com o avanço constante 

da tecnologia, a leitura eficiente de diferentes gêneros torna-se crucial, uma vez que 

possibilita a inserção do aluno na cultura social do lugar em que ele vive e de contextos 

mais amplos, possibilitando-lhe um posicionamento crítico diante das várias situações 

com as quais irá se deparar. Além disso, o trabalho com vários gêneros textuais na sala 

de aula poderá contribuir para a formação de um cidadão reflexivo e questionador, que 

não será facilmente dominado pelas ideologias que lhe serão postas. Para tal, faz-se 

necessária a seleção de textos de gêneros que tenham em seu conteúdo questões atuais, 

que exijam tomada de decisão ou que provoquem o olhar para uma postura mais crítica. 

Gêneros da esfera publicitária, tais como propagandas e panfletos, são exemplos de 

gêneros que podem adentrar a sala de aula para um trabalho mais voltado para o 

desenvolvimento do senso crítico dos estudantes.  

Para que a pesquisa pudesse ser realizada, fez-se necessário o cumprimento de 

duas etapas: observação de aula e a aplicação de um questionário com os alunos. 

Durante a observação das aulas, foram analisadas as práticas e metodologias utilizadas 

pelo professor de Língua Portuguesa para trabalhar com a leitura em sala, 

principalmente em relação às estratégias e à seleção de textos. Já a aplicação do 

questionário teve como objetivo buscar o posicionamento dos estudantes em relação às 

                                                           
3 Trata-se de uma ONG fundada em 1994, com objetivos de melhoria da vida da população brasileira. Em 

parceria com o Instituto Paulo Montenegro, vem realizando estudos sobre a questão o alfabetismo.  



 
 

 
 

aulas de leitura, suas impressões sobre determinadas estratégias e, também, sobre o 

material e as obras levadas pelo professor de português. 

Diante disso, o artigo organiza-se em quatro momentos a partir da introdução: o 

referencial teórico, que traz concepções relativas ao eixo da leitura, sua importância e a 

aplicação de estratégias para o seu ensino – pautadas na teoria de Isabel Solé (1998).  

Posteriormente encontra-se a metodologia que irá apresentar os sujeitos e os 

procedimentos da pesquisa; em seguida, consta a análise dos dados referentes às 

respostas obtidas com a aplicação do questionário e, por fim, as conclusões do estudo. 

 

2 Referencial teórico 

 

A Língua Portuguesa tem papel fundamental na formação do aluno como 

cidadão pleno. Atualmente fala-se muito em trabalhar a língua na sala de aula sob uma 

perspectiva mais funcional e contextualizada. Muitos professores, talvez por terem 

receio do novo e do contemporâneo, ou por comodidade, não o fazem; logo, o aluno 

continua subordinado ao ensino da língua padrão, que não dialoga com a sua realidade e 

que torna o ensino da língua materna algo sem nexo para a sua realidade.  

A alternativa dada por muitos teóricos da área, como Bakhtin (2000) e 

Marcuschi (2004), é trabalhar e ensinar a língua por meio de gêneros discursivos. Fica 

sob responsabilidade do professor então, ensinar a língua sob a perspectiva dos gêneros 

discursivos, segundo Bakhtin (2000, p. 279): 

 

Os gêneros discursivos são formas típicas de enunciados usados nas situações 

reais de comunicação e definidos por sua ação, função, propósito, intenções, 

interesses, sendo constituídos indissociavelmente por conteúdo temático, 

estilo e estrutura composicional. 

 

Sob essa perspectiva, o ensino da língua portuguesa, por meio dos gêneros do 

discurso, visa desenvolver os usos linguísticos e preparar o aluno para as diferentes 

interações sociais nas quais se envolve/envolverá em seu dia a dia.  Marcuschi (2004, 

p.18) afirma que: “a tendência é observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, 

processual, social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a postura estrutural. ” 

Sendo assim, o ensino da língua portuguesa por meio de diferentes gêneros do 

discurso, dará aos alunos a possibilidade de ampliar não só seu conhecimento sobre a 

língua, mas, também, viabilizará a inserção deste aluno de forma ativa na sociedade. 

Essas atividades, sejam de leitura, escrita, fala e escuta, devem objetivar o 



 
 

 
 

desenvolvimento das habilidades de compreensão e de criticidade dos alunos em relação 

aos vários discursos presentes na contemporaneidade. 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (1995) indicam o domínio efetivo 

do uso da linguagem oral e da linguagem escrita como objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa, rompendo com o ensino tradicional que marca o ensino da língua pautado 

na retenção de regras gramaticais. O documento propõe uma nova concepção de língua 

e linguagem, que conforme Raupp (2004, p. 53) e considera a língua “não mais a língua 

como expressão do pensamento, nem como instrumento de comunicação, mas a língua 

como meio de interação entre sujeitos”. 

Visando, portanto, a linguagem como forma de ação e interação, o ensino da 

língua portuguesa deve voltar-se para o desenvolvimento de quatro 

habilidades/capacidades: ler, ouvir, falar e escrever. 

Em relação à habilidade da leitura, na qual centra-se o presente projeto, os PCNs 

(1998, p. 52) ressaltam que as práticas de leitura: “permitem ao aluno construir seus 

conhecimentos sobre os diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais adequados 

para lê-los e escrevê-los e sobre as circunstâncias de uso da escrita”. Aqui, a noção de 

leitura não se resume apenas ao material escrito, mas, também, ao simbólico e não 

verbal, o ato de ler é de suma importância na vida do aluno, pois, é por meio da leitura 

que o indivíduo desenvolverá sua criticidade e sua capacidade de reflexão. 

Como o significado do dito pelo(s) autor(es) não está posto de forma direta em 

todos os tipos de textos, o ensino da leitura deverá proporcionar ao aluno capacidade 

para saber dialogar com o texto, fazendo inferências, correlacionando com outras 

leituras já feitas. Logo, devem ser selecionadas estratégias de leitura, para cada tipo de 

texto, estratégias que possibilitarão aos educandos desenvolver capacidades para 

localizar informações, levantar hipóteses sobre o objetivo do texto lido, inferir, 

relacionar, refletir e compreender o que se está sendo lido. Segundo Solé (1998, p.73), 

as estratégias de leitura: 

 

(...) devem permitir que o aluno planeje a tarefa geral da 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. 

 

As estratégias de leitura a serem empregadas se diferenciam para cada texto a ser 

lido, pois, para ler uma crônica ou uma história em quadrinhos, por exemplo, são 



 
 

 
 

necessárias habilidades diferentes, que são singulares e variam de acordo com o gênero 

escolhido.  Sobre essa diferenciação, Solé (2012, p. 83) afirma que “para determinados 

propósitos de leitura (...) as estratégias que utilizamos para ler se diversificam e se 

adaptam em função do texto que queremos abordar. ” 

Sendo assim, de nada adiantará fazer uso de boas estratégias de leitura se os 

textos selecionados para ler não possibilitarem nenhuma relação com as experiências do 

aluno. Se a habilidade trabalhada na sala de aula não estiver relacionada com o 

cotidiano do aluno, o ato de ler não terá importância, ficará apenas como mais uma das 

obrigações da escola. Sobre isso, Leffa (1996, p. 14) coloca que: 

 

A qualidade do ato da leitura não é medida pela qualidade intrínseca 

do texto, mas pela qualidade da reação do leitor. A riqueza da leitura 

não está necessariamente nas grandes obras clássicas, mas na 

experiência do leitor ao processar o texto. O significado não está na 

mensagem do texto, mas na série de acontecimentos que o texto 

desencadeia na mente do leitor. 

 

Neste caso, o texto pode ser facilmente comparado a uma “mina de 

conhecimento”, sendo o leitor, o minerador que busca o que há de mais valioso nessa 

mina. Leffa (1996, p. 13) explica essas comparações quando coloca que: 

Se o texto for rico, o leitor se enriquecerá com ele, aumentará seu 

conhecimento de tudo porque o texto é o mundo. Se o texto for pobre, 

mina sem ouro, o leitor perderá seu tempo, porque não há nada para 

extrair. O leitor minerador tem, no entanto, muito a ganhar, porque há 

uma riqueza incalculável nos livros. Tudo o que de melhor produziu o 

pensamento humano está registrado na permanência da palavra 

escrita. 

 

A leitura eficiente de livros, jornais e, até mesmo, de meios eletrônicos, 

permitirá ao aluno formular opiniões próprias e isso os auxiliará na escrita, por 

exemplo. Partindo desse princípio, a leitura, no contexto escolar, trabalhará com 

concepções, finalidades, produções e compreensões que comprovarão ao aluno que ler e 

escrever é algo que se constrói de degrau a degrau, e que cada palavra enunciada tem 

um motivo consciente para estar ali. 

Por fim, não se deve esquecer jamais que a leitura sempre foi e continuará sendo 

de grande valia e proveito a todos os indivíduos pertencentes a uma sociedade cada vez 

mais baseada na palavra escrita, grafocêntrica, portanto. 

 

 



 
 

 
 

Metodologia 

 

A pesquisa4 realizada tem caráter qualitativo, contendo consultas bibliográficas e 

observação em campo, além de dados obtidos por meio da aplicação de um 

questionário. Sua população concentra-se em alunos do 3º ano do Ensino Médio, de 

uma escola pública do estado de Santa Catarina. Em relação aos instrumentos de coleta 

de dados, pode-se citar a observação das aulas de Língua Portuguesa e aplicação de 

questionário com a turma, com questões objetivas e dissertativas. 

Acerca dos procedimentos da pesquisa, pode-se afirmar que foram assistidas 15 

aulas de Língua Portuguesa, a fim de avaliar as estratégias utilizadas pelo professor, 

bem como o comportamento dos alunos diante das estratégias selecionadas. Na última 

aula de observação, foram aplicados aos alunos os questionários. Com a aplicação do 

questionário, foi possível apurar os dados que foram organizados em gráficos – apenas 

para melhor visualização das respostas. E, por fim, esses dados, juntamente com o 

material bibliográfico selecionado e com a observação das aulas realizadas, 

possibilitaram o levantamento de um diagnóstico sobre as estratégias selecionadas para 

trabalhar os gêneros discursivos e o seu impacto na formação dos alunos. 

 

 

4 Resultados e discussão 

 

Os respondentes do questionário foram alunos do 3º aluno do Ensino Médio. A 

pesquisa possuía como principal objetivo situar a posição dos alunos em relação ao 

ensino da leitura, nas aulas de Língua Portuguesa. 

No total, 25 estudantes participaram de forma efetiva da aplicação do 

questionário. Com a análise das respostas, foi possível perceber que a turma tem 

opiniões divididas em relação à leitura e à forma como essa habilidade é trabalhada na 

sala de aula. 

Doze dos alunos respondentes assinalaram que não gostam das atividades de 

leitura que o professor propõe e a maioria deles, quando questionados sobre o que 

achavam dos textos e obras trabalhadas na sala da aula, afirmaram que a temática das 

leituras não lhes interessava, como comprovam estas respostas:  

                                                           
4 Trata-se de uma atividade desenvolvida durante a disciplina Linguística Aplicada à Língua Portuguesa 

II, no 3º ano do Curso de Letras, Habilitação em Língua Portuguesa.  



 
 

 
 

• “Para cada caso acho que o professor deveria perguntar o que interessa mais os 

alunos (os que realmente querem ler e aprender) sobre o assunto aplicado, 

porque dessa forma o interesse é maior, a gente lê aquilo que nos chama 

atenção.”  

•  “São textos de carater de vestibular, que tem de ser lidos, mas que não 

interessam e não provocam o gosto pela leitura.” [sic] 

Nesta segunda resposta, fica visível uma questão que é muito criticada em 

relação à leitura no Ensino Médio e principalmente no terceiro ano, o enfoque no 

vestibular/ENEM. A escola deve preparar o aluno para enfrentar os múltiplos desafios 

que a sociedade apresenta, incluindo-se aqueles relacionados à continuidade de seus 

estudos.  

Os professores de Língua Portuguesa devem comentar acerca das obras 

obrigatórias e dos gêneros presentes nesses tipos de avaliações, entretanto, o trabalho 

com a leitura na sala de aula deve visar a competência dessa habilidade, de forma a 

estimular o gosto e o prazer pelo ato de ler. Contudo, há de se considerar que os 

professores estão sujeitos às orientações contidas nos documentos oficiais de educação 

e, mais especificamente, às normas da rede e/ou instituição de ensino à qual estão 

vinculados.  

Uma observação curiosa ainda em relação à questão “O que acha dos textos e 

obras que costuma ler na sala de aula? Justifique sua resposta”, é que muitos dos 

respondentes, principalmente os que alegaram que gostavam das atividades de leitura 

propostas pelo professor, comentaram que a leitura lhes interessa, pois torna possível 

um estudo sobre o passado, como nas seguintes respostas: 

• “Acho interessante, assim conhecemos um pouco sobre o passado e 

podemos comparar com a atualidade de hoje.” 

• “Interessante, porque traz uma linguagem e escrita diferente do dia a 

dia.” 

Essas assertivas revelam uma seleção de textos cuja linguagem chamou a 

atenção dos estudantes. Eles parecem ter se dado conta de que a língua muda, adapta-se, 

reflete o seu tempo. Tal percepção possibilita ao professor um trabalho a respeito da 

riqueza da língua, evidenciando-a como viva e em permanente mudança, ainda que isso 

traga algumas dificuldades de compreensão. 



 
 

 
 

Comparando as respostas dadas pelos educandos com as de outra questão: “Se 

pudesse escolher, o que gostaria de ler nas aulas de Língua Portuguesa?”, torna-se 

possível fazer uma correlação, pois muitos solicitaram textos de gêneros do cotidiano, 

ou que simplesmente lhes interessassem. Tais materiais se mostram como possíveis 

pontos de partida para o trabalho com a linguagem baseado nos gêneros do discurso. 

Conforme Bakhtin (2000, p.285): “Os enunciados e o tipo a que pertencem, ou seja, os 

gêneros do discurso são correias de transmissão que levam a história da sociedade à 

história da língua.” 

Adentrando agora nas respostas em relação às estratégias de leitura, foi possível 

observar que a maioria dos estudantes, 16 dos 25, prefere a leitura silenciosa ao invés da 

feita em voz alta. Analisando as justificativas, fica subentendido que essa preferência 

para muitos se dá pelo fato de a leitura silenciosa possibilitar uma maior concentração 

sobre o que está sendo lido. 

Já os 9 alunos que assinalaram a leitura em voz alta como de sua preferência 

justificaram, cada um à sua maneira, que o fato de ouvir o que está sendo lido auxilia na 

compreensão e ainda ajuda a aperfeiçoar a pronúncia, conforme as seguintes respostas: 

• “Porque assim me concentro mais na leitura e entendo melhor sobre o 

que estou lendo”. 

• “Caso eu leia em voz alta escutando a minha própria voz, lembrarei com 

mais facilidade mais tarde”. 

• “Consigo prestar mais atenção e também controlar mais a qualidade da 

minha leitura”. 

Ainda em relação à leitura em voz alta, os alunos foram convidados a responder 

a seguinte questão: “Ler em voz alta auxilia ou não na compreensão dos textos lidos? 

Justifique sua resposta. ”  Como respostas, vale a pena destacar: 

•  “Não, pois nos preocupamos com a pronúncia se for em público, e isso 

dificulta a compreensão”. 

• “Auxilia, assim presto mais atenção sem distrair a mente com outros 

pensamentos”. 

• “Sim, pois além de estar lendo, está escutando a sua leitura. ” 

•  “No meu caso não, pois lendo em voz alta me disperso do conteúdo. ” 

Com base no que foi dito pelos respondentes, é possível chegar a algumas 

conclusões. Mais de um aluno citou o fato de a leitura em voz alta auxiliar também na 



 
 

 
 

habilidade da oralidade e, ainda, que esta modalidade ajuda no foco, pois impede o 

aluno de se dispersar com barulhos externos ou com os seus pensamentos, facilitando 

assim a compreensão. 

 Os alunos foram questionados sobre o fato de acreditarem que anotações, grifos 

ou sínteses dos textos lidos ajudam na compreensão da leitura. Dos 25 respondentes, 

apenas um respondeu que não. Com base nesse dado, portanto, comprova-se o que Solé 

(1998, p.118) afirma sobre as estratégias de leitura, que resumir as ideias do texto é uma 

estratégia responsável pela compreensão da leitura e para a sua concretização. 

Na última questão, os respondentes foram convidados a responder se consideram 

a leitura importante. Todos confirmaram que sim e, dentre as justificativas, foram 

citadas questões como ampliação de vocabulário, aquisição de conhecimento, auxílio na 

escrita e oralidade. Um dos estudantes respondeu a essa pergunta da seguinte forma: 

“Sim, para o desenvolvimento do pensamento crítico”. Conclui-se com a análise dessas 

afirmações que os estudantes têm ciência dos benefícios que a leitura pode 

proporcionar, assim, resta apenas ao professor fazer uso das estratégias adequadas para 

que o ensino desta habilidade seja efetivo e competente.  

 

5 Conclusões 

 

Levando em consideração o objetivo geral do presente trabalho: “Identificar as 

principais estratégias de leitura utilizadas pelo professore de Língua Portuguesa e 

analisar a eficiência das mesmas com base no retorno dado pelos alunos, através de 

questionários”, pode-se afirmar que ele foi alcançado, tendo em vista as respostas 

obtidas com os questionários. 

As estratégias mais citadas foram: leitura em voz alta, leitura silenciosa e a 

confecção de resumos e sínteses, sendo essa última a mais eficaz, segundo os 

estudantes. Outro objetivo proposto para o projeto foi “Verificar os critérios utilizados 

pelo professor para a seleção dos textos que serão utilizados em sala” e, com base nas 

respostas, ficou claro que há um descuido neste momento de planejamento da aula, visto 

que muitos alunos solicitaram textos mais contemporâneos e contextualizados. Conclui-

se, então, que a realidade dos jovens não está interferindo no momento da  seleção do 

material a ser usado em sala. 

Ficou subentendido, com a análise dos dados referentes ao questionário, que os 

alunos têm suas preferências quando se trata do trabalho com a leitura e que a utilização 



 
 

 
 

de determinadas estratégias deveria ser repensada por parte do professor, para cada tipo 

de material e também para cada tipo de turma/aluno. É de suma importância levar em 

consideração as individualidades e singularidades dos estudantes no momento de 

preparo das aulas de forma a assegurar uma aprendizagem efetiva. A seleção de textos 

mais contemporâneos e de maior circulação no meio em que o aluno vive também se 

torna uma grande aliada no trabalho com a leitura, pois será mais fácil para o aluno 

posicionar-se e entender o que está sendo abordado pelo autor. Talvez essa seja a maior 

contribuição da presente pesquisa. 

As respostas obtidas com a aplicação do questionário também possibilitam uma 

reflexão acerca de possíveis pesquisas voltadas à temática: trabalhar com o professor e 

verificar como ocorre o planejamento das aulas voltadas ao ensino dessa habilidade, 

seria uma opção. 

Considerando que a pesquisa tem como título “A importância da leitura no 

Ensino Médio para a formação de um leitor autônomo e crítico”, torna-se importante 

ressaltar que os alunos estão cientes de que a leitura possibilita, como uma de suas 

funções centrais, o desenvolvimento da criticidade. Essa função é de suma importância, 

pois, estando cientes, eles podem cobrar de seus professores textos que promovam tais 

objetivos. 

Para concluir, um levantamento acerca do comportamento do brasileiro 

enquanto leitor, publicado na revista Retratos de Leitura no Brasil,5 indica que apenas 

104,7 milhões de brasileiros podem ser considerados leitores. Os professores precisam 

assumir a responsabilidade de plantar a semente da leitura em cada um dos seus alunos, 

para que quando eles se tornarem objeto de pesquisa, respondam unanimemente: “Sim, 

eu gosto de ler”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Pesquisa realizada pelo Instituto Pró-livro, que teve início em 2001 e já se encontra em sua 4ª edição. 

Objetiva fazer um extenso levantamento sobre as práticas de leitura dos brasileiros.  
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