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Escriba Egípcio I 

 
                         https://pt.wikipedia.org/wiki/Escriba#/media/File:GD-EG-Louxor-126.JPG 

 

Seja um escriba! 

entalhe isso em teu coração 

Para que seu nome perdure assim como o deles! 

O rolo é melhor que a pedra entalhada. 

Um homem morreu e seu corpo se transformou em 

pó, 

E seu povo desapareceu de sua terra. 

É um livro que o torna inesquecível 

Na boca daquele que o lê! (FICHER, 2006). 

 

 



Ao único Deus soberano dono de todo o poder a quem devo a minha vida e tudo o que 

sou, e me ensinou a nunca conhecer a derrota em todos os aspectos da minha vida. A ele 

seja dada a glória e o louvor para sempre.  

 Ao meu querido esposo Dirson Dresle Alves Soares por ser um incentivador dos 

meus sonhos; aos meus filhos Rafael Chianca Soares e Rebeca Chianca Soares por todo 

amor, carinho, paciência e compreensão nas minhas ausências. 

 Ao professor Dr. Júlio César Barreto Rocha, meu orientador, pelo apoio, e 

inúmeros conhecimentos transmitidos através da disciplina ministrada e fornecimento 

de materiais necessários ao longo da construção da minha pesquisa. 

 Aos meus pastores, irmãos e irmãs da Igreja Cristã Maranata, pelas constantes 

orações, apoio e compreensão. 

 Às minhas amigas e mestras Clarice Ghisi e Marizete Prates, pela amizade e  

grande incentivo durante e depois do Mestrado. 

 Às professoras, Juliana Maioli e Gracielle Marques e Fatima |Molina pelo apoio 

em minha graduação, e pela generosidade e disposição no fornecimento de materiais e 

livros, norteando assim as minhas leituras. 

 Aos professores do Mestrado Acadêmico em Letras da UNIR; Dr. Júlio César 

Barreto Rocha, Dra. Maria do Socorro Beltrão Macieira, Dra. Maria do Socorro Pessoa, 

Dr. Miguel Nenevé, Dra. Nair Ferreira Gurgel do Amaral, Dra. Odete Burgeile, Dra. 

Patrícia Helena dos Santos Carneiro, Dra. Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze e Dra. 

Sonia Maria Gomes Sampaio, por significativas implicações que enriqueceram a 

construção desta pesquisa, pela atenção e respeito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente para o meu pai, FRANCISCO MOURA DA SILVA, 

ao meu sogro, PETRÔNIO ALVES DE ARAUJO SILVA, 

in memoriam, à minha mãe LENY CHIANCA e 

à minha  sogra MARIA ANGÉLICA SOARES. 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Referência de Dados .................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Mesopotâmia .................................................................................................. 24 

Figura 2 - Hieróglifos ..................................................................................................... 27 

Figura 3 - Escriba II Egípcio .......................................................................................... 28 

Figura 4 - Escrita Grega.................................................................................................. 30 

Figura 5 - O corpo sacerdotal e os grupos gentílicos ..................................................... 32 

Figura 6 - Império Romano ............................................................................................ 33 

Figura 7 - Mulher na Idade Média .................................................................................. 35 

Figura 8 - Interior de uma fábrica ................................................................................... 39 

Figura 9 - Imperialismo .................................................................................................. 41 

Figura 10 - Escrita Suméria ............................................................................................ 43 

Figura 11 - Escriba III .................................................................................................... 45 

Figura 12 - Mar Mediterrâneo ........................................................................................ 47 

Figura 13 - Safo .............................................................................................................. 48 

Figura 14 - Papiro ........................................................................................................... 53 

Figura 15 - Rolo de papiro .............................................................................................. 54 

Figura 16 - Códice Sinaítico ........................................................................................... 55 

Figura 17 - Código de Hamurabi .................................................................................... 56 

Figura 18 - Capa do livro O Nome da Rosa ................................................................... 57 

Figura 19 - Códice Medieval .......................................................................................... 58 

Figura 20 - Bíblia de Gutenberg ..................................................................................... 59 

Figura 21 - “A Troyes” ................................................................................................... 60 

Figura 22 - Johannes Gutenberg (1398-1468) ................................................................ 63 

Figura 23 - Scriptorium Medieval .................................................................................. 64 

Figura 24 - Livro Eletrônico ........................................................................................... 66 

Figura 25 - Tecnologia da Informação ........................................................................... 67 

Figura 26 - E-book (Livro Virtual) ................................................................................. 68 

Figura 27 - Projeto Leitura ............................................................................................. 76 

Figura 28 - Imagem de parte da Carta de Caminha ........................................................ 84 

Figura 29 - Literatura Infantil e Leitura.......................................................................... 92 

Figura 30 - Literatura Infantil ....................................................................................... 100 

Figura 31 - A Importância da Leitura ........................................................................... 110 

Figura 32 - Leitores em Escolas Brasileiras ................................................................. 111 

Figura 33 - Tipos de Materiais para Leitura ................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

SEÇÃO 1 - HISTÓRIA DA ESCRITA ................................................................................ 23 

1.1 A Escrita na Mesopotâmia .................................................................................................. 23 

1.2 A Escrita No Antigo Egito ................................................................................................. 26 

1.3 A Escrita no Ocidente: Grécia e Roma ............................................................................... 29 

1.4 Revolução Industrial ........................................................................................................... 38 

SEÇÃO 2 - A HISTÓRIA DA LEITURA ............................................................................ 42 

2.1 As Transformações da Leitura ............................................................................................ 42 

2.2 A Leitura na Idade Média ................................................................................................... 61 

2.3 O Tempo Digital  e o Surgimento do Livro Eletrônico (e-book) ....................................... 66 

SEÇÃO 3 - A LEITURA NA ESCOLA ................................................................................ 70 

3.1 A Importância da Leitura para a Formação de Leitores ..................................................... 70 

3.2 Leitura e Discurso ............................................................................................................... 71 

3.3 Leituras no Ambiente Escolar ............................................................................................ 72 

3.4 Como se dá a Leitura nas Escolas Hoje em Porto Velho ................................................... 74 

SEÇÃO 4 - A LEITURA DA LITERATURA NA ESCOLA ............................................. 80 

4.1 A Literatura Infantil, um Breve Histórico .......................................................................... 80 

4.2 O Que é Literatura Infantil ................................................................................................. 80 

4.3 Literatura Infantil na Escola ............................................................................................... 82 

4.4 Quando a Literatura Começou ............................................................................................ 93 

SEÇÃO 5 - A FORMAÇÃO DE LEITORES ...................................................................... 98 

5.1 A Escola como Ambiente Educativo .................................................................................. 98 

5.2 Alfabetização e Letramento .............................................................................................. 102 

5.3 A Tarefa de Ensinar .......................................................................................................... 106 

5.4 Afinal, o que Ler? ............................................................................................................. 109 

CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 115 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO: Esta pesquisa é de cunho bibliográfico, com abordagem inicial em alguns 

cânones que tratam da leitura e escrita desde os seus primórdios, abordando temas sobre 

a leitura, a escrita e a literatura como um fator preponderante no decorrer dos tempos e 

trazendo também a possibilidade de se desenvolver o ensino da leitura através de uma 

análise pela Literatura, no decorrer de alguns momentos da História. O objetivo geral é 

refletir sobre a importância da abordagem dessas narrativas sobre a leitura e como o 

ensino da leitura vem contribuindo para a formação do leitor e a função humanizadora 

da Literatura. Para desenvolver esta pesquisa, amparamo-nos em uma ampla 

investigação bibliográfica de algumas obras canônicas sobre o assunto, necessárias para 

a construção do referencial teórico do estudo e a elaboração de uma sugestão 

pedagógica de leitura de determinadas obras para serem abordadas. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais sugerem a necessidade de revelar uma habilidade de leitura na 

Educação. Assim, a presente pesquisa discute a maneira pela qual a leitura de textos 

literários pode desenvolver a habilidade da leitura e o gosto pela Literatura, e como 

associar esta arte à vida social. Esta perspectiva deriva de uma análise político-cultural 

baseado em suportes de autores como: Steven Roger Fischer (2006), que escreve sobre a 

História da Leitura; Cavallo; Chartier (1998), que discorrem sobre História de la 

Lectura en El Mundo Ocidental; A Questão dos Livros; no qual Darnton (2010) e outros 

escritores aqui referenciados,irão nos  oferecer uma análise do livro e seu formato, 

desde os seus primórdios, e como o mesmo foi sofrendo modificações no decorrer dos 

tempos  até atingir os nossos dias.  

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Ensino; Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN: Esta disertación es de un trazado bibliográfico, con enfoque inicial en 

algunos libros canónicos que van tratar de la lectura y de la escrita a partir del principio 

de la Lectura, la escrita y la Literatura siendo agentes importantes en el intervalo del 

tiempo y la posibilidad de desarrollar la enseñanza de la lectura por intermedio de un 

examen de la Literatura a lo largo de la História. El objetivo general es reflexionar sobre 

la importancia de abordar estas narrativas sobre la lectura y auxiliar a una discusión 

sobre la formación del lector y la función humanizada de la literatura. Para desarrollar 

esta búsqueda, nos amparamos en una amplia investigación bibliográfica de obras sobre 

el tema, necesarios para la construcción del marco teórico del estudio y el desarrollo de 

la sugerencia pedagógica de determinados trabajos que deben abordarse. Las Directrices 

Curriculares Nacionales proponen la necesidad de revelar una capacidad de lectura en la 

educación. Luego, esta investigación analiza la forma en que la lectura de textos 

literarios puede desarrollar las habilidades de lectura y el gusto por la literatura, y la 

forma de vincular este arte a la vida social. Este punto de vista se deriva de un análisis 

político-cultural apoyándose en escritores como: Steven Roger Fischer (2006), que 

escribe sobre; A História da Leitura; a continuación, Cavallo y Chartier (1998), que 

hablan de la História de la Lectura en el Mundo Occidental; en  que Darnton (2010) A 

Questão dos Livros; y otros, escritores aquí referenciados nos van ofrecer un análisis del 

libro y su formato, desde el principio, y como el mismo fue sufriendo transformación  

durante el tiempo hasta llegar a nuestros días.  

Palabra clave: Lectura; literatura; la educación; Cultura.
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INTRODUÇÃO 

A relação com a leitura por intermédio da Literatura e o interesse por esse tema 

surgiu quando fui convidada a participar de um curso de Extensão, mais 

especificamente, no período de estágio supervisionado em 2012, na escola da zona rural 

Flor do Cupuaçu, a 45 km do município de Porto Velho, sob a coordenação da 

professora Djenane Alves dos Santos, na graduação em Letras - Espanhol pela 

Universidade Federal de Rondônia 

Durante o Curso, passamos a fazer parte de um grupo que ousadamente, pela 

primeira vez, estaria inserindo o espanhol em séries iniciais em uma escola municipal da 

zona rural, e uma das principais lições que aprendi ali é que estamos sempre 

construindo esse processo de leitura e de conhecimento, tanto sobre o mundo em que 

vivemos como também acerca de nós mesmos. Atualmente, diversas pesquisas se 

relacionam à leitura por intermédio da Literatura vinculado aos espaços do próprio 

educando. Agora, durante o período em que me encontro, no Mestrado Acadêmico em 

Letras, ainda tenho em mente muitas indagações quanto ao futuro e, mesmo não sendo 

nada prazeroso, me sinto na obrigação de expor as condições em que muitas vezes 

encontramos os nossos leitores, sendo a exposição talvez um mal necessário. 

Passamos muitas experiências através da vida de estudante, como passam os 

estagiários e pesquisadores, com livros de gramática, textos de letras de canções 

conhecidas, pré-projetos de pesquisas, entrevistas, enfim, tentando às vezes facilitar a 

compreensão de algo que possa vir a mudar as suas vidas, mesmo que poucas sejam as 

nossas horas de leitura e de viagem pela Literatura junto a eles. 

Talvez para alguns pareça ser inútil, mas ainda sentimo-nos responsáveis na 

missão de transferir todos os sentimentos, muitas vezes mal declarados, de raiva, de 

revolta e de tristeza, e reproduzir nas letras que poderão falar muito mais que nossas 

próprias ações. 

As mentes de muitos discentes, provavelmente não brilham na escuridão pelo 

apagamento da sua língua, dos seus costumes e da sua cultura, talvez não consigam 

demonstrar o que realmente sentem, e com o passar dos anos talvez nem se lembrem 

mais de nós, porém certamente não esqueceremos o que vimos e vivenciamos no 

decorrer do tempo, embora a intenção inicial nesse dado momento tratasse apenas de 

concluir um projeto de pesquisa. 

Por ter que vivenciar esse processo, evidenciado nas mídias e em programas de 

governos e sentir de perto os desafios dos que estão à margem da sociedade, apesar de 
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vários projetos por assim dizer e serviços oferecidos, continuam os principais problemas 

na rede pública de ensino, dentre eles a falta de compreensão do processo de leitura e 

aprendizagem, o que me inquietou e me levou a investigar os programas, e as práticas 

de leitura no decorrer da História. A intenção da investigação ficou mais evidente após 

o ingresso no Mestrado em Letras, no decorrer de cada disciplina ministrada e nos 

desvendamentos das relações das políticas públicas e dos sujeitos a ela subjugados. 

Lira argumenta que, 

Continuando nossa reflexão sobre o ato de ler, pois mais adiante 

veremos como esse processo é constantemente recontextualizado, 

diremos, como Marisa Lajolo (1993), que o ato da leitura não é 

somente decifrar o sentido do texto, como se fosse um jogo, mas, 

partindo do texto, o leitor maduro deve relacioná-lo a outros textos 

significativos, criando, desse modo, a coerência textual, ou seja, seu 

sentido e suas várias interpretações, mesmo que essas brotem de 

constantes inferências e subentendidos. Podendo até mesmo propor 

outra leitura não prevista pelo autor. O leitor, por sua vez, é totalmente 

ativo, um agente que busca significações dialógicas ilimitadas que 

constituem suas outras leituras possíveis. Portanto, o autor de onde 

emana o texto imaginou uma determinada significação para ele, mas é 

o processo de leitura de seus leitores que vai reconstruindo o texto 

original, atribuindo-lhe novos sentidos, sempre partindo de suas 

experiências individuais, idiossincráticas. E é neste sentido, que se 

pode falar de leituras possíveis e de leitores maduros, pois aqueles que 

interpretam textos não estão “obrigados” a entendê-los e a vivenciá-

los somente a partir das ideias criadas pela comunidade científico-

acadêmica (LIRA, 2010, 82-83). 

 Ao me deparar com os conhecimentos provenientes da prática com as teorias 

discutidas, fui aos poucos me redefinindo, ou seja, a cada aprendizagem nova, a partir 

de cada uma das reflexões projetadas durante cada aula do nosso Curso, resultou em um 

incentivo ainda maior para adentrar por caminhos necessários desta pesquisa. 

É possível que a pouca leitura, ou mesmo a falta dela por parte dos estudantes 

seja uma das causas da crise do ensino da Literatura, e que essa carência que irá 

acarretar outros problemas, como, por exemplo, a não assimilação de normas 

linguísticas, impedindo assim uma boa compreensão do texto.  

Pode-se atribuir o desinteresse por parte do aprendiz pela escrita e da leitura, 

bem como a expressão oral, dificultando expressar claramente o que foi lido; assim 

como também a limitação da verbalização adequada das suas necessidades, 

contribuindo dessa maneira para um comprometimento (certa limitação de 

comunicação) com a sua atuação social, tanto na escola como nos demais meios que 

necessitem de sua interação. 
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Outro ponto importante e que talvez nos assuste a ideia de que o homem é um 

animal trágico. Estamos realmente acostumados a ouvir, e a dizer, que o homem é um 

animal político ou  social, que; 

Segundo Johnny José Mafra: 

assim, consideramos que “a vida da língua está, pois na fala. A língua 

escrita tem, entretanto, o condão de fixar os seus passos através dos 

tempos e de permitir-nos conhecer as várias fases da sua evolução. 

(Ensaios de Literatura e Filologia, 1980, p.62-154). 

As características mencionadas acima determinam certa consciência, originaria 

de uma inteligência, termo esse que não é atribuído aos outros membros do gênero 

animália, mesmo àqueles que já possuem um cérebro com certo grau de 

desenvolvimento a estes é dado, portanto, possuem rudimentos de inteligência.  

Para os animais, de inteligência natural e organicamente limitada, e, portanto, 

destituídos de consciência, o mundo é apenas o mundo dos sentidos. A criança, cuja 

inteligência está ainda em desenvolvimento, começa a adquirir consciência quando a 

inteligência atinge determinado nível, gradualmente. 

Na mesma medida essa consciência começa a ampliar-se, enquanto aumenta o 

seu conhecimento do mundo. A princípio somente conhece a mãe, que para ela, 

inicialmente, é apenas o seio em que se amamenta. Aos poucos vai tomando 

conhecimento do mundo que a cerca: e que há outras pessoas, além dela mesma, há 

outros objetos, além do seio e da chupeta ao momento presente, começa a juntar o 

ontem e o amanhã. Isso significa que sua consciência se amplia e se aprofunda, à 

medida que se desenvolve sua inteligência e aumentam seus contatos com o mundo. 

Nos primeiros dias é como se a criança tivesse nascido naquele momento, mas, 

aos poucos, de cada vez que acorda, já não é a mesma, já incorporou novos 

conhecimentos do mundo que a cerca e que formará a sua consciência. O mesmo se 

pode dizer do homem como membro destacado da ordem dos mamíferos, que formou 

sua consciência através de gerações, em contato com o mundo. Os primeiros seres da 

espécie somente possuíam consciência em potencial, capacidade de ser conscientes. Sua 

consciência se desenvolve na medida em que crescem os seus contatos com o mundo e a 

História, com o espaço e com o tempo; o ontem, o hoje e o amanhã. 

Percebemos, então, que o que afasta uma criança ou um adolescente da leitura de 

um livro não são somente as mídias da modernidade como a televisão ou, os jogos 

eletrônicos, é possível observar também um fator social muito importante, que são os 

próprios pais, se eximindo de pequenas atribuições de cooperador na questão do apoio 
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ao ensino-aprendizagem do aprendiz. Tudo isso vem contribuir para um maior 

distanciamento da criança e sua relação à leitura através da obra literária.  

A leitura é o encontro com texto. Assim, complementa Ezequiel Theodoro da 

Silva, dizendo que,  

Ler um texto criticamente e raciocinar sobre os referenciais de 

realidade desse texto, examinando cuidadosa e criteriosamente os seus 

fundamentos. Trata-se de um trabalho que exige lentes diferentes das 

habituais, além de retinas sensibilizadas e dirigidas para a 

compreensão profunda e abrangente dos fatos sociais. Numa 

sociedade como a nossa, onde se assiste à barbárie, a presença de 

leitores críticos é uma necessidade imediata, de modo que os 

processos de leitura e os processos de ensino da leitura possam estar 

diretamente vinculados a um projeto de transformação social. Leitores 

ingênuos, pessoas impassíveis diante das condições sociais e 

acostumadas à ótica convencional de perceber os fatos, muito 

provavelmente permanecem felizes em exercer a cidadania de meia-

tigela a bem daqueles poucos que detém os privilégios (SILVA, 2009,      

p. 33). 

Dessa forma, entende-se que a linguagem da criança em idade escolar apropriada 

do ensino básico está mais próxima da Arte do que da Ciência. Sabe-se que a Ciência 

exige mais do intelectivo, e que o aluno dessa idade ainda não adquiriu, mas que está 

em processo de desenvolvimento intelectual. Já a Arte exige mais do emocional, da 

ambiguidade de percepção do mundo.  

Para os PCN (1997), 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o 

domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma 

comunidade linguística, são condições de possibilidade de plena 

participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se 

comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos 

de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem cultura. 

Assim, um projeto educativo1 comprometido com a democratização 

social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de 

contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para o exercício da cidadania (BRASIL, 1997, 

p. 19). 

Assim, a atualidade exige mais conhecimento e de modo acelerado, entretanto, a 

escola tenta mesmo com as dificuldades do processo, estimular o aluno para o exercício 

da leitura, exceto quando condicionado a tarefas de ordem pragmática. Hoje, a 

sobrevivência da escola enquanto instituição depende dela se posicionar como veículo 

para manifestação pessoal do aluno, colaborando com a sua autoafirmação. O exercício 

da leitura do texto literário em sala de aula pode preencher esse objetivo, conferindo a 
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leitura um sentido educativo, auxiliando o estudante ter mais segurança em relação a 

suas próprias experiências. Por isso,  

A afirmação de que o “ensino é livresco, mas sem livros” ainda 

permite verificar que nas escolas há uma carência de suportes 

(escritos, imagéticos, eletrônicos para dinamizar a (re) construção do 

saber. Refiro-me, mais especificamente à quase total inexistência de 

bibliotecas escolares e de pessoal especializado que as faça funcionar 

na prática. Dessa forma, a falta de estimulação socioambiental para os 

processos de leitura e estudo faz que o livro didático reine absoluto, 

tornando-se o único material que sinaliza a possibilidade de 

aprendizagens. Mais do que esperar infinitamente por ações 

governamentais, é importante que o coletivo escolar com a 

comunidade de pais conquistem e instalem, no prédio da escola, um 

serviço organizado que sirva de apoio ao enriquecimento das 

atividades de ensino-aprendizagem, chame-o de biblioteca, sala de 

leitura, centro de informações, ou laboratório de pesquisa e estudo etc. 

(SILVA, 2009, p.45). 

O autor de uma obra literária não se preocupa só em contar a história, mas em 

prender a atenção dos espectadores previamente informados, através dos diversos jogos 

ambíguos que procuram criar e explorar, sobretudo o jogo de tensão e distensão. Tendo 

ele as chaves para o mundo da leitura, abre-se a porta do conhecimento no momento em 

que o livro deixa de ser dever e se enche de vida aos olhos de quem o lê.  

Em seu ensaio sobre leitura, Pennac propõe questionamentos, reflexões e 

confissões, expondo a questão:  

E se em vez de exigir a leitura, o professor decidisse de repente 

partilhar sua própria felicidade de ler? O que é isso, felicidade de ler? 

Questões que pressupõem um bem conhecido cair em si mesmo, na 

verdade! (PENNAC, 1998, p.80). 

Este texto procura averiguar possíveis caminhos para o ensino e incentivo da 

leitura nas séries iniciais do ensino fundamental, de forma que o estudante passe pelo 

processo de inclusão quanto à leitura, porém com uma construção de valores e 

habilidades desenvolvidas para o seu próprio saber, através da Literatura. 

Esse paradigma da leitura desperta no aprendiz os mais variados sentimentos, e 

faz emergir reflexões a respeito do mundo em sua volta, dentre as quais: a de que não 

estão preparados para enfrentar o mundo com todas as circunstâncias reais e problemas 

muitas vezes enfrentados no seu dia a dia. 

 Conforme diz Ezequiel Theodoro da Silva:  

Como um processo de alargamento e amplitude de poder, a 

alfabetização está diretamente relacionada à possibilidade de inserção, 

de participação e de dinamização do mundo da escrita pelo sujeito. 

Não querendo diminuir o alcance e a importância dos outros sistemas 
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sígnicos (oral, gestual, imagético etc.), estou convencido de que a 

compreensão da história, a fruição da literatura, a produção do saber e 

até mesmo a existência sadia nas sociedades letradas dependem desse 

rito de passagem, denominado “alfabetização”. Enfim, ao atingir e 

ultrapassar as fronteiras que demarcam o universo da linguagem 

escrita, ao adentrar esse universo pela alfabetização, o sujeito 

aumenta, em muito, a sua compreensão sobre a razão de ser das coisas 

e dos fatos/fenômenos do mundo, capacitando-se e, muito 

provavelmente, tomando decisões mais coerentes, no que se refere aos 

rumos da sua vida em sociedade. Por esse ângulo de análise, vale a 

pena indagar os porquês políticos de ainda existiram 15 milhões de 

analfabetos esparramados por todos os cantos do nosso país (SILVA, 

2009, p.74). 

Nessa perspectiva, o Artigo 1.º da Lei n.º 9.394/1996 (das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) afirma que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa e preceitua que o sistema de ensino tem recebido cada vez mais 

alunos que eram desfavorecidos quanto ao acesso à educação”.  

Essa mudança de perspectiva revela a opção por uma educação comprometida 

com a formação e não só com a informação. 

O professor Júlio César Barreto Rocha (2003, p.527), em sua tese de doutorado 

intitulada Análise intercultural de Argumentos, analisa: 

Neste contexto os meios de informação, baluartes daquela nova 

liberdade social, como instituições próprias da nova situação, em 

papel de „intermediários‟, passam a ser incorporados, e cada vez com 

mais acuidade, para a defesa do statu quo remoçado. Decerto, a 

internet nos nossos dias, com esta liberdade tão ampla e alcance tão 

vasto, de botar qualquer coisa no ar para se recolhida teoricamente de 

qualquer parte do Globo imediatamente, sobeje com paralelo de luz 

nos atuais tempos de controle da imprensa presumidamente „livre‟ dos 

países, uniformizada pelo gigantismo das agências de notícias, pelo 

controle absoluto das redações, logo dos textos e dos discursos menos 

embora dos argumentos, no tocante da forma ou da conclusão de base. 

As bases de cultura e o desenvolvimento em um sentido global têm as ações 

educacionais para atender demandas do mercado e o que se tem enquanto consenso na 

sociedade é que educação válida é aquela que acontece nos espaços institucionais, no 

interior das escolas, nas salas de aula, na chamada educação formal.  

Outra questão que tem influenciado a forma como ensinar são as tecnologias de 

informação, pois a mesma tem nos rodeado de forma tão enfurecida e as  informações 

mudam rapidamente e com uma velocidade cada dia mais impressionante que fica a 

indagação: como devemos começar a  enfrentar essa realidade tão importante  em 

nossos dias?  



17 
 

Por exemplo: o que será das bibliotecas de pesquisa diante de 

maravilhas tecnológicas como o Google? Como entender isso tudo? 

Não tenho uma resposta para esse problema, mas posso sugerir uma 

forma de abordá-lo: analisando a história das maneiras usadas para 

transmitir a informação. Simplificando as coisas radicalmente, é 

possível afirmar que houve quatro mudanças fundamentais na 

tecnologia da informação desde que humanos aprenderam falar. 

Em algum momento, por volta de 4000 a. C., os humanos aprenderam 

a escrever. Os hieróglifos egípcios datam de aproximadamente 3200 a. 

C. e a escrita alfabética surgiu em mais ou, menos 1000 a. C. Segundo 

pesquisadores como Jack Goody, a invenção da escrita foi o avanço 

tecnológico mais importante da história da humanidade. Ela 

transformou a relação do ser humano com o passado e abriu caminho 

para o surgimento do livro como força histórica.  

A história do livro levou a uma segunda mudança tecnológica quando 

o códice substituiu o pergaminho, logo após o início da era crista. Por 

volta do século III, o códice - isto é, livros com páginas que são 

viradas, em oposição a rolos de papiro que são desenrolados– se 

tornou crucial para a difusão do cristianismo. Ele transformou a 

experiência de leitura: a página surgiu como unidade de percepção e 

os leitores se tornaram capazes de folhear um texto claramente 

articulado, que logo passou a incluir palavras diferenciadas (isto é, 

palavras separadas por espaços), parágrafos e capítulos, além de 

sumários, índices e outros auxílios à leitura (DARNTON, 2010, p.39-

41). 

Sendo assim, esses movimentos iriam demandar da escola uma nova 

apresentação, na qual está inserida uma nova metodologia pedagógica, a reestruturação 

dos espaços físicos e dos serviços disponibilizados para uma ampla sociabilização do 

conhecimento a todos. Com o posicionamento dos alunos quanto ao hábito da leitura, 

torna-se relevante investigar, especificamente nessa região, o modo como a formação de 

bons leitores tem sido desenvolvida; pois há aparatos educacionais para isso, mas parece 

que ainda não é suficiente para que os alunos se sintam preparados; entendemos que o 

bom hábito de ler não é a única ferramenta responsável pelo sucesso do aluno, mas 

elegeu-se analisar tal questão a partir deste referencial e por ser um questionamento dos 

próprios profissionais da educação. 

Segundo a concepção de Silva (2009, p.27), 

Como uma instituição imersa na sociedade e com esta se relacionando 

dinamicamente, a escola não está imune ao boom de informações 

impressas e virtuais. Livros (didáticos, paradidáticos, de literatura), 

jornais, revistas, apostilas, folhetos etc. atingem intensamente o 

cotidiano de professores e estudantes, tornando imperativo o 

desenvolvimento de critérios de julgamento, discriminação e seleção. 

Deste modo, é preciso buscar compreender se os métodos de trabalhos que são 

oferecidos pelas instituições públicas têm contribuído para preparação dos alunos 
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quanto ao processo de inserção no mundo da leitura, considerando as especificidades 

daqueles, pois sabemos que a formação precede toda prática. 

No caso de alunos com dificuldade na leitura, estudos recentes têm confirmado a 

necessidade da melhoria da formação profissional dos professores, como condição 

primordial para uma melhor promoção da leitura de alunos nas redes regulares de 

ensino. Estes estudos não tinham como sujeitos de pesquisa os professores e suas 

percepções de formação, mas sim a preocupação com a formação de bons leitores. De 

tal modo: 

Apesar de contarmos com uma literatura considerável a respeito de 

sua psicologia, fenomenologia, textologia e sociologia a leitura 

permanece um mistério. Como os leitores entendem os sinais na 

página impressa? Quais são os efeitos sociais dessa experiência? 

Como ela variou? Estudiosos de literatura, como Wayne Booth, 

Stanley Fish, Wolfgang Iser, Walter Ong e Jonathan Culler tornaram a 

leitura uma preocupação central da crítica textual porque 

compreendiam a literatura como uma atividade, a construção de 

sentido dentro de um sistema de comunicação, e não como um cânone 

de textos. O historiador do livro poderia utilizar seus conceitos de 

públicos fictícios, leitores implícitos e comunidades interpretativas, 

mas talvez considere suas observações um tanto datadas. Embora os 

críticos saibam navegar pela história literária (são especialmente fortes 

sobre a Inglaterra do século XVII), parecem supor que os textos 

sempre atuaram da mesma forma na sensibilidade dos leitores. Mas 

um burguês londrino do século XVII vivia num universo mental 

diferente do universo de um professor do século XX. A própria leitura 

mudou ao longo do tempo. Antes costumava ser realizada em voz alta, 

em grupos, ou em segredo e com uma intensidade que nos dia de hoje 

talvez nem sejamos capazes de imaginar. Carlo Ginzburg mostrou 

quanto sentido um moleiro do século XVI conseguia infundir num 

texto, e Margaret Spufford demonstrou que trabalhadores ainda mais 

humildes se esforçavam para dominar a palavra impressa na era da 

Areopagitica. Em todas as partes da Europa no início da era moderna, 

dos colegas de Montaigne aos colegas de Menocchio, todos os leitores 

extraíam significado dos livros; não se limitavam a de cifra Ler era 

uma paixão muito antes da Lesewute da Wertherfieber da era 

romântica; e ainda guarda em si certo Sturm und Drang, apesar da 

moda da leitura dinâmica e da visão mecanicista da literatura como 

codificação e decodificação de mensagens (DARNTON, 2010, p.214-

215). 

Entretanto, percebemos ser de suma importância fomentar tais questões 

levantadas que se referem à formação de bons leitores como um dos prováveis pontos 

fundamentais para o sucesso dos nossos alunos em relação à educação e melhoria no 

aprendizado de forma geral.   

Outro motivo que deve ser observado é a falta de interesse pela escrita 

culminando em dificuldades na aquisição do saber, e demais meias que necessitem de 
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sua interação. Sendo a leitura e a escrita, uma simbologia das classes elitizadas, Fischer 

(2006, p. 227) argumenta que: 

essa mudança de percepção que permitiu a Shakespeare explorar com 

criatividade a figura de Jack Cade como epítome da intolerância 

inculta e que incorporou aquela mentalidade medieval que havia sido 

substituída, por completo, pela impressão e suas evidentes vantagens, 

ou, pelo menos, era o que o dramaturgo londrino anunciava. 

Para um período (Medievo) em que uma geração de leitores era bastante 

pequena, numa fase compreendida pós Shakespeare, Fischer (2006, 227) continua 

explicando que: “os livros tornaram-se muito mais acessíveis e produzidos em tamanhos 

que possibilitavam facilidade de transporte e manuseio. Mudou-se para artigos comuns, 

e, em muitos círculos sociais, a capacidade de ler era comum”. 

Orlandi (2004, p.140), por sua vez, esclarece que: 

o que viemos dizendo a respeito da interpretação e do discurso 

científico nos mostra que a questão, para nós, não está entre a palavra 

científica e a coisa, mas entre a palavra científica e o discurso sobre a 

coisa. O que em AD dizemos ser a construção discursiva dos 

referentes. Nesse espaço trabalha a interpretação.  O autor científico, 

na ldade Média, tinha singularidade: a credibilidade de sua produção 

estava diretamente vinculada a seu nome. Hoje a ciência se faz em 

laboratórios, em equipes o autor não é singular. Em que isto afeta a 

interpretação?  Se o analista de linguagem tem de construir um 

aparato, um dispositivo teórico de interpretação, por seu lado, o 

sujeito falante comum também interpreta, já que não há sentido sem 

interpretação. Mas o falante não dispõe de um dispositivo teórico, ele 

tem o que chamamos um dispositivo ideológico de interpretação. 

Esta dissertação é composta por cinco seções, divididas da seguinte forma: 

A Seção 1 trata da História da Escrita, buscou-se fazer um levantamento 

histórico das fases de construção da escrita que ocorreram tanto no Ocidente como no 

Oriente. Durante a Idade Antiga os povos que foram os precursores dos primeiros 

signos primitivos estão relacionados com a sociedade da mesopotâmica, em especial aos 

fenícios que usaram para sua contabilidade uma escrita cuneiforme que servira de base 

para uma mais sofisticada. 

Mas, o mundo egípcio vai desenvolver uma escrita hieroglífica para sua 

civilização despontar como uma das mais evoluída na arte de registrar suas atividades 

cotidianas e palacianas, por meios de seus escribas. 

Para a escrita do Ocidente a civilização grega e romana foram as que mais se 

destacaram por concentrarem os seus eruditos e especialistas, trazendo para os seus 

escritos um quantitativo bastante expressivo de obras que servem a nossa atualidade 
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como parâmetros de estudos. Para esse grupo seleto de especialistas podemos citar: 

Sócrates, Platão e Aristóteles, Esquilo, Sófocles e Eurípedes. 

Na parte final desta seção deixou-se para comentar as modificações sociais, 

econômicas e políticas com a revolução na era das máquinas na Europa do século XVIII 

e XIX. O aprimoramento na impressão e sua divulgação de livros e textos foram 

fundamentais para que a população da Era Moderna adquirisse certo conhecimento em 

relação às produções feitas em fases anteriores. 

A Seção 2 traz a História do Livro e da Leitura, com subseções que abrangem as 

transformações do Livro no contexto da Idade Média. Podemos dizer que os rolos ou 

pergaminhos da leitura na Antiguidade e posteriormente com a invenção da prensa 

durante a fase do Medievo, foram os alicerces para a produção e divulgação da 

literatura. No mundo ocidental, os pensadores e escritores foram os expoentes em seus 

trabalhos.  

Com uma relativa produção de livros, havia a possibilidade de construir 

ambientes adequados para sua armazenagem, pois era preciso mostrar ao público 

interessado. As bibliotecas começaram a surgir de forma tímida em primeiro momento, 

porém, com o passar dos anos houve um aprimoramento no armazenamento assim como 

na sua produção. 

Dando um salto para a atualidade escrevemos como se dá a leitura de livros (em 

especial) e-book agora em uma época em que a era digital faz parte em todos os âmbitos 

sociais num mercado bastante competitivo de produção literária. Vimos que o acesso 

aos meios de comunicações modernos (internet, tablets, iphone, etc...) é fato para a 

modernidade que nos cerca, o processo de acessibilidade pode ainda ser precário para 

alguns de nossa sociedade, mas não podemos negar que as vias eletrônicas estão 

bastante divulgadas. 

A Seção 3 vai abordar a questão Leitura na Escola, com abrangência sobre o 

passado e o presente, e que através da leitura, é possível o leitor imaginar, emocionar-se, 

reagir, interrogar acerca das questões existenciais. Destacaremos também a importância 

da Leitura para a Formação de Leitores mostrando que há uma necessidade de apontar 

para a importância desse costume, enfatizando seu valor e instigar a concepção de se 

transformar em uma atitude a leitura na idade em que todos os hábitos se desenvolvem, 

ou seja, na, infância, será um dos pontos abordados nesta pesquisa. Nesta definição, a 

leitura é uma passagem que leva a criança ou o adulto a ampliar a imaginação, as 
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emoções e os sentimentos de forma prazerosa e expressiva. Quanto às Leituras no 

ambiente Escolar necessitamos ir além do contexto individual, pois o que se espera é 

que a curiosidade venha a ser estimulada no processo de aprendizado, vindo a se tornar 

uma necessidade empenhando-se para suprir um autoconhecimento por intermédio 

daquilo que ele deve ler. 

Na Seção 4, discutimos sobre a Leitura da Literatura na Escola, dividida em: 

Literatura Infantil, um breve histórico, seus conceitos; quando a literatura começou e 

qual é o significado da literatura no decorrer da história sendo que neste contexto a 

literatura irá falar da nossa história e o que realmente somos como ledores e 

continuamente dando um passando adiante do mundo real e estimulando a imaginar 

fazendo com que assim manifestemos tudo o que pode estar ao nosso redor, sendo isso 

apenas plausível porque a literatura e o conhecimento estão em processo de formação 

dentro de cada um. 

De contínuo, procurou- se achar motivos que ilustrassem a presença da literatura 

no currículo da escola básica e pela ausência de um esclarecimento técnico para a leitura 

de uma obra literária.  

A Seção 5 discorre sobre a Formação de Leitores, da escola como ambiente 

educativo, da alfabetização e do Letramento, e a tarefa de ensinar apresentando a 

seguinte questão; Afinal, o que ler?  

Apresentamos a escola como um ambiente educativo favorável e completamente 

enredado nesse processo conhecido como o responsável pela escolarização e muitas 

vezes tem se afetado cada dia mais com os saberes, hábitos, atitudes, valores, 

conhecimentos, culturas, ideologias. Também ainda os mais diversos e ricos valores 

socialmente venerados nesse formidável papel que tem gerado uma contínua meditação 

a fim de transformar o sujeito que precisa ser incluso no meio social e trazer melhorias 

para um convívio harmonioso.  

Usamos como base principal, o Referencial Curricular do Estado de Rondônia 

voltado ao currículo e assim se pretende apontar para a ampliação de competências e 

habilidades dos alunos, observando que a competência não necessitará ser algo abstrato 

ou descontextualizado, e sim estar interligada a circunstâncias complexas. Consiste 

então a competência como um fator fundamental que irá depender da mobilização de 

diversos conhecimentos.  

E por fim, apresentamos as conclusões deste estudo e as referências que 

serviram de apoio para a escrita da corrente pesquisa, apontando como principal 
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objetivo, ampliar a compreensão sobre o processo de formação dos leitores utilizando a 

Literatura. Oferecemos como principal proposta a formação de leitores com a prática 

social da leitura, e conceber a possibilidade de ampliar a capacidade do educando em 

aprender e expressar perfeitamente aquilo que pode vir a ser sugerido, colaborando para 

que o mesmo aperfeiçoe o seu conhecimento, praticando a leitura pela Literatura de 

modo mais hábil, trazendo dessa maneira subsídios para o progresso desse método 

desde o ensino da Literatura e suas interfaces com a prática social. 
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SEÇÃO 1 - HISTÓRIA DA ESCRITA 

1.1 A Escrita na Mesopotâmia  

Podemos dizer que a maior das grandes “invenções” da humanidade depois da 

arte de fazer fogo, foi a escrita que surge a partir da necessidade das pessoas de criar 

registros, armazenar dados, ou seja, de preservar a sua História. Os vestígios mais 

antigos da escrita são originários da região baixa da antiga Mesopotâmia e datam de 

mais 5500 anos. Primeiramente, a escrita era formada por ideogramas que 

representavam uma palavra, assim sendo, eram necessários diversos signos pictóricos 

para representar tantos quantos objetos ou ideias fossem necessários. 

Em um segundo momento com referência à escrita, os sons das palavras e sua 

simbologia gráfica definiram as ideias de um idioma qualquer. Com uma derivação da 

palavra por meio da fonética, o alfabeto e seu conjunto de signos vai ser decifrado pelos 

Fenícios. 

A forma de escrita transforma-se em uma ordem alfabética e vai servir de 

parâmetro como, por exemplo, alfabeto fenício arcaico, que possui seus primórdios na 

cidade de Biblos, que servira de base de signos e sons para todos os alfabetos atuais. O 

alfabeto fenício expandiu-se até o Egito através de colônias fenícias fundadas no Chipre 

e no Norte da África e do Egito este alfabeto foi expandido para as regiões que não 

sofriam influências fenícias diretas. 

As técnicas para produzir as tabuletas de barros pelos Fenícios eram bastante 

prática; ao se escrever em argila, havia as possibilidades de seleção de seu conteúdo 

sendo que algumas eram descartadas, outras, reaproveitadas conforme a função e sua 

aplicabilidade. 

Para Fischer dar-se 

início aos “passos” primordiais para a revolução da escrita e da leitura 

que “envolvia a união lógica de fragmentos de informação, sem a 

reconstituição do discurso articulado. […] Ao contrário da escrita, a 

leitura não pressupõe linguagem: a leitura é antes de mais nada visual 

(não oral) e conceitual (não linguística) (FISCHER, 2006, p. 16). 

 

Em face disso, o berço da escrita fenícia, a Mesopotâmia desenvolveu a forma 

cuneiforme de registros cuja transmissão das mensagens começa com as placas de argila 

da escrita cuneiforme e evolui até chegar ao uso do computador. 

Vejamos a Figura 1: 
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Figura 1 - Mesopotâmia 

 

Escala 1:500 Km.Fonte: www.xchegraffitix.wordpress.com 

Há relatos de que, em uma população de aproximadamente doze mil pessoas, 

apenas cerca de cento e vinte delas eram capazes de ler e escrever, isso por volta de 

2000 a.C. O cenário não apresentou grandes mudanças de 1850 a 1550 a.C., pois numa 

população de dez mil habitantes apenas cento e oitenta e cinco escribas eram contados, 

ou seja, o número de alfabetizados foi restrito em um grande período da história. 

Acredita-se que a habilidade e capacidade de escrever e ler se tornou uma 

atividade praticada pela aristocracia apenas no terceiro milênio, pois até então a leitura 

era uma atividade quase que exclusiva dos escribas. Tais sumérios eram detentores de 

grandes responsabilidades, de forma que apenas com a leitura de um documento seria 

possível acabar com uma discussão sobre contas/finanças ou sobre determinada lei, mas 

mesmo com essa característica, o ato de escrever ainda assim era mais importante. 

Vários autores descrevem seus textos colocando os escribas mesopotâmicos no 

gênero masculino porque, eram quase sempre homens. Ler e escrever estavam 

reservados aos donos do poder naquela sociedade patriarcal.  

Mas há exceções: 

a primeira pessoa  da história a assinar a autoria de um trabalho  foi 

uma mulher, a princesa Enheduanna, filha do rei Sargão I de 

Acad.Nascida por volta de 2300 a.C., ela compôs,como sacerdotisa de 

http://www.xchegraffitix.wordpress.com/
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Nanna,deus da lua, uma serie de canções em louvor a deusa do amor e 

da guerra,Innana,registrando devidamente seu próprio nome como 

escriba autora no final das tabuletas.Isso porém foi algo excepcional. 

(FISCHER, 2006, p. 21-22). 

 

  

A literatura pública e oral dos sumérios ainda era direcionada para o trabalho e 

não para o lazer, seja pelo reduzido número de pessoas capacitadas para tal atividade, ou 

pela dificuldade de acesso às poucas publicações de leitura que pudessem caber na 

palma da mão. Importante ressaltar que os livros disponíveis não eram possíveis para 

uma mobilidade, já que eram grandes tabuletas pesadas e desconfortáveis. 

 Sendo assim, a leitura servia apenas para recuperar algum texto anteriormente 

decorado, em um local pré-estabelecido para esse armazenamento. 

O capitalismo, como processo civilizatório e modo de produção, traz 

no seu bojo uma série de contradições, entre as quais se destacam: a 

dominação de uma classe sobre a outra e a inculcação da visão de 

mundo da classe dominante por meio da propaganda ideológica em 

todas as esferas sociais. Neste início do terceiro milênio, o capitalismo 

consegue a sua reorganização por meio da circulação, em nível 

mundial, dos valores neoliberais, que produzem efeitos drásticos nas 

populações oprimidas do Terceiro Mundo (SILVA, 2009, p.23). 

Com essa percepção do autor, vê-se que para uma fase da História da 

Humanidade em os recursos de tecnologia eram bastante rudimentares, se comparada 

aos tempos de hoje, as necessidades de aprimoramento em todos os campos da 

sociedade levou o homem a desenvolver ou aperfeiçoar novas formas para a escrita. A 

isso fora adicionada a inovação na forma de escrever com a invenção do códice.  

Com referência a esse momento do mundo da escrita Darnton (2010, p. 86) 

aduz:  

Desde a invenção do códice, por volta do nascimento de Cristo, 

provou-se uma máquina maravilhosa - excelente para transportar 

informação, cômodo para ser folheado, confortável para ser lido na 

cama, soberbo para armazenamento e incrivelmente resistente a danos. 

Não precisam de upgrades, downloads out boots não precisam ser 

acessados, conectado a circuitos ou extraído de redes. Seu design é um 

prazer para os olhos. A ferramenta básica do saber por milhares de 

anos, mesmo quando precisava ser desenrolado em rolos de papiro, 

diferente códice, composto de folhas reunidas por encadernação muito 

antes de Alexandre, o Grande fundar a biblioteca de Alexandria em 

332 a. C. 

Para tanto, é preciso observar o que Petit argumenta: 

Por mais que se teme a leitura e a biblioteca sejam “um lugar de 

perdição”, como dizia Hadrien? Por que alguns querem reduzi-las a 
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um registro de eficiência? Por que a solidão do leitor ou da leitora 

frente ao texto inspirou temor em todas as épocas? Certamente, 

existem medos relativos aos conteúdos dos livros, dos quais todo tipo 

de mediador pretende “proteger” o leitor. Com mais frequência do que 

imagina, subsiste ainda hoje o temor de que o livre instile em nós algo 

pernicioso, algo sedicioso. Ou que seja recebido de maneira 

extraviada, incontrolável, e alguém encontre nele algo que seja 

inconveniente. Porém, mais ainda do que o conteúdo dos livros, o que 

se teme é o próprio gosto da leitura, que já constitui um desapego, 

uma forma de se distancia. Os leitores e as leitoras irritam porque se 

pode exercer um controle sobre eles, porque eles escapam (PETIT, 

2013, p. 51). 

Assim, a leitura pode desencadear várias reações no leitor: a busca de seus 

mundos imaginários na biblioteca vem desde muito tempo e poderá se perpetuar, pois a 

leitura é o desenvolvimento da pessoa humana. 

1.2 A Escrita No Antigo Egito 

  Aos escribas eram conferidas a honra de poderem ler para o público, diante do 

poder conferido, seus escritos eram caracterizados com certa arrogância. A maioria dos 

escribas mesopotâmicos terminava seus textos com este colofão: “Que o sábio instrua o 

sábio, pois o ignorante não pode ver”. No Egito, durante a décima nona dinastia, por 

volta de 1300 a.C., um escriba compôs este encômio ao seu negócio: 

Como uma instituição imersa na sociedade e com esta se relacionando 

dinamicamente, a escola não está imune ao boom de informações 

impressas e virtuais. Livros (didáticos, paradidáticos, de literatura), 

jornais, revistas, apostilas, folhetos etc. atingem intensamente o 

cotidiano de professores e estudantes, tornando imperativo o 

desenvolvimento de critérios de julgamento, discriminação e seleção 

(SILVA, 2009, p.27). 

A leitura como um discurso visível, essa era uma das características egípcias. 

Declamar era a forma como que os escribas-testemunhas davam corpo à leitura oral e tal 

prática acontecia a partir das tabuletas cuneiformes chegadas ao Egito (que foram 

enviadas pelos hurrianos) até por volta de 3.300 a.C., quando se começa a instaurar os 

hieróglifos escritos com tinta sobre os papiros. 

Contudo, os reinos do Alto e do Baixo Egito e as cidades- estados 

mesopotâmicas progrediram e prosperaram, transformando-se em 

grandes impérios, apenas depois do surgimento da leitura e da escrita 

(FISCHER, 2006, p.27).  

 

Pode-se atribuir tal feito principalmente à possibilidade de uma melhor 

organização econômica e contábil a partir da prática dessas duas ações. 

Assim, em 4.000 a.C. as atividades das cidades já estavam em grande expansão, 

antes mesmo de haver a escrita completa. Acredita-se que somente no quarto milênio 
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a.C. era possível um registro para leitura em escrita cursiva (que somente depois foi 

denominada hierática), que permitia de uma forma mais prática, apontamentos 

cotidianos.  

Vejamos a Figura 2: 

Figura 2 - Hieróglifos 

 
                                                          Fonte: www.historiadigital.org 

A literatura já era feita da direita para a esquerda sendo formalizada por volta do 

segundo milênio a.C. O que o Egito pôde experimentar foi um suporte que facilitaria a 

leitura, pois o papiro permitia a junção de vários outros escritos e o transporte desses 

textos, o que a princípio seria um facilitador para uma possível leitura mais extensa.  “A 

tradição oral prevalecia em todos os gêneros, mantendo a escrita limitada à 

documentação, sem expandir-se à expressão criativa” (FISCHER, 2006, p.28). 

Outra diferença entre Egípcios e Sumérios está ligada aos letrados e sua posição 

social. No Egito, os letrados; 

abrangiam a elite, mas não exclusivamente, pela capacidade de ler e 

escrever. Estes e a subelite de escribas ocupavam quase em maioria 

todos os cargos administrativo. Ao contrário da Mesopotâmia, não há 

evidências de que os escribas do Egito desfrutassem de carreiras 

importantes dissociadas do ofício público (FISCHER, 2006, p.29). 

Dessa forma, não que no final do Antigo Império houvesse uma oferta de textos 

e de leitores que transformasse essa prática em corriqueira, mas já se registrava muitos 
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tipos de registros escritos como as biografias, cartas, texto sobre religião, não havendo 

ainda textos literários, como se pode observar na Figura 3: 

Figura 3 - Escriba II Egípcio 

 
Fonte: http://www.sistema.templodeapolo.net 

Mesmo uma sociedade que adquiriu certa intimidade com os textos, 

apresentando muitos registros escritos, era incomum os casos de leituras ocorridas 

durante o período de vida tanto do autor quanto de outros leitores. Ao supor-se que tais 

inscrições eram direcionadas apenas para registros e não informação entende-se o 

motivo pelo qual apenas os próprios escribas terem feitos tal leitura. 

os escribas declamadores entoavam extratos, cartas, documentos 

jurídicos, peãs e homenagens. Os grandes acervos de argila e papiro 

da Antiguidade acabaram aparecendo, embora com a principal 

finalidade de supervisionar e validar contas e contratos, bem como de 

estimular a memória daqueles que se lembravam da extensa história 

oral (FISCHER, 2006, p.13). 

Com os egípcios, ainda sendo contemporâneos aos sumérios, a leitura e a escrita 

funcionaram como auxiliares no desenvolvimento social, não era uma sociedade 

pautada em grandes escritos (ou a dependência deles) e, sim, em histórias descritivas 

por meio de discursos e com ações voltadas para alguns tipos de registros diversos e 

pontuais, como transações financeiras. Não havia ainda uma prática de leitura próxima à 

do cotidiano, mas suas aplicações marcaram os registros arquitetônicos e diferenciou 

uma elite que, desde muito cedo estava em contato com a leitura e a escrita. 

No entanto, para obter os rolos sugeridos por Demétrio, o faraó Ptolomeu I Soter 

não poupou esforços econômicos e nem ideias mirabolantes. Demétrio partiu em busca 

de livros, coleções e até bibliotecas inteiras. Concomitantemente, o rei expede uma carta 
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a todo seu território, que lhe fossem enviados todos os rolos de pergaminhos para serem 

guardados em sua biblioteca. 

A presença marcante de Aristóteles na formação desse espaço é aludida por 

Cânfora (1989) quando diz: 

Pairava entre aquelas estantes, entre aqueles rolos bem-ordenados, 

desde que Demétrio ali transportara a ideia do mestre: uma 

comunidade de doutos isolados do mundo exterior, guarnecida de uma 

biblioteca completa e um local de culto às Musas (CÂNFORA, 1989, 

p.41). 

A difusão da escrita alfabética, que possuía uma estrutura mais simples, 

possibilitou o ensinamento, da leitura e da escrita, a um maior número de indivíduos que 

de forma mais complexa, ou seja, o que apenas a memória não poderia proporcionar a 

leitura permitiu: “uma ampliação dessa memória, que pode sobreviver ao tempo e 

conquistar espaços”.  

muitos homens inteligentes foram convidados a fundar escolas em 

Alexandria. Elas tinham o apoio do faraó e muitos de seus tutores e 

intelectuais se destacavam e passavam a ter o privilégio de fazer parte 

da elite cultural do Museu e da Biblioteca real. De acordo com 

Fowler, eles passaram a desfrutar do convívio com o faraó. O corpo 

administrativo da Biblioteca era da total confiança do rei e eram os 

encarregados de assegurar a esses homens alguns privilégios: 

Acomodações agradáveis, altos salários e isenção de impostos faziam 

parte das vantagens de ser membro (FLOWER, 2002, p.55). 

Em razão disto, muito além da contabilidade “três mil anos após a elaboração da 

escrita na Mesopotâmia” a leitura é a “testemunha imortal” (FISCHER, 2006, p.40). 

Para serem participantes neste processo evolutivo, 

1.3 A Escrita no Ocidente: Grécia e Roma 

O ato de leitura, desde a Antiguidade teve uma parte de seu valor despertado, 

que logo, foi percebida como uma atividade, de certa forma, temida, pois quando se 

perde o controle daqueles que leem e a leitura se torna algo definitivo, os livros, em suas 

diversas formas de existência, são alvos de um poderio dos governantes tiranos. Esses 

objetos poderiam significar ameaça à soberania, devido às tantas possibilidades 

atribuídas à leitura. Sendo assim, os livros passaram a ser objeto de estima e desejo, 

principalmente de gregos e romanos, ou seja, eram preciosas posses de familiares. 

No mundo grego caracterizado por ser um do berço da cultura no mundo 

ocidental, tornou-se como parâmetro para outras civilizações, devido ao 

desenvolvimento do processo de escrita por volta de 2.000 a. C. a partir da escrita com 

as sílabas e, mil anos depois com o alfabeto. Mas só por volta de V a. C. a leitura passa 
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a se popularizar saindo do monopólio oligárquico e garantindo uma fonte de 

informações, agora, a leitura tem seu „poder‟ acreditado. “Por meio da leitura, uma 

pessoa poderia visualmente „se tornar‟ em texto e com mais leitura, até uma „biblioteca 

ambulante‟ de diversas obras” (FISCHER, 2006, p.47).  

A Figura 4 demonstra tipos de escrita: 

Figura 4 - Escrita Grega 

 
                                                        Fonte: http://thumbs.dreamstime.com 

 

A cultura da palavra escrita é registrada a partir do Século IV a. C, desde a livre 

importação de rolo de papiro, marcando uma mudança da tradição oral para a tradição 

escrita. Importante ressaltar que tal marco não deve ser ainda percebido como uma 

mudança da sociedade oral para a sociedade escrita, pois tal ação só acontecerá bem 

posteriormente. 

um historiador francês cita as revoluções detectadas no passar dos 

séculos de leitura, desde o surgimento da escrita alfabética, na Grécia 

do século VIII a.C., até nossos dias. Destacam-se entre elas uma 

revolução, que é entendida como de suporte, consequência da 

passagem dos livros de rolo para os de códice. Esta mudança acarretou 

incontáveis alterações em todo o universo da leitura, a forma de 

manuseio do livro é só uma das mais impactantes (CHARTIER; 

CAVALLO, 1998, p.77). 

No século IV a. C, a leitura continua ganhando novos contornos no ocidente, 

onde a escrita é remetida à superioridade sobre registros orais. “Compreender, obter 

conhecimento e depois criar algo com base no texto escrito” (FISCHER, 2006, p.50), 

traduz de melhor forma, a principal concepção do sentido da leitura, difundida a partir 

de pensadores, como Hipócrates e Galeno. 
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Mas a leitura só consegue ganhar novos horizontes com o papiro produzido em 

grande escala em Alexandria, onde cópias puderam ser feitas, dessa forma então, no 

Século III foi notável um aumento no comércio de livros, permitindo que a leitura não 

continuasse apenas como um “recurso de memória, mas um canal autônomo para 

transmissão de informação, interpretação e criação” (FISCHER, 2006, p.51).  

O que antes funcionava como um prolongamento da memória passa a ganhar 

uma atuação mais própria, de forma que seu destino não é ser recurso, mas o primeiro 

de longos passos que ocorrerão ao longo dos séculos. 

O processo de ensino de leitura era demorado, passando pelo alfabeto grego, o 

vocabulário de termos técnicos e médicos, textos memorizados de passagens famosas de 

Homero e Eurípedes, por exemplo. A leitura tinha uma relação direta com a 

declamação, já que um significava o outro e continuavam ligadas à escrita e mantidas 

pelo leitor declamador e a prática da oratória. 

Segundo Fischer, 

Com algumas exceções, a leitura medieval ainda era sobretudo uma 

experiência coletiva. Em jardins ensolarados e saguões repletos de 

gente, romances e épicos não mais lidos em voz alta por serviçais e 

escravos, mas pelos próprios membros da família - entretinham nobres 

e damas (FISCHER, 2006, p.131). 

Ao pesquisar alguns textos do século V a. C. observou-se que certos gregos 

praticavam a leitura silenciosa, e que na época da Guerra do Peloponeso seus poetas 

dramáticos podiam contar com a familiaridade de seu público com a mesma. 

O primeiro desses textos era uma passagem de Hipólito de Eurípedes, 

que data do 428 a.C. Teseo ver a tábua de escritura que estava na mão 

de Fedra, e perguntou: o que era que ele podia anunciar?  Exclamando 

Teseo rompe o silêncio: “Ai que desgraça intolerável […] infortunado 

que sou” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p.78).  

Outro ponto importante citar neste texto dissertativo é que o volume mais 

expressivo de textos na Grécia Antiga levou os seus leitores ao condicionamento de 

uma leitura silenciosa e ao mesmo tempo, rápida. Porém, para Knox: “a leitura 

extensiva parece vir de uma inovação qualitativa […] fruto de todo um contexto mental, 

novo e poderoso, capaz de reestruturar as categorias de leitura tradicional” (CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p.79). 

Na Roma dos primeiros séculos, o uso da leitura estava ligado ou vinculado ao 

corpo sacerdotal e os grupos gentílicos, reais depositários dos saberes fundamentais da 

cidade, dos sacramentos e o jurídico: “conhecimentos que estavam inscritos em livros 
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lintei (tela de linho, onde se conservava fundamentalmente o saber sacerdotal) ou em 

tábuas” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p.97). 

Para esse período romano também se encontra uma construção social acerca do 

texto. Mesmo já utilizando a escrita alfabética, os romanos eram uma sociedade oral, o 

ato da leitura era compreendido ou interpretado como declamação, recital, ao mesmo 

tempo em que podia ser traduzido como desenrolar (desenrolar os rolos de papiro) ou 

estudar. Consta que: 

en el 181 a. C. fueron encontrados los llamados libros de Numa, 

rollos de papiro envueltos en hojas de cedro […] en parte eran 

griegos y de contenido filosófico-doctrinal, fueron quemados porque 

eran contrarios a la religión institucional
1
 (CAVALLO; CHARTIER,  

1998, p.97- 98). 

  Observemos a Figura 5: 

Figura 5 - O corpo sacerdotal e os grupos gentílicos 

Fonte: www.faiqueriamopera.blogspot.com 

Ainda eram poucos os romanos que sabiam ler ou escrever, mas uma forte 

característica como cidadãos ativos na política exigiu uma disseminação da leitura, pois 

todos os documentos e propostas circulantes faziam de Roma o primeiro “Império da 

Leitura” (FISCHER, 2006; MANGUEL, 2010), onde seus indivíduos liam e escreviam 

                                                           
1
(CAVALLO; Chartier, 1998, p. 97-98, tradução nossa). Em 181 a.C. foram encontrados livros 

denominados de Numa, rolos de papiro embrulhados em folhas de cedro [...] uns eram gregos, com 

conteúdo filosófico e doutrinal. Os livros foram queimados, pois se opunham à religião institucional. 
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diariamente. Aos primeiros séculos d.C. Os romanos liam em voz alta para si mesmos,  

demonstrando haver certo domínio de tal prática por esse povo. 

En un primer lugar, la lectura de libros se evidencia como práctica 

exclusiva de lãs clases altas, y totalmente privada. En los siglos II y I 

a.C., los libros griegos pasaron a añadirse a los botines de guerra: en 

168 los trajo de Macedonia Emilio Paolo, en 86 Sila de Atenas y en 

71/70 Luculo del Ponto Euxino. Esos libros
2
 (CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p. 26). 

Com o advento do Império houve uma expansão nas práticas de leitura e, 

consequentemente uma maior divulgação da cultura romana. Havia uma circulação de 

cartazes relativos às guerras, pasquins em versos, outros textos sobre as vitorias em 

guerras que eram distribuídos em lugares públicos, cartas, mensagens, além da 

documentação civil, militar e as práticas jurídicas. 

 Eis a Figura 6: 

Figura 6 - Império Romano 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/thumb/b/b7 

A leitura era feita preferencialmente durante o dia, já que a iluminação artificial 

nas casas era difícil e cara. Outra curiosidade ou fato eram os problemas de visão dos 
                                                           
2
 (CAVALLO ; Chartier , 1998, p 26, tradução nossa). Primeiramente, ler livros é evidente como prática 

exclusiva das classes superiores, inteiramente privado. No segundo e primeiros séculos a.C., os livros 

gregos foram adicionados aos despojos de guerra: em 168 o macedônio Paolo Emilio , 86 Sila em Atenas 

e em 71/70 Lúculo do Ponto trouxeram estes livros. 
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leitores, tal problema foi fator que contribuiu para que ainda houvesse a leitura por 

empregados e escravos, se os patrões não conseguiam ler, seus serviçais eram olhos 

oficiais. Os romanos tinham uma leitura regular, mesmo que isso desagradasse aos 

médicos devidos às mazelas que o excesso de leitura poderia causar. Seja como for,  

ler um texto criticamente e raciocinar sobre os referenciais de 

realidade desse texto, examinando cuidadosa e criteriosamente os seus 

fundamentos. Trata-se de um trabalho que exige lentes diferentes das 

habituais, além de retinas sensibilizadas e dirigidas para a 

compreensão profunda e abrangente dos fatos sociais. Numa 

sociedade como a nossa, onde se assiste à barbárie, a presença de 

leitores críticos é uma necessidade imediata, de modo que os 

processos de leitura e os processos de ensino da leitura possam estar 

diretamente vinculados a um projeto de transformação social. Leitores 

ingênuos, pessoas impassíveis diante das condições sociais e 

acostumadas à ótica convencional de perceber os fatos, muito 

provavelmente permanecem felizes em exercer a cidadania. (SILVA, 

2009, p. 33). 

Como ocorre nos dias de hoje, as formas e as preferências de leitura eram 

questionadas, pois havia preferência por esse ou aquele estilo de interpretação dos 

textos, entre a eloquência e a concisão de alguém; a brevidade e a objetividade do 

erudito, ou seja, entre os discursos dos palanques e; os estudos detalhados e 

fundamentados dos eruditos. 

Neste panorama de crescente capacidade de ler, em conjunto com 

maior circulação de escritos, surgiu no contexto romano uma maior 

demanda por livros e pela leitura, levando a criação de bibliotecas 

públicas e o incremento das privadas (CAVALLO; CHARTIER, 

1998, p. 26). 

Nascia daí a divisão entre os grupos de leitores, os da elite que apreciavam as 

características da erudição, e a maioria da população optante pela “retórica 

convencional e compravam os gêneros populares que a aplicavam e perpetuavam. 

Algumas casas de campo no século V d.C. possuíam clássicos em latim para os homens 

e as obras religiosas para mulheres” (FISCHER, 2006, p. 73).  

Observemos a Figura 7: 



35 
 

Figura 7 - Mulher na Idade Média 

 
Fonte:www. tudorbrasil.files.wordpress.com 

Além da Grécia, nos espaços de controle de Roma os presságios, foram 

conhecidos a partir dos textos, no qual um leitor poderia perceber uma nova 

interpretação, não pretendida pelo outro ou pelo leitor. Por isso: 

O texto veio a ser um código privado, em outras palavras, o símbolo 

secreto de um duplo destino: corporificava o desgosto ou o bem, 

dependendo da interpretação, das necessidades ou do estado de 

espírito do leitor. “Tais leituras não estavam destinadas à informação, 

à erudição, à explicação ou à diversão, mas sim à leitura da sorte das 

pessoas” (FISCHER, 2006, p. 74). 

Esses presságios serviam às possíveis previsões e interpretações de futuro ou de 

vida, alguns indivíduos tinham o texto apenas com essa função. “Os poemas de Virgílio, 

por exemplo, foram muito utilizados para a previsão do futuro, consultavam, 

aleatoriamente, os rolos de papiro que estavam disponíveis em templos dedicados à 

deusa Fortuna” (FISCHER, 2006, p. 82). 

Este interesse por livros entre os romanos, que possuíam uma sistematização 

editorial com seus dispositivos de leitura, fazia parte de uma nova forma de literatura de 

alto nível e com uma abertura às culturas gregas. 

Cavallo e Chartier (1998) argumentam que: 

[…] encontramos um público que indiferente a qualidade e aos termos 

técnicos dos livros […] ampliaram os espaços da leitura e a formação 

de um autêntico público de leitores [“…] mesmo que este grupo 

estivesse limitado à Itália”. Estes números de leitores elevariam em 

variedade e extensão por todo o território do Império Romano na 

época pós-Augusto (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p.103). 

Os habitantes da Península Itálica usavam a escrita para registrar suas leis, as 

quais eram dispostas em núcleos urbanos para que todos reconhecessem o nível cultural 

da sociedade. Eram em números pequenos os participantes da população na prática da 

leitura, mas dava aos governantes o efeito status-quo com a escrita. O prestígio da 
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leitura e da escrita cresceu e, por consequência, estabeleceu-se um nível de cultura 

letrada para as sociedades que assim passaram a agir. 

Entre essa gama de leitores, podem ser citados os: aristocráticos cultos, grupos 

de dramáticos e retóricos, em alguns casos, escravos libertos e também um grupo de 

leitores novos com alguma formação cultural sendo originários de classes mais baixas. 

A origem da expansão da leitura relacionava-se com a difusão da alfabetização, 

e o público alvo eram as camadas diferenciadas da sociedade. 

Assim explica o historiador Veyne: 

de los papiros egipcios se deducen con certeza tres cosas: existían 

analfabetos que necesitaban que otros escribieran por ellos; había 

gente del pueblo que sabía escribir; encontramos textos literarios de 

los clásicos en las barriadas más descuidadas […] todos los más es 

una cuestión de matices
3
(VEYNE, 1986, p. 12). 

Em lugares propriamente romanos é possível encontrar sinais de escritura deste 

público alfabetizado, que inclui poesia de educação média até alguns cultos. Segundo 

alguns críticos essa amplitude da prática de leitura estava relacionada com o 

florescimento das Bibliotecas que, “estavam destinadas a guardar e conservar certo 

patrimônio literário ou as memórias escritas, civis e religiosas de Roma” (CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p. 105). 

As bibliotecas eram criadas como um espaço destinado a qualquer tipo de leitor, 

porém, na realidade estas eram frequentadas por doutores e literários de profissão. 

Também possuíam anexos com literatura diferenciada. Observa-se que: 

essas bibliotecas particulares passaram a ser um aspecto decorativo do 

domus de alguns cidadãos romanos que, apesar do esforço capitaneado 

por Cícero de tradução para o latim dos clássicos, não tinham o hábito 

de ler. Sêneca e Plínio lamentavam a decadência do interesse pela 

leitura, tanto individual (nas bibliotecas particulares), quanto às 

leituras públicas, realizadas nos palácios e nas bibliotecas, como a de 

Alexandria (CÂNFORA, 1989, p. 936). 

Uma das características da forma de ler dos romanos estava no grau de instrução 

e domínio técnico-cognitivo. Para certas manifestações como ler um documento ou 

mensagens, era preciso no mínimo certo nível de alfabetização e a técnica usada era a 

repetição de certas fórmulas. 

 Por volta dos séculos II e III d. C. ler um livro significava ler um rolo: 

                                                           
3
(VEYNE, 1986, p. 12, tradução nossa) papiros egípcios são deduzidos por três aspectos: havia 

analfabetos que precisavam de outras pessoas que escrevessem para eles. Outras pessoas comuns que 

sabiam como escrever e encontrar textos literários dos clássicos. [...] ainda mais uma questão de nuances. 
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tomava-se o rolo na mão direita e ia-se desenrolando com a esquerda, 

que sustentava a parte que ia ser lida; quando terminada a leitura, o 

rolo voltava para a mão esquerda. Estas fases, assim como alguns 

gestos complementares, estão registradas em representações funerárias 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 107). 

As condições para aprender a ler variavam de acordo com a época, estado social 

e suas circunstâncias. Em geral no âmbito familiar eram dados os primeiros passos, em 

alguns casos com “professores” particulares ou em escolas públicas. Os níveis 

elevavam-se conforme as fases de aprendizagem. 

Mas para os romanos era preciso escrever para depois ler: 

Los niños en edad escolar tenían que aprender sobre todo las figuras 

y los nombres de las letras, en riguroso orden alfabético, en ocasiones 

con ayuda de figurillas de marfil u otros objetos similares, y entonces 

aprendían a escribir siguiendo el sucro de las letras que el maestro 

había grabado en una tabla de madera, que después ellos mismos 

debían grabar con letras
4
 (Sic) (QUINTILIANO apud CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p.108). 

No contexto da leitura o que determinava o leitor romano era aquele que 

não estava vinculado a sua profissão ou função dentro da sociedade, 

este possuía uma liberdade de leitura; os textos eram lidos com o 

cunho de prazer, tornando-se uma habitualidade no cotidiano. 

Luciano, autor da sátira violenta, tem traçado o perfil de um leitor do 

século II d. C., o melhor de certas categorias de leitores […] 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 114). 

Interessante ressaltar quanto à presença da mulher neste processo da leitura, não 

sendo comum na sociedade romana a participação feminina, porém, havia exceções. 

Entre essas mulheres que sabiam ler perfeitamente estava Cornélia, mãe de Graco 

especialista em grego e latim. 

O público feminino instruído devia estar atento ao gênero de literatura 

sentimental e fantástica com suas histórias de mulheres incluídas na 

trama, justamente para atraí-las. Antônio Diógenes dedicou sua novela 

a sua irmã Isadora (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 120). 

Em Roma, dois autores eram fonte de estudo, Homero e Virgílio, mas sempre na 

coletividade, normalmente não eram os escolhidos para uma leitura individual. No 

império Romano também foi possível ver a respeitabilidade atrelada aos professores 

eruditos e a mais alta autoridade foi conciliada e atribuída à cultura literária. 

                                                           
4
 (QUINTILIANO apud CAVALLO; CHARTIER, 1998, p.108, tradução nossa). Na escola, era preciso 

aprender sobre os números e os nomes das letras, em ordem alfabética, às vezes com auxílio de estatuetas 

de marfim ou outros objetos semelhantes, e depois aprendia a escrever na sequência das letras que 

professor gravava em uma placa de madeira, para queimar com as letras. 
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 No século VI, houve um declínio na prática da leitura pública que “decorreu de 

vários fatores: patrícios que abandonaram os grandes centros, declínio do ensino, ou 

enfraquecimento do comércio de livros, invasões germânicas e outras mudanças” 

(FISCHER, 2006, p. 75).  

Outro fator que contribuiu para esse enfraquecimento foi a entrada das letras 

vernáculas, que gerou uma fragmentação do tradicional latim. 

1.4 Revolução Industrial 

Esse período de inovações tecnológicas teve inicio principalmente na Inglaterra 

por volta do século XVIII, se estendeu a outros países da Europa e da América. 

Desde a alimentação, passando por equipamentos de primeira necessidade até o 

setor de química da medicina aplicada, tiveram suas bases de pesquisas e 

desenvolvimento naquela Era de Novas Tecnologias no Mundo Moderno. 

O estágio da produção mecanizada nas fabricas foi atingido quando os 

avanços técnicos, aliados ao aperfeiçoamento dos métodos produtivos, 

propiciaram a criação de máquinas industriais (COTRIM, 2002, 276). 

 

Por isso, Atualmente, os produtos de consumo do dia a dia da população 

mundial foram desenvolvidos durante a fase da Revolução Industrial. Podemos observar 

tais fatores em detalhes da Figura 8: 
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Figura 8 - Interior de uma fábrica 

 
                                                 Fonte: www. upload.wikimedia.org 

Antes do surgimento das máquinas, a fabricação era  de produção  praticamente 

artesanal (manual), tendo como mola propulsora a mão de obra de trabalhadores como, 

por exemplo: alfaiates, ferreiros, padeiros além de pessoas que eram destinadas a levar a 

sua produção nas mãos do consumidor. 

Entre as mudanças que ocorreram na Europa Industrial, fora o aumento 

populacional nas cidades, tendo como expressividade social a ascensão de uma classe 

média formada por habitantes letrados. 

O ensino avançou em direção do campo levando consigo os princípios da classe 

governante que servia de parâmetro para a disciplina, valor do trabalho e o valores de 

cunho religioso dentro de uma tradição católica. 

Para a leitura, a Era das Indústrias reservou parte de sua contribuição: 

Nesse momento, ler tornou-se muito mais fácil. Não só os livros 

estavam mais baratos e abundantes que em qualquer outro período, 

mas também houve progressos extraordinários no sistema de 

iluminação facilitando a leitura no horário noturno principalmente 

(FISCHER, 2006, p.249). 
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Fora mantida a cultura da leitura em voz alta para alguns autores, não querendo 

aqui generalizar tal informação, o objetivo consistia em aprimorar ainda mais os textos. 

Sobre o ato de ler em um tom mais elevado comentou o romancista Samuel Butler: 

Sempre que pretendo ler e, em geral, leio o que escrevo em voz alta 

para alguém; qualquer pessoa serve desde que saiba que não a temo. 

Percebo trechos fracos de imediato quando leio em voz alta, [...] até 

que aquela passagem fique bem feita. (FISCHER, 2006, p.251). 

Quanto ao mercado editorial, durante a primeira fase do século XIX, vendedores 

e editores de livros já não se confundiam nas suas atividades. Para uma clientela mais 

abastada, havia livros com valores mais elevados e de qualidade. Já para as classes de 

menores poderes aquisitivos eram oferecidos livros de culturas limitadas. 

os mascates de livros viram como era grande o potencial de mercado 

dessa classe mais humilde, desde que os preços dos livros pudessem 

ser reduzidos, assim as opções de títulos poderiam ser ampliadas. 

(FISCHER, 2006, p.253).                   

 Para os livros foram reservadas as técnicas modernas de impressão que tinha 

como alvo um público mais simples, o povo, deixava de sua ignorância cultural para o 

mundo das letras. Mesmo sendo muitas das vezes de valor acima da condição dos mais 

pobres, os livros: 

transformaram-se em produtos de distribuição em massa. Subia a 

renda e, com isso, cada vez mais livros eram comprados e lidos. A 

leitura proliferava por toda parte. Se no passado as casas possuíam um 

ou dois exemplares religiosos, quase toda casa tinha Bíblia, dicionário, 

semanário, [...]. (FISCHER, 2006, p.253). 

Para a Europa da segunda metade do século XIX, os países que possuíam maior 

quantidade de pessoas com instrução suficiente para a leitura, estavam localizados na 

parte norte daquele Continente; na contra mão, vinham os países do Sul com elevado 

índice de analfabetismo tendo como consequência um desenvolvimento econômico 

expressivo para os detinham um percentual maior de leitores. Podemos citar como 

exemplo para época o País de Gales que possuía seis leitores para cada dez pessoas da 

sua população. 

A leitura atravessou o Oceano Atlântico, para desembarcar nas novas colônias 

da América do Norte por intermédio de seus exploradores.  

Vejamos a Figura 9: 
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Figura 9 - Imperialismo 

 
                                   WWW. fabiopestanaramos.blogspot.com367 × 285                                                  

Os exemplares impressos seguiram rumo ao interior do Continente, espalhados 

por meio de jornais, livros, periódicos e tornaram-se objetos comuns na vida cotidiana 

dos futuros americanos. 
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SEÇÃO 2 - A HISTÓRIA DA LEITURA 

2.1 As Transformações da Leitura 

O processo da escrita demorou a acontecer na História da Humanidade, segundo 

Steven Roger Fischer, as diversidades de surgimento foram os mais variados possíveis, 

e de acordo com a localização da população que a produzia. A História da Escrita tem 

os seus primórdios na Mesopotâmia, onde as informações eram armazenadas em um 

tipo de envelope de barro, com a denominação de Bullae. Esses instrumentos de escrita 

primitiva possuíam selos que identificavam seus conteúdos, ou seja, qual a sua 

mercadoria e eram complementados por pontos ou linhas que lhe dava um valor. 

Com o passar dos anos, conforme disse Fischer, foi desenvolvido um modelo de 

escritura pelos escribas sumérios com o emprego da fonética sistêmica e passaram a 

coordenar os sons e símbolos com o objetivo de criar sinais que representassem um 

sistema de escrita.  

Segundo o autor: 

A leitura em sua forma verdadeira surgiu quando se começou a 

interpretar um sinal pelo seu valor sonoro isoladamente em um 

sistema padronizado de sinais limitados. […] deixava de ser uma 

transferência um a um, […] para se tornar uma sequência lógica de 

sons que criassem uma linguagem natural humana (FISCHER, 2006, 

p. 15). 

Com um acervo de 18.000 pictogramas e símbolos, as escrituras tiveram uma 

simplificação para 800 com a utilização de linhas de texto. E, por volta de 2.000 a. C., 

eram em número de 570 os logo gramas sumérios. 

 Fischer explica que: 

os sinais, em forma de cunha, haviam substituído os primeiros 

pictogramas impressos por estiletes feitos de cana. […] embora as 

inscrições também fossem entalhadas em pedras e gravadas em cera, 

marfim, metal e, até mesmo, em vidro (FISCHER, 2006, p.16). 

A escrita suméria iria classificar em listas de nomes, adjetivos, verbos, números 

organizados todo um contexto social dos Sumérios dando-lhes uma clara organização da 

realidade da sociedade, segundo podemos visualizar na Figura 10: 
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Figura 10 - Escrita Suméria 

 
                                                   Fonte: www.idiomaseculturas.com.br 

 

O percentual de pessoas que sabiam ler e escrever na antiguidade era bastante 

reduzido, sendo em sua maioria uma população não alfabetizada, inclusive nas cidades-

estados da Mesopotâmia.  

Assim nos relata Fischer que: 

por volta de 2.000 a. C., em Ur, a maior metrópole da região com uma 

população de aproximadamente doze mil pessoas, apenas uma 

pequena parcela, talvez uma em cada cem ou cerca de cento e vinte 

pessoas, sabiam ler e escrever. […] Sippar (Babilônia), com cerca de 

dez mil habitantes, […] apenas 185 escribas, dos quais dez eram 

mulheres (FISCHER, 2006, p. 17). 

A leitura fazia parte do cotidiano dos escribas, no qual a sua formação era feita 

em escolas, com um curso que durava em média doze anos. Além da escrita e da leitura, 

aprendia-se história, matemática, religião e contratos de cunho econômico. 

O processo de ensino-aprendizagem consistia segundo Fischer, em que o 

professor primeiro: 

cobria um lado da tabuleta com um sinal, depois o aluno escrevia o 

mesmo sinal repetidas vezes no verso. Em seguida, dois sinais eram 

colocados juntos para formar uma palavra inteira, reproduzida de 

maneira similar pelo aluno. […] em outra etapa, o aluno estudava um 

provérbio, uma frase curta ou uma lista de nomes, depois virava a 

tabuleta e também os produzia (FISCHER, 2006, p. 21). 
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Ser um escritor e leitor na Idade Antiga era sinônimo de prestígio e uma 

condição social mais favorável, como profissional da escrita podia-se fazer 

movimentações financeiras, escriturários, contadores, trabalhar em templos reais. Os 

mais graduados que dominavam os cálculos matemáticos, por exemplo, tornavam-se 

inspetores muitos respeitados,era uma profissão de grande valor na Antiguidade. 

Havia sensibilidade aguçada para detectar as vantagens em desenvolver a leitura 

e a escrita para o acesso e o controle das informações mais que os sumérios, inovando 

assim seus hieróglifos por meio dos papiros. 

no quarto milênio antes de Cristo, os egípcios já liam hieróglifos na 

superfície de pedras, paletas de ardósia, estelas funerários (placas 

verticais de pedra com inscrições), selos cilíndricos, objetos 

decorativos, cerâmicas, tabuletas de marfim, armas de pedras […] 

presume-se que o uso frequente de tinta em papiro já date deste 

período. Mas boa parte da leitura egípcia vinha de escrita cursiva. 

(FISCHER, 2006, p. 27). 

A leitura dos papiros consistia em se ler da direita para a esquerda de forma 

padronizada, porém alguns textos eram lidos da esquerda para direita ou de cima para 

baixo, sendo comum nas regiões africanas e do Oriente Médio, na atualidade. 

De fácil manuseio, os papiros eram mais práticos para o ato de ler, facilitando 

até a junção de vários textos em um longo rolo. “O livro mais antigo do mundo 

ocidental é o Pruss Papyrus, por volta de 2500 a. C., sendo copiado em escrita hierática, 

400 anos depois” (FISCHER, 2006, p. 28). 

Expansão documental egípcia ganhou um volume extraordinário no Antigo 

Império, havia a divulgação de contratos particulares, normas jurídicas, textos de cunho 

religioso, outros sendo biografia e técnicos. O índice de “analfabetos” na sociedade 

egípcia chegava à média de 99% demonstrando a similitude com outras regiões da 

Mesopotâmia.  

Segundo Fischer,  

Os letrados em destacados na sociedade, abrangiam a elite, mas não  

exclusivamente (pois a maioria usava escravos escribas), pela 

capacidade de ler e escrever. Estes e as subelites de escribas 

ocupavam quase em maioria todos os cargos administrativos 

(FISCHER, 2006, p. 29). 

Sendo uma profissão ligada ao Estado Egípcio, a função de escriba possuía 

valores sociais, tanto que havia “instituição” de formação, para se adquirir as 

habilidades da escrita e da leitura. Como exemplo, cita-se o comentário de um burocrata 

egípcio Dua-Queti a seu filho, na viagem a uma escola de escribas no sul do rio Nilo: 
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fixe o pensamento apenas nos escritos, pois já vi pessoas serem salvas 

por seu trabalho. Entenda, não há mais nada genial que os escritos. 

São como um barco sobre a água. Deixe-me fazê-lo amar a escrita 

mais que a sua mãe. Permitam-me introduzir sua beleza a seus olhos. 

Pois ela é mais importante que qualquer outro trabalho. Não há o que 

a ela se compare em todo mundo (FISCHER, 2006, p. 29). 

No território egípcio, a leitura tinha o sentido de declamar, sendo realizada em 

voz alta por meio de um escriba testemunha. A transmissão da mensagem era finalizada 

de forma oral ao destinatário. 

A Figura 11 demonstra um tipo de escriba: 

Figura 11 - Escriba III 

 
Fonte:www.http://cursa.ihmc.us/escriba 

Mesmo com uma quantidade grande de escritos administrativos, os relatórios 

que sobraram eram poucos.  Após séculos de escritura, as exceções eram os hieróglifos, 

que são literatura funerária, inscrita principalmente nas câmaras de sepultamentos das 

pirâmides. Uma leitura bastante divulgada na cultura egípcia relacionava-se com a                                                

vida após a morte, pois havia a crença em uma vida futura, na qual era oferecido o 

“Livro dos Mortos”, um rolo de papiro, ao morto em sua viagem pós vida terrena. 

Com o passar dos séculos, as habilidades cognitivas tinham avançado, e seus 

primeiros leitores adquiriram novas formas de expressão, que não fosse a leitura em voz 
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alta. Observaram a possibilidade de memorização visual e de estruturas de ordem mais 

elevada, estimulando assim a recuperação mental das informações pré-absorvidas, pois: 

com a difusão da escrita alfabética consonântica do Egito, Sinai e 

Canãa, a leitura transcendeu o monopólio dos escribas, a serviço dos 

ricos e poderosos. Sem haver mais necessidade de longos anos de 

estudos, a leitura poderia ser praticada por todos em um menor tempo 

e de forma mais simples com o uso do alfabeto (FISCHER, 2006, p. 

39).  

Assim, nas sociedades greco-romanas, a leitura e a escrita faziam parte do 

cotidiano das elites governantes, porém uma pequena parcela de escravos alfabetizados 

que lia para seus senhores e patrícios semialfabetizados detinham tais habilidades. 

Para os gregos, o uso de papiro não era comum, como não havia um material 

para escrita mais barato e acessível a todos, eles escreviam em cerâmicas, tabuletas de 

cera, peles de animais, placas de ouro e prata (casos especiais).  

Fischer comenta que 

quando o papiro se tornou um material de escrita mais conhecido, 

ainda que extremamente caro, seu comercio cresceu, promovendo a 

leitura e a escrita no litoral mediterrâneo. O Egito, por consequência, 

passou a produzir enormes quantidades de papiro para os gregos e, 

mais tarde, para os mercados romanos (FISCHER, 2006, p. 43). 

A dinâmica de divulgação das produções de livros confeccionados em rolos de 

papiros em Roma aumentou o número de publicações e empregavam centenas de 

escribas e ilustradores, tornando a leitura corriqueira ao longo do Mediterrâneo. 

Vejamos a demonstração da Figura 12: 
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 Figura 12 - Mar Mediterrâneo 

 
Fonte: www.guiageo-europa.com 

Um dos fatos mais marcantes que demonstravam o poder da leitura e da escrita é 

reportado no período romano de governantes tirânicos que mandavam queimar os livros 

dos seus opositores, como forma de combater os seus inimigos. 

em 411 a. C., os atenienses queimaram as obras do falecido filosofo e 

matemático grego Pitágoras; […] furioso pelo fato de a fama de 

autores serem superior a sua, o imperador Calígula decretou a queima 

de todas as copias das obras de Homero (Ilíada e Odisseia); […] o 

imperador Diocleciano ordenou a incineração de todos os livros 

cristãos em 303, tal era seu temor pela ameaça à sua supremacia 

(FISCHER, 2006, p.45). 

A leitura grega data em 2000 a. C., com um alfabeto consonântico originado dos 

cananeus e mais elaborado pelos fenícios, e, estes fizeram com que os gregos de Chipre 

produzissem um alfabeto com consoante e vogal. Para os gregos o significado de 

leitura, segundo Fischer (2006, p.46) era “em grego, anagignóskó significa: „eu leio‟, 

assim como „eu reconheço‟, „eu leio em voz alta‟ e, em grego jônico, „eu convenço, eu 

falo”. 

Por conseguinte, caracterizava a leitura entre os gregos de comunicação falada, 

através da retórica e da oratória. Quando a escrita passou a ser usada na vida pública e 

semipública, através da publicação de leis, cunhagem de moedas, inscrição em vasos 
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com figuras pintadas de preto e outras inovações afins, houve uma propagação do ato de 

ler e escrever a partir do século VI antes de Cristo. 

Convém-nos abrir um espaço para se comentar o papel feminino no contexto da 

escrita e da leitura na Grécia. Ao se reportar ao quadro social-cultural como o da Grécia 

Antiga, em que a segregação das mulheres ditava, na maior parte das vezes, a sua não 

alfabetização, surpreende que algumas tenham conseguido romper o sistema dominado 

pelos homens e expressar-se através da poesia.  

Dessa maneira, cabe entender que o caso de Safo, poetisa que viveu na ilha de 

Lesbos nos séculos VII-VI a.C., demonstra que no universo dos intelectuais gregos, as 

mulheres possuíam um papel importante, porém desprezada pelos detentores do 

conhecimento, mediante análise da Figura 13: 

            Figura 13 - Safo 

 
Fonte :www.mujeresenlaHistória.com 

É a partir do século V a. C. que a leitura deixou de ser um monopólio das elites 

oligárquicas, que a usava para manter-se no poder. Aquela estava num processo de 

expansão popular que alcançara outras camadas sociais, que não as elites, melhorando o 

acesso as informações, conforme conta: 

o historiador e político Tucídides (460-395 a. C.) chegava a confiar 

mais em documentos escritos que nas tradições orais para compilar 

uma cronologia e avaliar eventos passados, estabelecendo nesse 

processo a disciplina da historiografia(FISCHER apud ROMILLY, 

2006, p. 47). 
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As mudanças eram visíveis no campo da leitura e escrita. A sociedade 

reconhecia a força inata dos letrados, a oralidade não possuía a mesma dinâmica, por 

força da escrita que permitia a complementação de textos, a leitura e o avanço no 

“vocabulário”. 

Os séculos V e IV a. C. será marcado pela transição da tradição oral para a 

escrita, inclusive adotada por filósofos como: Platão, Sócrates e Xenofonte que a 

usaram para preservar os ensinamentos orais de seus mestres. 

o médico, anatomista e fisiologista grego Galeno, escreveu em relação 

a Hipócrates: deverei interpretar suas observações […] e acrescentar 

as minhas próprias, as quais foram obtidas pelos métodos que ele 

anotou‟(FISCHER, 2006, p.50.)  

A leitura deixou de ser apenas um recurso da memória para se tornar um canal 

de transmissão de informação, de interpretação e de criação. Durante o período de 

governantes mecenas nas cidades-estados estes, financiavam os ensinos para crianças 

com foco na leitura e escrita grega: 

O ensino obrigatório para meninos e meninas figurava como uma 

parte da republica ideal de Platão. Entretanto, o filosofo Teofrasto se 

opunha, afirmando que as mulheres deviam aprender apenas as 

responsabilidades domésticas, já que conhecimentos mais abancados 

“transformam as mulheres em tagarelas briguentas e indolentes. 

Embora cortesãs gregas e muitas escravas tivessem sido letradas, a 

típica mulher patrícia, que escutava a leitura em voz alta de suas 

escravas, não o era” (FISCHER, 2006, p.51). 

Como se havia comentado anteriormente, de um modo geral o quantitativo de 

leitores na Antiguidade estava em torno de 1% do total da população. O índice feminino 

era ainda mais inferior, mas as exceções foram registradas, principalmente por imagens 

gravadas em vasos principalmente, os gregos. 

Embora seja a mais célebre, Safo não foi a única poetisa grega.  

Fontes textuais apontam que 

Mirtis, que terá vivido no séc. V a.C. e que a tradição dá como mestra 

de Píndaro. Corina, por sua vez, terá sido discípula de Mirtis. Também 

no séc. V a.C. viveu, em Argos, Telesila , uma poetisa e guerreira, que 

foi celebrada pelos seus concidadãos com uma estátua em que era 

representada no preciso momento em que, pondo de lado os seus rolos 

de papiro, colocava o elmo para ir combater (Paus. 2.20.8). Na mesma 

época de Telesila, em Corinto, viveu Praxila, também poetisa e 

personagem de relevo na sua cidade. Quanto ao séc. IV a.C. podemos 

referir Erina e, já na época helenística, Ânite e Nóssis (séc. III a.C.) 

(LEFKOWITZ ; FANT, 1992, p.77). 
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As leituras públicas estavam ligadas entre a literatura oral e a escrita; sendo que 

a essência do texto não era imediata, e os ouvintes geralmente não eram críticos, era o 

mundo da oratória, com ênfase no desempenho oral de declamador. Havia o leitor-autor 

que pensava pelo público passivo. 

Orlandi ensina: 

Reconhecendo-se que os fatos são sujeitos à interpretação e que a 

língua, na medida em que é constituída pela falha, pelo deslize, pela 

ambiguidade obtém-se a interpretação, pode-se perceber que não há 

como regulamentar o uso dos sentidos, embora haja tentativas de fazê-

lo (ORLANDI 2004, p.142-143). 

A autora assevera que talvez fosse melhor acatar essa impossibilidade e, ao 

mesmo tempo, reconhecer a necessidade de domínio, vendo no processo das diferentes 

leituras uma reorganização do trabalho intelectual e a propensão a novas divisões de 

cunho social da leitura. “O que não descaracteriza a especificidade do discurso 

científico, mas repõe o conhecimento produzido como parte de um processo inacabado. 

Ou como dizemos em linguagem: incompleto” (ORLANDI, 2004, p.142-143). 

Por volta de 300 anos antes de Cristo, as tarefas da sociedade de Alexandria, 

governada pelos gregos estavam relacionada com o uso da escrita, tendo um governo 

burocrata que organizou e ordenou um comércio bastante eficiente, sem contar com a 

posição geográfica que a favorecia se tornando um entreposto comercial entre o Oriente 

e o Ocidente: 

vendas de cervejas, manutenção de casas de banhos, autorização de 

um serviço de pintura, comercio de lentilhas torradas. Em um 

intervalo de 33 dias, por exemplo, o ministro das finanças Apolônio 

recebeu 434 rolos de papiros escritos para serem examinados. […] 

exatamente nessa cidade onde o comercio de papiro fortaleceu, pela 

primeira vez, […] foi erguido: a Biblioteca de Alexandria (FISCHER, 

2006, p.53). 

No final do século IV a C., a transmissão oral do conhecimento social 

decididamente havia-se tornado a transmissão escrita. Acima de tudo, a escrita tinha 

deixado de apenas documentar e preservar, passando a legitimar e validar o 

conhecimento. Em especial, escrevia-se, nessa época, para preservar um poema ou 

ensinamento. A escrita alcançava uma grande difusão e assegurava a autoridade.  

A leitura não era mais um simples recurso de memória, mas um canal 

interpretação e criação. Os gregos não usavam a escrita com a natural e a eficiência dos 

egípcios, levantinos, persas e outros povos até o final do século IV a.C. Naquela época 
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(e mais tarde com os romanos) as declarações orais eram consideradas a maioria das 

questões processuais. 

A palavra escrita, na realidade, tornou-se fundamental para a identidade judaica. 

O aprendizado (a leitura e interpretação dos textos “sagrados”, depois devoção a Deus, 

seria o próximo dever dos judeus em sua fé). As mulheres judias foram 

desaconselhadas, ou, na verdade, quase sempre proibidas de ler e escrever até 

recentemente.  

A leitura e o debate são tidos como os meios para a compreensão do divino. O 

ofício de cantor, comum no Oriente Médio antigo, tornou-se uma liturgia totalmente 

baseada em textos escritos. O próprio ato de leitura desses textos converteu-se em parte 

da cerimônia sagrada, a transmissão direta da aliança divina. Esse conceito novo, 

originado na liturgia hebraica, acabou por inspirar gregos e romanos cristãos cujas 

liturgias difundiram a prática, bem como a nova dimensão da palavra escrita, por todo o 

mundo ocidental. 

Com a santificação da escrita, o livro também se tornou um símbolo religioso. 

Com efeito, foi nesse contexto da criação de uma nova história e de uma identidade do 

povo judaico por meio da veneração da palavra escrita.  

Por volta do século VI a C., após três dezenas de anos do reinado de 

Nabucodonosor em Jerusalém, comenta Ezequiel sobre a palavra Sagrada. “E olhei, e 

eis que uma mão estava estendida para mim, na qual se achava um livro enrolado; e o 

abriu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e viam-se escritas nele 

lamentações, canções lúgubres e maldições” (Ezequiel II: 8-10)  

Vindo de uma família da tribo de sacerdotes, o profeta Ezequiel possuía um 

conhecimento sobre a literatura fenícia e aramaica. Através das mensagens proféticas 

composta de normas da legislação judaica, ele acabou descrevendo sua visão do 

momento histórico de Jerusalém, da religião monoteísta vigente entre aqueles. 

A educação das mulheres merece ser mencionada apesar de restringir 

principalmente às de condições nobres e de caráter religioso. Elas se preparavam para o 

exercício religioso nos mosteiros e para serem instrutoras de outras mulheres. A partir 

do século XII, os beneditinos deram um novo impulso à educação da mulher, com uma 

instrução sistemática para moças que não iriam participar da vida religiosa. Para isso 

organizaram duas escolas: uma interior para a formação de suas noviças e uma exterior 

para as moças da sociedade. Aprendiam a ler, recitar, tocar cítara, harpa e os requintes 

da cortesia em sociedade. 
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as meninas podiam avançar até o trivium, mas era raro que passassem 

disso. […] Filipe de Novare posicionava-se acerca dessa questão: “não 

fica bem uma menina aprender a ler e a escrever, a não que deseje ser 

freira. Mas o cavaleiro de torre Landry acreditava que as meninas 

deveriam aprender a ler para que pudessem ter fé verdadeira […] 

(CHARTIER, 2006, p.162).  

Os processos, de leitura mesmo de forma simplificada e modesta deveriam 

alcançar certa parte da população feminina, em especial as mães, no qual poderiam 

instruir dentro de seus lares, os filhos pequenos na leitura e escrita básica. Com as 

mudanças sociais ocorridas no século XV, a população das cidades dominou o controle 

político, antes exercido pelos nobres e bispos locais. Houve reivindicação popular 

quanto à educação dos filhos, exigindo seus direitos.  

As escolas públicas financiadas localmente eram abertas pela primeira 

vez. A classe mercantil em rápida ascensão procurou se fundamentar 

em livros e leitura, transformando a sociedade […]. Em 1497, cerca de 

70% da população valenciana sabiam ler (CHARTIER, 2006, p. 163).  

Segundo Chartier, os estudos especializados dos “magister” resumiam-se ao 

aprofundamento da matéria de seu domínio e a que fora instruído, mas, se ele optasse 

por mudar de disciplina, sentiria dificuldade na leitura por falta de familiaridade do 

conteúdo.  

Isso se dava porque  

Cada área tinha vocabulário, retórica, estrutura, abreviações, e 

símbolos especiais em latim próprios, os quais exigiam anos para que 

fossem aprendidos e dominados. […] por isso, a maioria dos leitores 

levava vida reclusa e era raro se aprofundarem em outras áreas […] 

(CHARTIER, 2006, p. 163). 

   O que se observa é uma modesta propagação do ensino e consequentemente da 

leitura nesta fase do medievo, mas o estudo adquirido pelos aprendizes não alcançavam 

sua plenitude, havia as suas limitações, muitas das vezes relacionadas com o idioma 

latino que os limitava diante da dificuldade de leitura. 

Os materiais usados no mundo antigo para escrita eram incomuns, devido à falta 

de técnicas em algumas regiões para produzi-lo. Porém, o papiro, desenvolvido no Egito 

por volta de 2500 a.C., é considerado o primeiro suporte para a escrita. Para 

confeccionar o papiro, era cortado o miolo de cor esbranquiçado e poroso do talo em 

finas lâminas. Depois de secas, estas eram mergulhadas em água com vinagre para ali 

permanecerem por seis dias, com propósito de eliminar o açúcar. Novamente secas, as 

lâminas eram dispostas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A 
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seguir, eram colocadas entre dois pedaços de tecido de algodão, sendo então mantidas 

prensadas por mais seis dias.  

A Figura 14 apresenta o Papiro: 

Figura 14 - Papiro 

 
Fonte: opiniaocentral.wordpress com 

Com o peso da prensa, as finas lâminas se misturavam homogeneamente para 

formar o papel amarelado, pronto para ser usado. O papiro pronto era, então, enrolado a 

uma vareta de madeira ou marfim para criar o rolo que seria usado na escrita. 

A palavra grega biblos (βιβλίον) pode se referir dentro de uma perspectiva atual 

ao rolo ou ao livro, porém a técnica para a leitura é muito diferente da leitura de um 

livro como hoje o conhecemos. O rolo é uma longa faixa de papiro ou de pergaminho 

que o leitor deve segurar com ambas as mãos com o objetivo de abri-lo (desenrolar), 

fazendo aparecer o texto.  

Vejamos a Figura 15: 
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Figura 15 - Rolo de papiro 

 

                                                Fonte: www.galeriabiblica.blogspot.com 

 

Podemos dizer que os rolos da leitura na Antiguidade e posteriormente com a 

invenção da escrita durante a fase do Medievo, foram as bases para a produção e 

divulgação da literatura. No mundo ocidental, os pensadores e escritores foram os 

expoentes em seus trabalhos. Para esse grupo seleto de especialistas podemos citar: 

Sócrates, Platão e Aristóteles, Esquilo, Sófocles e Eurípedes. 

Se há uma produção de livros, então era preciso criar locais adequados para sua 

conservação e mostrar ao público interessado. As bibliotecas começaram a surgir de 

forma tímida em primeiro momento, porém, com o passar dos anos houve um 

aprimoramento no armazenamento assim como na sua produção. 

A história do conhecimento científico tem como destaque o local mais bem 

estruturado para aquisição e aprimoramento dos saberes, como a lendária Biblioteca de 

Alexandria, portanto: 

Presume-se que ela detinha mais de quinhentos mil rolos na biblioteca 

e que uma obra tomava só tinha, dez, vinte, até trinta rolos e imagina-

se que houvesse uma boa parte de obras também menos significativas; 

segundo Chartier, “só o catálogo da biblioteca era constituído de cento 

e vinte rolos” (CHARTIER, 1998, p. 118). 

 

Também há registros de lojas onde livros eram vendidos em forma de rolos. 

Contam-nos Carriere e Eco que: 

um aficionado encomendava ao livreiro um exemplar de Virgílio, por 

exemplo, e o livreiro pedia-lhe para voltar à loja dentro de 15 dias, 

pois o livro seria copiado especialmente para ele: “talvez tivessem em 
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estoque alguns exemplares das obras mais pedidas. Temos ideias 

muito imprecisas sobre a compra dos livros, e isto até mesmo depois 

da invenção da tipografia” (2010, p.103). 

À medida que a escrita foi ganhando em importância e valor, outro suporte, que 

embora fosse mais caro era menos quebradiço e resistia melhor ao tempo, então passou 

a ser muito utilizado nas confecções dos rolos: o pergaminho (tinha como base para sua 

produção os animais). 

Com o passar dos séculos as inovações para a produção de mecanismos que facilitariam 

a leitura continuaram. O Império Romano do Ocidente ainda bastante consolidado 

durante a primeira fase da era cristã vai revolucionar a arte de ler com inserção do 

códice.  

Quando o papiro se tornou um material de escrita mais conhecido, ainda que extremamente 

caro, seu comércio teve súbito crescimento, o que promoveu a leitura e a escrita no litoral 

mediterráneo.(FISCHER,2006 p.43) 

 Assim, os especialistas nas Ciências Jurídicas modificaram o manuseio 

do pergaminho. A técnica consistia em encadernar os rolos, dando origem ao volume, 

uma denominação usada na atualidade, com observação à Figura 16: 

Figura 16 - Códice Sinaítico 

 

                                            Fonte: www.galeriabiblica.blogspot.com 

 

Assim, é por meio do aprimoramento na produção do códice que será 

influenciada também a maneira de escrever. 
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Historiadores, tanto americanos quanto franceses, costumam recorrer 

a esses truques. Reorganizando os fatos é possível chegar a um 

panorama diferente, que enfatiza a continuidade em vez da mudança. 

Tenho em mente a continuidade que diz respeito à natureza da 

informação em si, ou, em outros termos, à instabilidade inerente aos 

textos (DARNTON, 2010, p. 41). 

Figura 17 - Código de Hamurabi 

 
Fonte: www. commons.wikimedia.org 

 

Talvez se pudermos analisar o passado da escrita observando como, por 

exemplo, o Código de Hamurábi, a dinâmica usada é muito atual de escrever, pois não é 

usada a divisão entre as palavras, e dos parágrafos.  

Quanto ao códice produzido na Idade Média, usava-se o método do copista, 

embora demorado o processo utilizava-se da colocação de imagens e cores, assim como 

comentários nas margens do texto. 

A Figura 18 apresenta a capa da obra de Eco: 
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Figura 18 - Capa do livro O Nome da Rosa 

 

                                       Fonte: www.http://isuba1-a.akamaihd.net 

 No livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, irá resgatar o já lendário ambiente 

de um scriptorium onde copistas são representados por monges com procedências 

intelectuais, e um sistema de variadas, criando assim os seus próprios códices, sempre 

com muito cuidado, afeto e entusiasmo. 

aproximamo-nos daquela que fora o local de trabalho de Adelmo, 

onde estavam ainda as folhas de um saltério com ricas iluminuras. 

Eram folia de vellum finíssimo – rei dos pergaminhos – e o último 

ainda estava preso à mesa. Apenas esfregado com pedra-pome e 

amaciado com gesso, fora lixado com a plaina e, dos minúsculos furos 

produzidos nas laterais com um estilete fino, tinham sido traçadas 

todas as linhas que deviam guiar a mão do artista. A primeira metade 

já estava coberta pela escritura e o monge tinha começado a esboçar as 

figuras nas margens. […] As margens inteiras do livro estavam 

invadidas por minúsculas figuras que eram geradas, como por 

expansão natural, pelas volutas finais das letras esplendidamente 

traçadas: sereias marinhas, cervos em fuga, quimeras, torsos humanos 

sem braços que se espalhavam como lombrigas pelo próprio corpo dos 

versículos. […] Eu seguia aquelas páginas dividido entre a admiração 

muda e o riso, porque as figuras conduziam necessariamente à 

hilaridade, embora comentassem páginas santas (Sic) (ECO, 2003, p. 

80-82). 

Esse cenário importante descrito pelo escritor Umberto Eco faz parte do segundo 

milênio cristão, e o romance transcorre em 1327 d.C. período que outros extraordinários 
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episódios contribuiriam para o surgimento da prensa de Gutenberg e a propagação dos 

livros fora dos domínios eclesiásticos 

Figura 19 - Códice Medieval 

 
Fonte: www.haraldwartooth.es 

Com o surgimento das universidades Europeias a partir de um método e ideal 

grego no qual, o conjunto de atividades intelectuais se restringia a um espaço específico 

dentro daquela instituição, englobando todas as Ciências oferecidas na época 

configurando uma integração das áreas. 

O primeiro livro a ser impresso por Gutenberg foi a Bíblia, por volta do século 

XV, era também conhecida como a Bíblia de 42 linhas; por ser um livro muito extenso, 

o método de sua confecção levou aos “editores” a fazer uma encadernação em dois 

volumes.  

Vejamos a Figura 20: 
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Figura 20 - Bíblia de Gutenberg 

 
Fonte: www.galeriabiblica.blogspot.com 

  A Biblioteca Azul foi um dos temas abordado por Chartier no seu livro 

intitulado - Leituras e leitores na França do Antigo Regime, fazendo referência ao bloco 

de publicações, no qual barateava o custo de produção do livro e com isso facilitava os 

impressos na sociedade da época: 

Quanto à exclusividade ou não da impressão dos livros, assim comenta Chartier: 

Os livros azuis não eram monopólio dos impressores de Troyes, e 

outras cidades francesas costumavam transcrever a mesma fórmula 

azul. Dentre algumas delas citadas por Chartier estão: Rouen, Caen, 

Limoges e Avignon. E esses livros azuis como foram conhecidos as 

suas publicações da Biblioteca Azul, não eram populares em si, 

mesmo que se pudesse indicar isso (CHARTIER, 2003, p. 279). 

Em relação ao conteúdo dos textos, as impressões eram feitas de acordo com a 

clientela específica, mesmo sendo de origem variada os textos possuíam um público e 

leitura exclusiva. Sempre alcançavam destaque, e ao ser observado como um todo tinha 

boa aceitação por parte da população, sendo aceitos pela classe mais abastadas, como o 

exemplo da Figura 21: 
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Figura 21 - “A Troyes” 

 

Fonte: www.galeriabiblica.blogspot.com 

Para a política de edição dos impressores de “A Troyes”, não era levado em 

conta pelo seu cunho social dos textos, dentre os tipos que faziam parte dos livros azuis 

e eram na maioria das vezes, de origem erudita. Não havia uma rejeição por parte da 

elite francesa, contrariando o pensamento dos críticos da época. Claro que há 

especificidades, pois 

Durante muito tempo considerado (erroneamente) como específico, o 

corpus de Troyes, na primeira geração de estudos que lhe foram 

dedicados, foi duplamente situado: pela identificação de seu público, 

tido como popular e rural, e pelo inventário dos textos que o 

compõem, divididos entre ficção divertida, conhecimentos úteis e 

exercícios devotos (CHARTIER, 2003, p. 262). 

Os temas mencionados nas edições da Biblioteca Azul não eram uniformes em 

relação à produção exógena, havia todo um aparato para o processo de edição que usava 

um padrão específico, que possui um formato mais exclusivo. Porém, as influências 

editoriais que ocorriam em número de três principais, segundo Chartier:  

A primeira que terá como objetivo a remodelação da apresentação do 

texto, multiplicando-se os capítulos e aumentando-se o número dos 

parágrafos. A segunda interferência segue fazendo encurtamentos do 

texto e a terceira e última delas irá reformular as frases, as expressões 

e bem como outras estruturas textuais muito antigas, tornando-as mais 

modernas (CHARTIER, 2003, p. 270-272).   

http://www.galeriabiblica.blogspot.com/


61 
 

Ao se inserir novos parâmetros de edição, a possibilidade de aceitação do 

público-leitor será bem maior devido o texto ser de forma mais simplificado. Quando se 

tratava das imagens e tamanho, as edições azuis eram muito variadas e podiam existir 

livros extensos e outros curtos. As produções com mínimo de uma imagem eram 

inúmeras. 

Grande era a variedade no número de leitores que alcançava tanto nas cidades 

como da área rural, pois sua divulgação era feita por ambulantes ou por estabelecimento 

fixos, constituindo assim uma prática comum entre os comerciantes da época. As 

mudanças quanto à venda das edições da Biblioteca Azul aconteceram a partir da 

expansão para as regiões interioranas.  

Chartier, ao pesquisar sobre A Biblioteca Azul, demonstra como eram distintos e 

complexos o mundo da leitura, os seus métodos e técnicas. Dentre sua multiplicidade de 

formas e uma variedade de lugares diferentes para serem editadas; justifica como era 

difícil para o público de leitores. 

 2.2 A Leitura na Idade Média 

Durante a Idade Média quando a tecnologia da imprensa surgiu, muitas pessoas 

ainda não sabiam ler e escrever, principalmente das classes mais pobres. O grau de 

instrução da maioria da população medieval era bastante baixo, alcançando até bom 

percentual das camadas nobiliares e da própria realeza.  

Uma grande revolução na história da escrita, antes da invenção da 

imprensa, foi o códice ou códex, uma nova organização do texto, 

agora encadernado e organizado em páginas e seções. O texto nas 

páginas do códice tem limites claramente definidos, tanto a escrita 

quanto à leitura podem ser controladas por autor e leitor, permitindo 

releituras, retomadas, avanços, fácil localização de trechos ou partes 

“a homem inventou a escrita, há milhares de anos, quando só a 

conversa não conseguia dar conta de todas as suas necessidades” 

(FARACO; TEZZA, apud ANTUNES, 2003, p. 51). 

O ser humano sempre buscou ter meios de se adaptar ao meio em que vive, 

dentre essa mudanças explorou os recursos tecnológicos que estiveram à disposição 

para se expressar; a escrita faz parte desse rol de descobertas inovadoras mesmo de 

forma primitiva, as primeiras expressões daquela forma, advêm das imagens feitas no 

interior das cavernas, dessa forma: 

Quem inventou a escrita foi à leitura: um dia numa caverna, o homem 

começou a desenhar e encheu as paredes com figuras, representando 

animais, pessoas, objetos e cenas do cotidiano […]. A humanidade 

descobria assim que quando uma forma gráfica representa o mundo, é 
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apenas um desenho, quando representa uma palavra, passa a ser uma 

forma de escrita (CAGLIARI, 1988, p.13). 

Aos tempos Homéricos a leitura oral era peculiar para época, mas, não se tem 

uma estimativa quando ocorreu o silenciar das leituras. Os registros do ato de ler em via 

ou meio público estão por todos os lados, mas para a leitura silenciosa no âmbito íntimo                 

há relatos que estas foram praticadas em diferentes fases da história do conhecimento 

Assim, observa-se que as pessoas leem às vezes sozinhas, em silêncio, quando se 

concentram em algum assunto, uma vez que atribuir voz às palavras pode distraí-las do 

pensamento (FISCHER, 2006, p.83). 

Aos dias de hoje é possível observar que alguns leitores usam da técnica da 

leitura silenciosa como mecanismo de concentração para seus estudos, não sendo uma 

metodologia moderna de aprendizagem. Temos como exemplo, os métodos aplicados 

no Mosteiro de São Bento que, com a rotina diária dos especialistas (monges) na 

instrução de um tempo dedicado à leitura. Buscava-se aprimorar o conhecimento além 

da leitura das Sagradas Escrituras. 

Assim a leitura como verdadeiro alimento do espírito consistia em uma leitura: 

[…] lenta e regular, feita com profundidade. Diversas passagens eram 

aprendidas de cor e […] meditavam incessantemente sobre 

determinadas frases. […] mesmo quando se lia unicamente para si, 

pronunciavam em voz baixa. […] exercícios destinados aos monges 

para alimentar a vida espiritual (HAMESSE apud CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p. 124). 

 O ato da leitura em silêncio nos mosteiros medievais estava relacionado com a 

individualidade, embora nos textos litúrgicos, nas refeições e na prática escolar era 

possível a leitura em voz alta: 

Assim como no mundo clássico existiam testemunhos, modos e 

episódios de leitura silenciosa, tão pouco faltou na Idade Média 

leituras sonoras de textos litúrgicos ou de edificação praticados nas 

igrejas, nos refeitórios das comunidades, como exercício escolástico 

(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p.32). 

As possibilidades de privação individual da leitura silenciosa favoreceram ao 

leitor a liberdade de escolha do seu texto sem passar pelo crivo das normas estipuladas 

pelo pensamento teocrático da Igreja Católica, na qual impôs limitações quanto à 

liberdade de escolha dos textos a ser lido. 

A Figura 22 apresenta a imagem de Gutenberg:   
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Figura 22 - Johannes Gutenberg (1398-1468) 

 
Fonte: www.historiadomundo.uol.com.br 

Ao contradizer o discurso de cunho dogmático do clero, irá surgir uma fase 

desafiadora para a verdade absoluta e para os seguidores da religião medieval. Isso não 

determinou uma força de poder e sempre foi contra tal ação social, já que, durante muito 

tempo, tais construções foram aliadas da classe elitizada. 

nos séculos XII e XVI algumas novas leituras foram introduzidas ao 

cotidiano ocidental, como o livro das horas, o livro das preces, que por 

ora poderia substituir a bíblia, que ainda não era de fácil acesso 

particular e individual, devido ao alto preço na produção ou cópia. 

Dessa forma, com esse livro os fiéis recebiam as palavras sagradas 

individualmente em idiomas vernáculos, o que até então era 

inconcebível, mas que foi mais uma ferramenta que permitiu a livre 

interpretação dos fiéis. Se a igreja precisava se reaproximar dos fiéis, a 

saída foi aproximar esses indivíduos da sua própria crença, assim 

“trazia as palavras sacras para um cenário contemporâneo do leitor” 

(MANGUEL, 2010, p. 155). 

O acesso aos livros na Idade Média se restringia a um número limitado de 

pessoas, geralmente estavam relacionados com os religiosos durante a baixa fase do 

Medievo.  

A Figura 23 demonstra um ambiente de leitura medieval: 
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Figura 23 - Scriptorium Medieval 

 
Fonte: www.blue-eyed-blues.blogspot.com 

 

Ler, para essa era medieval como acima comentado, era para poucos, a maioria 

da população utilizavam as línguas vernáculas, mas, os textos praticados entre os 

letrados católicos eram com base no latim, por isso, os mecanismo da prática da leitura 

precisavam de um aprendizado básico, os aprendizes eram incentivados a ler de maneira 

adequada aos moldes estipulados e em várias fases pré-determinadas.  

Vale ressaltar que não houve a extinção da leitura oralizada, mas, nos 

locais sossegados, principalmente nos scriptoria, “o escriba tinha que 

usar uma linguagem especial de sinais quando precisava de um novo 

missal para copiar, por exemplo, ele fazia o sinal da cruz; quando 

desejava copiar um texto profano, espreguiçava-se como um cão” 

(FISCHER, 2006, p.150).  

As orações diárias faziam parte das primeiras práticas de leitura, pois consistia 

no método de repetição dos textos e que, possibilitava o aprendizado dos alunos. Usava-

se durante o século XV, por exemplo, o método escolástico por meio da junção de 

várias áreas de conhecimento como: teologia, filosofia e educação no intuito da 

construção de uma formação básica e lógica. Era a tentativa de unificar a razão com 

religião, desejando assim uma forma argumentativa coerente com os desejos dos 

poderes dominantes: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjbpbyk047LAhVFkJAKHY1sAgIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fblue-eyed-blues.blogspot.com%2F&bvm=bv.114733917,d.Y2I&psig=AFQjCNHBR9uLYLirD2yxFs1KVrBJjB-Lng&ust=1456343084863754
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é o nome mais genérico para aquilo que, na verdade, foi um conjunto 

de disciplinas. Os eruditos que estavam convencidos de que os 

preceitos da fé religiosa podiam ser conciliados com os argumentos da 

razão humana combinaram os ensinamentos dos Padres da Igreja com 

os de Aristóteles (FISCHER, 2006, p.164). 

 Uma das maneiras de modificação usada na época medieval quanto à escrita, 

relaciona-se com a prática de abreviação, adotadas por monges encarregados das cópias 

que buscavam facilitar uma melhor compreensão aos leitores fazendo ligações das 

palavras, porem o objetivo não fora alcançado devido à dificuldade de entender o texto, 

pois gerou um volume maior tornando-o indecifrável.  

Era comum durante a Idade Antiga a especialização por área, buscando o 

aprimoramento do leitor visando alcançar certa excelência de leitura, ou melhor: 

ler com rapidez a maioria dos textos de sua aula, após ter investido 

muitos anos em incansáveis esforços para alcançar tal destreza. 

Entretanto, se esse mestre mudasse de setor […] seus olhos ficavam, 

de repente, paralisados (FISCHER, 2006, 163).  

Cada setor de conhecimento possuía vocabulário próprio e forma de apresentar-

se, o que limitava ao leitor se dedicar a outra área de aprendizado. 

a leitura ganha cada vez mais alguma nova característica ou aplicação: 

seja para organizar os pensamentos, seja para buscar novos artifícios 

de memórias como meio de organização individual, essa prática passa 

a fazer parte da construção individual. “Um livro passaria para sempre 

a representar um repositório de numerosos fatos e frases que podiam 

ser saboreados ou assimilados, retidos ou descartados conforme 

conviesse a cada leitor de acordo com a habilidade e a inclinação” 

(FISCHER, 2006, p.172).  

 

Com a relação das modificações do leitor com a prática da leitura, por volta de 

1316, haveria várias formas de se ler; a forma literal, e o figurado, em que esses ganham 

três expectativas como: a alegoria, o analógico e o anagógico. Fischer (2006) relata, 

então, que, com tal possibilidade, os estudiosos buscavam as possíveis vertentes de 

interpretações ou significados dos textos.  

Com o interesse voltado para aquisição de uma renda, as cópias disseminadas 

durante o século XIV não possuíam em boa parte diretriz religiosa, gerando lucros e 

obrigando aos seus produtores postar versões autorizadas com o objetivo de manter sua 

originalidade mediante alterações posteriores, mantendo como arquivos originais. 

Pode-se citar como autores que registravam o texto para leitura Jean de Joinille 

(1309) e Ludivico Ariosto (1507). Fischer e Manguel (2006 e 2010) comentam essas 

formas de leituras tornando-a um passatempo entre os membros de famílias detentoras  

desse  ato. 
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2.3 O Tempo Digital  e o Surgimento do Livro Eletrônico (e-book) 

Desde o advento da Era Industrial, a sociedade tende a se organizar dentro de um 

contexto político, econômico e social. As barreiras das fronteiras das Nações Estadas 

foram suprimidas pelas novas tecnologias agora, de cunho eletrônico, facilitando a 

expansão da informação por meio da nova Era Digital. Se as caravelas do período das 

Grandes Navegações romperam os caminhos aquáticos dos oceanos, e com isso trouxe e 

levou para vários continentes os costumes e tradições, os meios eletrônicos hoje 

impostos ao mundo, tende a facilitar as comunicações entre os variados setores da 

sociedade contemporânea. 

Ao observar o romper do século XX dentro de visão evolutiva, a maneira que o 

mercado internacional cresce diante da globalização, carrega consigo uma revolução 

silenciosa, a dos códigos binários (0 – 1).  

Nicholas Negroponte no início dos anos 90 afirmava que: 

Lembra também que o período apesar de estarmos no tempo da 

informação a maioria dessas informações chegava a nós em figura de 

átomos, e pouco a pouco, previa o pesquisador, “todas essas 

indústrias, uma após a outra, olhar-se-iam no espelho e se 

perguntariam sobre o seu futuro; pois bem, esse futuro seria 

determinado em 100% pela possibilidade de seus produtos e serviços 

adquirirem forma digital” (NEGROPONTE 1995, p.18).  

A figura 21 justifica os caminhos do estudo como parte do contexto da era 

eletrônica: 

Figura 24 - Livro Eletrônico 

 
Fonte: www.mundonativodigital.com 

A conexão via internet facilita o fluxo de informações através de cabo de fibra 

ótica e satélites estacionados ou em movimento na atmosfera do globo terrestre, a estes 

são dados a finalidade de transmitir dados para diversos países e seus respectivos 
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usuários em tempo real; as máquinas digitais como os celulares e outros dispositivos 

eletrônicos, dinamizam a vida digital dos habitantes da Terra. 

É por meio de acesso à rede on-line que os leitores alcançam os livros 

digitalizados podendo fazer download ou simplesmente lê-lo diretamente na interface 

do display do computador entre outros mecanismos de acessibilidade eletrônica. 

As bibliotecas digitais fazem parte do rol de possibilidades de leitura, basta ter o 

endereço ou link do sítio eletrônico para se ter acesso às informações. 

 Analisemos a Figura 26: 

Figura 25 - Tecnologia da Informação 

 
Fonte: 1.bp.blogspot.com 

Ao ler as pesquisas sobre a acessibilidade do meio digital, boa parte da 

população brasileira está à margem do contato e uso dos meio eletrônicos. Se para 

algumas pessoas essa via faz parte do cotidiano, em contraponto, as pessoas com baixo 

poder aquisitivo ficam longe dos dispositivos de mídias. 

Bill Gates ofereceu os programas de Software através de seus cooperadores na 

área da informática para melhorar e facilitar a vida dos tempos digitais. É a Microsoft a 

fomentadora das mídias através de seus programas específicos para cada área de 

atuação, sem fazer referência às empresas concorrentes.  
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A leitura deixar de ser a partir do mundo eletrônico algo físico, material. 

Principalmente os computadores fazem o papel da biblioteca tradicional, porém com os 

dados a dispor para o leitor eletrônico, os volumes de informações vão além da 

capacidade de armazenamento da máquina usada. Se é possível ter acesso a bilhões e 

mais bilhões de bytes para ler de forma virtual, não há necessidade de se copiar tais 

dados para a leitura. 

Podemos observar a Figura 27: 

Figura 26 - E-book (Livro Virtual) 

 
Fonte: www.arquitetodasjafeitas.blogs.sapo.pt 

Para as tecnologias modernas alguns termos são usados para as mídias usadas, 

de modo exemplificativo temos: Digital Audio Broadcasting, Digital Vídeo Disco, 

DVD, Câmera Digital, Sistema Brasileiro de Televisão Digital.  

Cada mudança na tecnologia transformou o panorama da informação, 

e essa aceleração prosseguiu num ritmo que parece incontrolável e 

incompreensível. Numa visão de longo alcance- aquilo que os 

historiadores franceses chamam de la longue durée, o panorama geral 

parece bem claro-ou melhor, estonteante. Ao alinhar os fatos desta 

maneira, porém, fiz com que eles levassem a uma conclusão 

excessivamente dramática. [...] No lugar da visão de longo alcance das 

transformações tecnológicas, que sustenta a noção generalizada de que 

acabamos de entrar numa nova era, minha intenção é argumentar que 

todas as eras foram uma era da informação, cada uma a seu modo, e 

que a informação sempre foi instável (DARNTON, 2010, p. 41). 
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A rapidez com que as informações chegam ao internauta e, que o processo de 

evolução da Era Digital tende a crescer, ainda, mais nos próximos séculos, a vida do ser 

humano no planeta Terra será baseada em dados digitais, sendo quase impossível ter 

uma vida nos moldes mais convencionais que ainda se observa em algumas partes do 

globo terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

SEÇÃO 3 - A LEITURA NA ESCOLA 

3.1 A Importância da Leitura para a Formação de Leitores 

 Através da leitura, é possível o leitor imaginar, emocionar-se, reagir, interrogar 

acerca das questões existenciais, sociais e nesse sentido, analisar a experiência estética 

dos leitores através de seus próprios depoimentos. Para Bakhtin (1997), tudo que é dito 

possui a valorização do seu lugar, de onde se diz marcado num espaço-tempo da 

comunicação social interativa. 

 Nesse espaço-tempo, o sujeito assume um ponto de vista, uma visão de mundo. 

Esse posicionamento é determinado na arena discursiva das relações dialógicas entre 

leitor e obra. 

Devemos ir além deste contexto individual, pois se espera que a curiosidade seja 

impulsionada do processo de aprendizado, vindo a se transformar em necessidade e 

esforço para suprir um autoconhecimento por intermédio daquilo que ele lê. 

Darnton (2010, p. 215-216) analisa que 

[...] textos moldam a reação dos leitores, por mais ativos que estes 

possam ser. Como observou Walter Ong, as páginas iniciais de Contos 

de Cantuária e Adeus às armas criam uma moldura e concedem ao 

leitor um papel que ele não pode evitar, não importa qual seja sua 

opinião sobre peregrinações e guerras civis. Tanto a tipografia quanto 

o estilo e a sintaxe determinam as formas como os textos transmitem 

sentidos. McKenzie mostrou que o William Congreve desbocado e 

rebelde das primeiras edições em quarto se transformou no 

neoclassicista decoroso dos Works (1710) como consequência do 

projeto gráfico do livro, e não por conta de expurgos.  

O processo de leitura acontece, coletando experiências na medida em que se 

organizam os conhecimentos adquiridos, se estabelece as inter-relações entre essas 

experiências e no processo de resolução dos problemas que se nos apresentam, logo:  

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente 

alheio á experiência existencial dos educandos vem sendo realmente, a 

suprema inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o 

educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, 

cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua 

narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da 

totalidade em que engendram e em cuja visão ganhariam significação. 

A palavra, nestas dissertações, transforma em palavra ô, em 

verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 

significação e, assim, melhor seria não dizê-la (FREIRE, 1970, p. 65). 

Há uma necessidade de distinguir o valor da leitura e estimular a concepção da 

rotina da leitura na idade em que todos os hábitos se desenvolvem, isto é, na infância, e 

é o que esta pesquisa vem sugerir.  
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Nesta definição, a leitura é uma passagem que leva a criança ou o adulto a 

ampliar a imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa e expressiva. 

3.2 Leitura e Discurso 

   Segundo Pecheux (1981) deve existir sempre uma proposta para marcar e 

reconhecer a forma prática para organizar uma leitura e assim constituir um espaço 

polêmico das formas de ler, sendo que: 

Nessa perspectiva, o autor/leitor estabelece uma relação dialógica ao 

analisar o discurso que lê em que o lugar social e histórico de ambos, 

leitor e escritor, permitirão a produção de novos sentidos, 

reproduzindo-os ou transformando-os ao se tornarem conscientes das 

informações que veiculam em seus discursos (LIRA, 2010, p. 117). 

É preciso sublinhar que a memória funciona com versões enunciativas, com 

imagens do dizer e é desse modo que se pode pensar o arquivo: a memória inscreve o 

discurso em filiações desde que: 

A Escola de Frankfurt, ao colocar como uma de suas características, 

com relação ao discurso curricular, a fenomenologia, quis acentuar os 

significados subjetivos que as pessoas dão às suas experiências e 

pedagógicas. Experiências estas realizadas no cotidiano, nas vivências 

relacionais dentro das diversidades dos contextos sociais, constituindo 

assim as intersubjetividades. Esses significados manifestam-se através 

da linguagem, e são ligados aos aspectos fenomenológicos de onde 

surge a questão da hermenêutica como a capacidade multi- 

interpretativa dos textos, sejam eles escritos, orais ou iconográficos. 

Essas interpretações são dadas a conjuntos de significados. Já a 

autobiografia combina-se com a fenomenologia para enfatizar 

aspectos formativos do currículo (LIRA, 2010, p. 65). 

Nesse sentido, houve um grande desenvolvimento dos métodos de tratamento 

em massa dos arquivos textuais, supondo-se torná-los comunicáveis de modo 

simplificado e reproduzíveis. O investimento na objetividade desses procedimentos leva 

à referência da ciência (da estatística, da lógica e da matemática) como evidência. Outra 

divisão organizada é que separa o literário do científico, enquanto leituras (e leitores) 

diferentes. 

Embora o último século, em particular tivesse permitido que a cultura 

de leitura ocidental mudasse (e depois dominasse) os hábitos de leitura 

do mundo, durante a maior parte da história literária, a leitura 

internacional foi “um mundo de leitura”, tão rico e diversificado como 

os sistemas de escritas nos quais prosperava (FICHER, 2005, p. 92). 

 

Segundo Fischer (227), a leitura e a escrita, durante muito tempo eram símbolos 

de uma elite governante, e eram sempre respeitadas e desejadas de maneira geral, e 

sendo que com essa mudança de entendimento permite a Shakespeare descobrir com 
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engenhosidade e evidenciando historicamente a figura de Jack Cade como epítome da 

intolerância inculta.  

Isso porque na geração de Shakespeare, assim como nas subsequentes, 

os livros tornaram-se muito mais acessíveis e produzidos em 

tamanhos que possibilitavam facilidade de transporte e manuseio. 

Transformaram-se em artigos comuns, e, em muitos círculos sociais, a 

capacidade de ler era comum. Quase todos, nesse momento, estavam 

“degustando” a palavra escrita […]. Ou desejavam fazê-lo (FISCHER, 

2005, p. 227). 

Assim, ficará evidente a oposição e desprezo, porém, Cade irá incorporar á 

aquela “mentalidade medieval” que fora trocada, por completo, pelos textos impressos e 

suas vantagens, ou, era até então o que o dramaturgo proclamava um século e meio após 

a inovação.  

3.3 Leituras no Ambiente Escolar 

A leitura nos permite uma viagem no mundo da imaginação, que deveria se fazer 

atuante durante toda a infância. A mesma vai auxiliar no processo de ampliação da 

imaginação infantil quando partilhado, e talvez fará do sujeito leitor  um ser submergido 

nos conceitos, um ser compreensivo, crítico e modificador de situações.  

Os estudos culturais comportam, portanto, cultura popular, cultura 

brasileira, intelectuais e meios de comunicação, identidades culturais 

da contemporaneidade e do passado, esfera pública, espaço doméstico, 

globalização, espaço urbano, cultura de consumo, variação linguística, 

pluralismo religioso, memória, moda, estudo da recepção interpessoal 

e em e da produção dos textos, comunicação empresarial, cultura do 

impresso, história do jornalismo, etnia, raça, indústria fonográfica, 

história da imagem, identidades, sexualidade, feminismo, opinião 

pública, antropologia visual, antropologia cultural, práticas sociais de 

leitura, eventos comunicativos (LIRA, 2010, p. 26-27). 

 

A literatura é um dos caminhos que serve para que a criança desenvolva a 

imaginação, as emoções, os sentimentos e consequentemente a formação de 

leitores/escritores competentes para formar alguém que compreenda aquilo que lê; que 

por meio das ilustrações possa vir a transformar um texto em narrativa prazerosa a quem 

ouve; que possa ter imaginação e criação.  

Segundo o pensamento de (Foucault 2001) os processos da repartição disciplinar 

estavam entre as técnicas contemporâneas de classificação e de enquadramento, e como 

eles aí introduziam o problema dos indivíduos e da multiplicidade. Da mesma maneira, 

os controles disciplinares da atividade estão nas pesquisas teóricas ou práticas, na 

“máquina natural dos corpos” e adotam que: 
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o comportamento e suas exigências orgânicas vão pouco a pouco 

substituir a simples física do movimento. O corpo, do qual se requer 

que seja dócil até em suas mínimas operações, opõe e mostra as 

condições de funcionamento próprias a um organismo. O poder 

disciplinar tem por correlato uma individualidade não só analítica e 

“celular”, mas também natural e “orgânica” (Foucault, 2001, p.21). 

Não se pode negar o papel central das diferentes formas de linguagem no 

contexto escolar, porém é preciso questionar se o educando e as escolas falam ou não 

uma língua comum. Nicolau (2000, p. 120) propõe que: 

Quando a criança se expressa pela linguagem, ela passa a contar com 

esse instrumento de comunicação, o qual a partir de então tornar-se-á 

um meio que a ajudará a superar os problemas. Desde que nasce, por 

mais primitiva que seja a fala é social. Portanto a atuação do professor 

pré-escolar pode propiciar condições para as crianças estabelecerem 

um diálogo contínuo com os membros de sua cultura, organizando o 

seu pensamento cada vez mais e de maneira mais complexa. 

Assim, é possível organizar o pensamento da criança que está se iniciando na 

leitura, quanto ao idioma, suas normas e complexidades. A língua portuguesa escrita 

possui muitas irregularidades, que podem ser explicadas pelas diversas influências e 

mudanças sofridas por essa língua em toda a sua história. Segundo Silva (2002, p. 10), 

“a língua portuguesa carrega, na escrita, a tradição de um passado marcado por uma 

história de um latim modificado graças às circunstâncias nas quais se desenvolveu 

intimamente ligadas a fatos que ocorreram na história geral da Península Ibérica”. 

O latim foi implantado na Península Ibérica pelos romanos. Havia, na região 

peninsular, a classe aristocrática, os “patrícios”, que possuíam os poderes e os 

privilégios, e a grande massa de habitantes, os “plebeus”. Essa diferença social teve 

implicações na língua, dando origem a dois tipos de latim: o clássico e o vulgar 

(COUTINHO, 2002).  

O primeiro era utilizado por grandes escritores latinos, e o último naturalmente, 

pelas classes inferiores. Merece destaque o fato de que, tendo o latim escrito se 

estabelecido como a única língua de cultura, enquanto o falado evoluiu rapidamente, 

diversificando-se “as consequências habituais do descompasso da grafia em relação á 

pronuncia ficam comprovadas pela complexidade de determinadas evoluções fonéticas 

cujas grafias não conseguiram acompanhá-las” (SILVA, 2002, p. 16). 

No século XIX, de acordo com a história, inicia-se o isolamento do galego em 

relação ao português. No século XVI, o galego português é utilizado apenas na língua 

falada e evolui foneticamente, distanciando-se cada vez mais do português. Dessa 
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forma, é extinto o galego e o português é firmado como língua nacional em, 

praticamente, todo o território português. 

A língua portuguesa foi implantada, com a ocupação do Brasil pelos 

portugueses, ainda com forte influência do português arcaico. Contudo essa implantação 

não se deu de forma simples, pois, na época, a língua oficial local era a tupi língua 

falada pelos índios, povo que ocupava o País. Além disso, muitos escravos africanos 

passaram a habitar no Brasil. 

Essa era a situação linguística da época, em meio às quais índios e mestiços 

africanos eram obrigados a aprender o português, que passou a ser a língua oficial das 

cidades maiores. Dessa forma, toda a população passa a utilizar o português de maneira 

transformada, devido a seus antigos hábitos criando assim um dialeto crioulo tupi 

(SILVA, 2002). 

É importante ressaltar que, no Brasil, a questão da língua sempre foi, sobretudo, 

um problema social de grande relevância, dada a sua própria história, como salienta 

Leite (1999), e que vai se refletir não apenas na fala como na escrita. O leitor 

compreende a obra dentro dos limites do seu momento, inserido em seu contexto 

sociocultural. Nesse sentido, analisar através de seus próprios depoimentos.  

Para Bakhtin (1997), tudo que é dito possui a valorização do seu lugar, de onde 

se diz marcado num espaço-tempo da comunicação social interativa. Nesse espaço-

tempo, o sujeito assume um ponto de vista, uma visão de mundo. Esse posicionamento é 

determinado na arena discursiva das relações dialógicas entre leitor e obra. 

Nos dias atuais, a questão posta é a de que existe uma inevitável 

relação entre a exigência de uma população leitora e o 

desenvolvimento socioeconômico de uma dada sociedade. Em tempos 

de economia globalizada, a questão da formação de leitores vai alem 

da simples questão do exercício da cidadania (MARIA, 2008, p. 78).  

Notamos que o processo de leitura acontece, coletando experiências na medida 

em que se organizam os conhecimentos adquiridos, se estabelece as inter-relações entre 

essas experiências e no processo de resolução dos problemas que se nos apresentam, 

pois “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele”, segundo concebe (FREIRE, 1982). 

3.4 Como se dá a Leitura nas Escolas Hoje em Porto Velho  

Se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) definem a linguagem como 

sendo um processo onde as pessoas constituem que o que o outro diz tem valor, é o 

outro mesmo quem tem valor. A partir então dessa visão de que a língua faz parte da 
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cultura de um povo que se levam em consideração, então, as variações linguísticas e as 

produções individuais. 

Não se formam leitores com fragmentos de texto, com leituras 

esporádicas, com a simples adição de mais uma atividade escolar. Não 

se formam leitores em programas de leitura onde não haja espaço para 

a escolha individual, para o interesse próprio, para a busca pessoal de 

respostas. Por tudo isso se percebe que não se pode atropelar o 

processo (MARIA, 2008, p. 66). 

 Em Porto Velho, segue-se uma regra estipulada pelo Ministério da Educação, em 

que a leitura nas escolas é incentivada e cada instituição administra a melhor forma de 

conduzir os programas, segundo a realidade, porém: 

Não se pode negar: poucos brasileiros compram livros (mesmo em 

classe média e alta). Se não, por que cidades com 200,300 mil 

habitantes ou mais têm ás vezes uma única livraria ou nem 

isso?Também não se pode negar: o livro é caro no Brasil. Mais caro 

que nos países onde o número de leitores faz com que as edições 

rapidamente se esgotem e o retorno do dinheiro empregado pelo editor 

não seja tão lento como aqui. Não podemos ter uma visão ingênua e 

idealista: o editor é um empresário (MARIA, 2008, p. 67- 68). 

Os projetos organizados pela escola e pelos professores ainda estão aquém de 

apresentar o efeito de formar o leitor e produtor textual. Muitos motivos como o preço 

do livro, a cultura da família e as deficiências da escola são empecilhos para chegar a 

um resultado esperado no campo da leitura. 

A cultura faz o homem, e este, por sua vez, é também um produtor da 

cultura. Hoje se sabe que o conceito de cultura, a partir dos estudos 

socioculturais, ampliou-se e não se pode mais defini-la, apenas como 

uma manifestação de determinado grupo de pessoas. É muito mais 

uma leitura através de pontos de vistas diferentes, ou seja, uma 

apreciação a partir do lugar social de cada indivíduo. Por isso mesmo 

não se pode mais viver hodiernamente, não se pode mais viver e ler as 

diversas realidades a partir de um único aspecto, como se tivéssemos 

usando “antolhos”, mas deverá ser sempre uma leitura diversificada e 

dinâmica (MARIA, 2008, p. 17). 

 

Assim, entende-se que ler bem é um começo para criar gosto pela leitura. E para 

isso, é necessário ter bons materiais de leitura e situações favoráveis ao trabalho ativo 

de construção do sentido do texto.  

A Figura 27 permite visualizar uma ilustração de projeto de leitura: 
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Figura 27 - Projeto Leitura 

 
Fonte: www.http://3.bp.blogspot.com/Projeto_Leitura_Viva_Banner.jpg 

Ou seja: a acessibilidade a livros variados e de qualidade, selecionados por 

educadores que planejem atividades que possibilitem, entre outras coisas: compreender 

a escrita e os sentidos além do que está escrito, como, elementos explícitos e implícitos; 

intertextualidade; validar a leitura no próprio texto e em seu contexto.  

Com essas ideias queremos dizer que para formar leitores é preciso que haja 

investimentos significativos na construção de uma comunidade que compartilha seus 

textos, produz situações de escrita e constrói um percurso próprio capaz de ampliar 

novos conhecimentos, por meio da orientação do professor e, posteriormente, com 

independência construída para aplicação no mundo do trabalho. 

Os PCN (1997) apontam que para a aquisição da leitura, algumas condições são 

necessárias, como:  

dispor de uma boa biblioteca na escola; 

dispor de um acervo de livros de classe e outros materiais de leitura; 

organizar momentos de leitura livre […]; 

planejar as atividades diárias de leitura […]; 

oportunizar aos alunos a escolha de suas leituras […]; 

possibilitar aos alunos o empréstimo de livros na escola […]; 

[…] (BRASIL, 1997, p. 58). 

       Nesta perspectiva, a proposta é enfática: leitura diária e colaborativa, projetos e 

programas de leitura, atividades sequenciadas de leitura, atividades contínuas para 

realizar a leitura, leitura feita pelo professor, atividades de interdisciplinaridade, etc, 

uma vez que “uma prática intensa de leitura na escola é, sobretudo, necessária, porque 

ler ensina a ler e a escrever” (BRASIL, 1997, p.65). 
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Já na abordagem sobre formação de leitores os PCN (1997) ensinam que  

Uma prática constante de leitura na escola deve admitir várias leituras, 

pois outra concepção que deve ser superada é a do mito da 

interpretação única, fruto do pressuposto de que o significado está 

dado no texto. O significado, no entanto, constrói-se pelo esforço de 

interpretação do leitor, a partir não só do que está escrito, mas do 

conhecimento que traz para o texto. É necessário que o professor tente 

compreender o que há por trás dos diferentes sentidos atribuídos pelos 

alunos aos textos: às vezes é porque o autor “jogou com as palavras” 

para provocar interpretações múltiplas; às vezes é porque o texto é 

difícil ou confuso; às vezes é porque o leitor tem pouco conhecimento 

sobre o assunto tratado e, a despeito do seu esforço, compreende mal. 

Há textos nos quais as diferentes interpretações fazem sentido e são 

mesmo necessárias: é o caso de bons textos literários. Há outros que 

não: textos instrucionais, enunciados de atividades e problemas 

matemáticos, por exemplo, só cumprem suas finalidades se houver 

compreensão do que deve ser feito (BRASIL, 1997, p. 43).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais concebem o trabalho de leitura como um 

ato de interdisciplinaridade que promove o conhecimento. Assim,  

As condições atuais permitem repensar sobre o ensino da leitura e da 

escrita considerando não só o conhecimento didático acumulado, mas 

também as contribuições de outras áreas, como a psicologia da 

aprendizagem, a psicologia cultural e as ciências da linguagem. O 

avanço dessas ciências possibilita receber contribuições tanto da 

psicolinguística quanto da sociolinguística; tanto da pragmática, da 

gramática textual, da teoria da comunicação, quanto da semiótica, da 

análise do discurso. No que se refere à linguagem oral, algo similar 

acontece: o avanço no conhecimento das áreas afins torna possível a 

compreensão do papel da escola no desenvolvimento de uma 

aprendizagem que tem lugar fora dela. Não se trata de ensinar a falar 

ou a fala “correta”, mas sim as falas adequadas ao contexto de uso 

(BRASIL, 1997, p. 20). 

Observa-se que há uma atualização de concepção teórica nos PCN (1997) que 

indica a urgência em atualizar conhecimentos pertinentes à leitura e à formação de 

leitores. 

Há, no mercado e em boas bibliotecas, obras que se dedicam à 

reflexão sobre a cultura letrada, à promoção da leitura e à pesquisa 

nessa área. Na relação abaixo, apresentamos algumas dessas obras. Há 

títulos recentes, outros mais antigos - que se tornaram clássicos -, 

outros recentemente reeditados e ampliados, mas, sem dúvida, todos 

importantes para auxiliar professores e mediadores de leitura na tarefa 

de promover o debate sobre a formação de leitores autônomos. 

Lembramos que essas são apenas algumas poucas indicações; as 

opções não se esgotam aqui e sempre é possível encontrar boas obras 

quando se entra no mundo dos livros. Não há, entre os títulos, uma 

categorização, embora isso fosse possível, uma vez que há obras que 

abordam a leitura, outras tratam da competência leitora, outras são 

obras voltadas para a história da leitura ou da formação do leitor e há 

aquelas cujo foco é o leitor literário ou o texto literário para crianças e 
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jovens. Assim, optamos por uma classificação alfabética, deixando ao 

leitor a tarefa de organizá-los (PEREIRA, 2006, p. 47). 

A Literatura também é um contraponto que poderá auxiliar na busca da 

formação e na atividade leitora, na medida em que a problemática apresenta um 

deslocamento e fica restrita na demarcação do espaço para a cultura no ambiente 

escolar.  

A escola pública, todavia, embora nascendo com esse propósito de 

equalização, cedo revelou-se mais um aparelho de dominação das 

classes populares, traindo o seu objetivo inicial. Talvez essa traição se 

explique pelo fato de que a escola, na verdade, surgiu por iniciativa da 

burguesia emergente, que desejava ascender ao status social da 

aristocracia. As classes trabalhadoras menos favorecidas já de início 

não entraram nesse projeto de promoção cultural, determinando a 

existência de amplos segmentos de analfabetos (BORDINI; AGUIAR, 

1993, p. 10). 

Em Porto Velho há ações na rede de ensino que incentiva a leitura. São projetos 

temporários ou permanentes, mas que merecem se aprimorar e deveriam pertencer a 

grandes ações de políticas públicas de leitura. Há poucas informações de estudos 

científicos para pesquisa. 

O Censo 2014 demonstra os dados sobre o ensino fundamental, nos anos iniciais 

que há 26.231 matrículas na rede municipal, segundo demonstra o Quadro 1: 

Quadro 1 - Referência de Dados 

                                          QUADRO DE REFERÊNCIA 

Os dados do Quadro de Referência consideram somente as escolas que atendem os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 ESCOLAS MATRÍCULAS 

Rede   

Rede estadual situada no Município (REM) 46 12.982 

Rede Municipal (RM) 92 26.231 

 MATRÍCULAS NOS ANOS INICIAIS 

2013 2014 

REM RM REM RM 

1º ano 1.803 4.838 1.745 5.078 

2º ano 2.740 6.502 2.296 5.114 

3º ano 2.841 5.459 3.026 6.819 

4º ano 2.901 4.901 2.883 4.865 

5º ano 3.011 4.277 3.032 4.355 

                                                          Fonte: Inep – 2014 

Como se observa, há avanços no sentido de promover ações para a matrícula de 

estudantes. É uma condição louvável, mas o que discutimos é sobre o investimento em 

políticas de leitura. O que se tem feito? Como é o planejamento dos programas de 

distribuição às bibliotecas? Os livros que chegam são lidos? Como? 
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Outros elementos são necessários à consolidação de atividades leitoras. A escola 

pode mediar a condição da leitura, mas o estudante deve adquirir requisitos mínimos 

para sua formação como leitor, no que se refere ao idioma. Uma decodificação 

exageradamente lenta não contribui para a aprendizagem da ortografia lexical. Nos 

códigos ortográficos transparentes - e o do português é transparente, pelo menos no que 

diz respeito à leitura -, a rapidez é um indicador melhor da habilidade de identificação 

das palavras escritas com a sua precisão (MORAIS, 2013, p. 99). 
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SEÇÃO 4 - A LEITURA DA LITERATURA NA ESCOLA 

4.1 A Literatura Infantil, um Breve Histórico 

A literatura na verdade vai falar de nossa história e o que realmente somos 

sempre dando um passo a frente do mundo real e nos impulsionando a sonhar e nos 

ajudando a manifestar o que esta a nossa volta, sendo isso apenas possível porque a 

literatura e o conhecimento que vai sendo formado. 

Sempre se buscou encontrar motivos que explicassem a presença da literatura no 

currículo da escola básica pela falta de uma explicação prática para a leitura de uma 

obra literária.  “O ensino do texto literário como forma de desenvolver a competência 

literária e leitora […] favorece a criatividade linguística e a reconhecer as peculiaridades 

deste tipo de texto” (SANTOS 1998). 

Houve um tempo em que leitores mantinham livros de lugares-comuns (common 

place books). Sempre que encontravam uma passagem interessante, copiavam o trecho 

num caderno, sob um título apropriado, acrescentando observações sobre a vida 

cotidiana. Eram orientados por Erasmo de Roterdã; se não tivessem acesso ao seu 

popular De copia, consultavam modelos impressos ou o mestre-escola local.  

Envolvia uma maneira especial de absorver a palavra impressa. Ao contrário dos 

leitores modernos, que acompanham o fluxo de uma narrativa do início ao fim (a menos 

que tenham “nascidos digitais” e cliquem em textos exibidos por máquinas), os ingleses 

do início da era moderna liam de forma intermitente, pulando de um livro para outro.  

Dividiam os textos em fragmentos, que agrupavam em novos padrões 

ao transcrevê-los em seções diferentes de seus cadernos. Então reliam 

o que tinham copiado e recombinavam os padrões à medida que 

adicionavam mais excertos. Dessa forma, ler e escrever eram 

atividades inseparáveis. Pertenciam a um esforço contínuo de 

compreender as coisas, pois o mundo era cheio de sinais: era possível 

navegar por ele utilizando a leitura, e, ao manter um registro do que 

lia, você criava seu próprio livro, um livro com a marca da sua 

personalidade (DARNTON, 2010, p. 164-165).  

Esse hábito se espalhou por toda a Inglaterra do início da Era Moderna, tanto 

entre os leitores comuns quanto entre autores conhecidos, como: Francis Bacon, Ben 

Johnson, John Milton e John Locke. 

4.2 O Que é Literatura Infantil  

A literatura infantil tem feito com que muitas crianças despertem para um 

universo onde a fantasia e o mundo real tende a se unir, lugar em que a ficção e o 

imaginário sempre estarão profundamente conectados, permitindo que a criança tenha a 
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oportunidade de, descobrir um novo mundo tendo em suas mãos o poder de modificar o 

que e real.  

Porém, antes de tudo temos que relembrar que a criança era obrigada a estar 

inserida a vida social dos adultos, e havia no século XVIII, dois fatos distintos, o 

primeiro se reflete a criança que pertencia a uma classe mais privilegiada e tinha uma 

leitura dirigida a histórias clássicas, já a segunda que pertencia a um numero de pessoas 

ficava fadada a ler. 

Dionísio, (2005) argumenta que alguns dos textos buscavam oferecer à criança, 

além da instrução, ensinamentos morais. José Lins do Rego, em Doidinho, romance 

autobiográfico que narra sua vivência em um internato no início do século no interior da 

Paraíba, registra momentos de dor e angústia ao ler, para o seu professor, as lições de 

um desses livros. Mas, apesar do sofrimento que marcou, no geral, a sua relação com os 

objetos de leitura escolares, o futuro escritor confessa a ampliação de horizontes 

proporcionados por eles, fazendo-o conhecer outros mundos e relativizar o seu. Em 

alguns casos, a leitura também provocava prazer, apesar das práticas escolares não 

terem essa intenção e se visse, de modo geral, como daninha a relação entre leitura e 

prazer.  

A criança da nobreza, orientada por preceptores, lia geralmente os grandes 

clássicos, enquanto a criança das classes desprovidas materialmente ouvia contos e 

histórias de aventuras e de cavalaria. Pela necessidade de formar uma nova visão da 

infância que começava a ser criada eram necessárias novas maneiras de fornecer e 

tornar hábil a criança com a intenção de deixá-la preparada no futuro para superar os 

obstáculos que se lhe opuserem no meio social no qual ela estivesse inserida. 

A literatura infantil leva a criança à descoberta do mundo, onde sonhos e 

realidade se incorporam, onde a realidade e a fantasia estão intimamente ligadas, 

fazendo a criança viajar, descobrir e atuar num mundo mágico; podendo modificar a 

realidade seja ela boa ou ruim.  

A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. 

Começa a delinear-se no início do século XVIII, quando a criança pelo 

que deveria passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com 

necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se 

da vida dos mais velhos e receber uma educação especial, que a 

preparasse para a vida adulta (CUNHA,1999, p. 22)  

Antes disso, a criança, acompanhando a vida social do adulto, participava 

também de sua literatura. Existiam no século XVIII, duas realidades. A criança da 
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nobreza, orientada por preceptores, lia geralmente os grandes clássicos, enquanto a 

criança das classes desprivilegiadas lia ou ouvia as histórias de cavalaria, de aventuras. 

As lendas e contos folclóricos formavam uma literatura de cordel de grande interesse 

das classes populares. 

A Literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: 

fenômeno de criatividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, 

através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o 

real; os ideais e sua possível/impossível realização (CAGNETI, 1996, 

p. 7).  

A literatura infantil pode conduzir o estudante a caminhos passíveis de 

vislumbrar outros conhecimentos. 

  Sobre a leitura literária, nos PCN (1997) constatamos que 

A questão do ensino da literatura ou da leitura literária envolve, 

portanto, esse exercício de reconhecimento das singularidades e das 

propriedades compositivas que matizam um tipo particular de escrita. 

Com isso, é possível afastar uma série de equívocos que costumam 

estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, tratá-

los como expedientes para servir ao ensino das boas maneiras, dos 

hábitos de higiene, dos deveres do cidadão, dos tópicos gramaticais, 

das receitas desgastadas do “prazer do texto”, etc. Postos de forma 

descontextualizada, tais procedimentos pouco ou nada contribuem 

para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as 

particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das 

construções literárias (BRASIL, 1997, p. 20). 

Concordamos com as ponderações em face da importância do processo de leitura 

no em sala de aula, pois cada leitor busca prismas diferentes para representar o que 

aprendeu e passa a produzir o seu conhecimento segundo sua concepção pessoal. 

4.3 Literatura Infantil na Escola 

Ao se produzir os mecanismos de informação através da História, alguns autores 

tende buscar seus referenciais teóricos com o objetivo de relatar dados ou fatos que 

ocorrem em um determinado lugar para descrever em suas linhas literárias um contexto 

social, político, econômico e cultural de um povo ou comunidade.  

A verdade deixa de absoluta, pois, se é possível enumerar situação cotidianas em 

prol da busca de uma realidade local, deve ter o cuidado de analisar o contexto a ser 

debatido ou escrito. 

Lira (2010, p.82) assinala: 

Podendo até mesmo propor uma outra leitura não prevista pelo autor. 

O leitor, por sua vez, é totalmente ativo, um agente que busca 

significações dialógicas ilimitadas que constituem suas outras leituras 

possíveis. Portanto, o autor de onde emana o texto imaginou uma 

determinada significação para ele, mas é o processo de leitura de seus 
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leitores que vai reconstruindo o texto original, atribuindo-lhe novos 

sentidos, sempre partindo de suas experiências individuais, 

idiossincráticas. E é neste sentido, que se pode falar de leituras 

possíveis e de leitores maduros, pois aqueles que interpretam textos 

não estão “obrigados” a entendê-los e a vivenciá-los somente a partir 

das ideias criadas pela comunidade científico-acadêmica. 

Os métodos aplicados pela Escola Francesa ao apresentar para a comunidade 

literária uma Nova História através de Marc Bloch, ou Marc Ferro trouxe para a 

Literatura um novo prisma acadêmico que, consiste em avaliar os fatos e o ofício do 

historiador para uma perspectiva critica dos fatos a serem escritos ou lidos. 

Na primeira parte do livro A História Vigiada – intitulada Os focos da 

consciência histórica, Marc Ferro comenta que 

a análise histórica oscilou constantemente entre vários modos – a 

filosofia política, a erudição, a demonstração cientifica -, que 

interferiram sob todas as formas de escrita e segundo dosagens 

variadas. História providencial, História laica e positiva, marxismo, 

cada uma dessas visões de mundo julgava-se mais correta que as 

outras, ocupando o primeiro plano e neutralizando, em parte, o efeito 

dos outros procedimentos (FERRO, 1924, p.11). 

É de observar que na história da Antiguidade Ocidental em foco, a Grega, o 

narrador não é uma figura ausente do texto, era uma forma de qualidade para que surja o 

discurso da história conforme frisa o estudioso Roland Barthes. Em seu artigo Fazer 

História, Falar sobre a História relata os primórdios dos textos de época: 

Heródoto de Halicarnaso apresenta os resultados de sua investigação 

na seguinte obra, com o duplo objetivo de salvar do esquecimento o 

passado da humanidade e ter a certeza de que as extraordinárias 

proezas dos mundos Helênicos e oriental gozassem do justo renome, 

especialmente aos atos que os levaram ao mútuo conflito (BARROS, 

2000, p.10 Livro I Tomo I). 

Para a leitura de épocas passadas a historiografia assim como a Literatura faz 

uma complementação das informações a serem divulgadas com menção aos seus 

autores, sendo estes meros estudiosos de fatos históricos. 

Segundo Barthes (2000, p.10), assim escreveu Dionísio de Halicarnaso no século 

I antes da era Cristã: “Na maioria das vezes me vejo obrigado a fazer introduções 

pessoais que são uma marca entre os produtores de obras históricas”. 

Com o passar dos séculos a forma ou de que forma se fazia juntar a História e 

Literatura sofreu modificação expressiva, tanto de cunho ideário assim como os 

mecanismos ideológicos que postularam a sociedade diante de uma população 

semialfabetizada.  
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A Igreja Católica Medieval possuía seus especialistas na produção (copistas) das 

informações inerentes aos seus interesses laicos e temporais. Porém isso não era 

unânime para aquele momento histórico sendo que a realeza possuía seus cronistas da 

Corte. 

Jacques Le Goff em texto publicado na obra A História deve ser dividida em 

pedaços? Relata-nos que: 

Nesse universo, o cronista era aquele que mais se aproximava do 

Historiador tal com este é entendido na concepção moderna. 

Entretanto, quando as universidades foram fundadas (século XII), essa 

História em crônicas ainda não tinha como propósito ser ensinada (LE 

GOFF, 2015, 35). 

O Brasil em seus primórdios da colonização brasileira esteve sujeito aos relatos 

de viagens dos portugueses, dentre estas informações, a Carta de Pero Vaz de Caminha 

serviu e serve de base para a Literatura com relação às nações indígenas que aqui se 

encontravam. A escrita de cunho eurocêntrico abordava os interesses daquela coroa 

exógena, e sua perspectiva exploratória das riquezas além mar. 

Vejamos a Figura 28: 

Figura 28 - Imagem de parte da Carta de Caminha 

 
Fonte: historia-brasil.com/imagens/carta-pero-vaz-caminha.jpg 

As literaturas de bordo (diários) tinham uma influência política e econômica 

para os endereçados (realeza), assim eram notórios os esforços em descrever a região 

recém-encontrada pelos seus viajantes com o objetivo de serem proporcionados outros 

financiamentos para as próximas viagens. 
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Hodiernamente, há debate que articula, e entrecruza a narrativa histórica e 

literária, entendendo-as como discursos que respondem às indagações dos homens sobre 

o mundo, em todas as épocas. Narrativas que respondem às perguntas, expectativas, 

desejos e temores sobre a realidade, a História e a Literatura oferecem o mundo como 

texto. 

 As primeiras histórias da literatura sobre o Brasil têm como representantes as 

narrativas ultramar desse período que tratam da chegada dos portugueses, assim como 

da flora e da fauna desta terra e dos costumes dos povos que aqui a habitavam. Em sua 

grande maioria, enfatizam a riqueza da terra e o caráter bárbaro dos índios, que são 

enaltecidos como selvagens, sem rei, sem lei e sem fé. Tais discursos também ocultam 

uma proposta mais ampla de dominação, tanto em termos territoriais, como em termos 

religiosos. E são 

As narrativas de viagem, relativamente à área lusitana, datam 

provavelmente dos primeiros ensaios no Atlântico e ao longo da costa 

africana feitos pelas caravelas do Infante, determinando um gênero 

específico, a chamada “literatura de viagem”. Tal literatura é 

constituída por um corpus textual muito heterogêneo, de acordo com 

os objetivos do produto literário e sua recepção, o que implica a 

intima conexão entre o tecido histórico-social e a matéria objeto de 

narração. (SIMÕES, 1985, p. 78) 

Tendo centrado sobre o mesmo tema, o período eufórico oferece, no entanto, 

uma apreciável diversidade de narrativas se considerarmos os textos da viagem de 

Cabral, o primeiro dos quais, pela sua diversidade literária, é sem dúvida as primeiras 

narrativas, realizadas por Caminha, na Carta a El-Rei D. Manuel. O viajante escreve 

sobre a “descoberta”, começando seus relatos a partir do dia 21 de abril de 1500, data 

em que se iniciava a vista da terra e se anunciava um período de barbárie dos brancos 

em terras indígenas. Relatando que: 

[...] assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, 

terça-feira das Oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando 

da dita Ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, 

topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de 

ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como 

outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, pela 

manhã, topamos aves a que chamam fura-buxos. 

Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! Primeiramente 

dum grande monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas 

ao sul dele; e de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto o 

capitão pôs nome – o Monte Pascoal e à terra – a Terra da Vera Cruz. 

[...] eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 

vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos 

rijos sobre o batel; e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os 

arcos. E eles os pousaram (CAMINHA, 1974, p. 80). 
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Os indígenas, culturalmente acostumados com a prática da oralidade, sofreram 

de forma discriminatória por parte do não-índio, na medida em que este, através da 

escrita e da imposição colonizadora, conseguiu fazer com que prevalecesse a voz 

eurocêntrica. A identidade da cultura indígena, então, é traçada a partir de discursos 

centrados no poder europeu. 

A Carta de Caminha cumpre uma precisa função ideológica, toda centralizada 

no programa da catequese cristã e da conversão religiosa do “outro”. Pero Vaz assume-

se como interprete da vontade divina, o que põe em causa as teses da intencionalidade 

da descoberta. “E logo Nosso Senhor [...] por aqui nos trouxe, creio que não foi sem 

causa” (sic). 

Com uma visão histórica, através de relatos diários, o discurso europeu apresenta 

os pontos que interessavam a monarquia portuguesa, ou seja, a riqueza além-mar 

deveria ser explorada, é nesse molde econômico metalista que servia de base para uma 

escrita voltada a vontade do rei e seus interesses, pois 

[...] nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem 

coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é 

de muito bons ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro 

e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. 
Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. 

Mas o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar 

esta gente. (CAMINHA, 1974, p. 82-83) 
 

 Portanto, analisando os escritos da Carta, encontramos uma submissão ao poder 

português, representado pela figura do monarca. Aquela também guiará as narrativas de 

cunho religioso apoiados na doutrina Católica. Acerca da integração de interesses entre 

religião e colonização, mais precisamente em relação ao trabalho missionário 

desenvolvido em terras brasileiras, afirma Ana Lúcia de Oliveira: 

Concebido por Inácio de Loiola em 1534 e aprovado por bula papal 

em 1540, o trabalho missionário desenvolvido pela Companhia de 

Jesus adequava-se aos novos tempos, em que o mapa-múndi estava 

sendo retraçado pelos descobrimentos portugueses. Nesse contexto, a 

disposição dos inacianos em catequizar os infiéis se afinava com a 

intenção expansionista e colonizadora da Coroa de Portugal, a qual 

acreditava que a colonização das novas terras só se efetivaria com a 

conversão de seus habitantes ao catolicismo (OLIVEIRA, 2011, p. 

30). 

 

 Tendo como um enfoque que potencializa os aspectos mais interessantes ao 

reino, descrevem tanto a riqueza da terra, como também o estilo de vida dos ameríndios. 
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Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar 

com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo 

que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim 

mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal como se lá 

também houvesse prata. 

[...] com arcos e setas. Pardos, avermelhados, com bons rostos e bons 

narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem 

estimam nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão 

acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto (Sic). 

(CAMINHA, 1974, p. 38). 

Apesar da resistência inicial em permitirem aos portugueses visitar suas aldeias, 

algumas descrições puderam ser feitas acerca de suas povoações. Estas tinham poucas 

casas, mas elas eram tão compridas que pareciam grandes barcos, e em cada uma 

moravam entre trinta e cinquenta pessoas. Chamou a atenção de Caminha o fato de em 

seu interior não serem levantadas quaisquer divisórias. Somente se encontravam 

ali muitos esteios, nos quais estavam penduradas as redes em que dormiam. Sendo feita 

várias fogueiras no seu interior e que cada uma só tinha duas portas pequenas, notando, 

a ausência total de janelas. 

Quanto à alimentação, referiu Caminha “muito inhame e outras sementes que na 

terra há”, sem mencionar a caça e a pesca, talvez porque não teve ocasião de observar os 

nativos nessas atividades. Quanto a produção de alimentos o autor português diz que 

não havia indícios de se dedicarem à agricultura, alimentando-se apenas dos “frutos que 

a terra e as árvores de si lançam”.  

Os estrangeiros ficaram encantados com a beleza dos indígenas, mas ao mesmo 

tempo, existe uma visão negativa dos estrangeiros no qual reporta ao indígena um 

caráter bárbaro. Tais discursos, sendo regulados pelos interesses de colonizadores e de 

religiosos, expressam, através das palavras, pois está apenas valendo-se de um ponto da 

história, que silencia através de diversas ramificações outras culturas. Fazendo 

referências a cultura autóctone, assim comenta: 

E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela 

tintura; e certo era tão bem-feita e tão redonda, e sua vergonha (que 

ela não tinha) tão graciosa, que as muitas mulheres da nossa terra, 

vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela. 

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, 

com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas 

vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de 

as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha (Sic). 

(CAMINHA, 1996, 40-41). 
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Dessa maneira, as primeiras preocupações de ordem espiritual faziam parte da 

missão dos jesuítas, tendo como principal objetivo a propagação da fé e o progresso das 

almas na vida e doutrinas cristãs. Fundada em setembro de 1540 por Inácio de Loyola, 

inicialmente baseava suas atividades no ministério de Jesus e de seus discípulos, ou 

seja, o ideal apostólico exemplificado no Novo Testamento.  

As escolas de ler, escrever e contar, gramática latina, casos de consciência, 

doutrina cristã e mais tarde retórica e filosofia escolástica, logo aberta por esses padres 

nos seus “colégios”, imediatamente à sua chegada, fora no primeiro século da 

colonização, toda a cultura brasileira e com ela os primeiros alentos da literatura. 

Com referência ao assunto da barbárie indígena foram temas para serem 

utilizados para a produção de diversos textos. Gândavo (1980), em História da 

Província Santa Cruz, “diz que os indígenas são cruéis, desumanos, com caráter 

vingativo e que só pensam em matar, beber e comer”. O autor vai além e diz que são 

inconstantes, mutáveis, desonestos e tendem à sensualidade. 

De forma discriminatória Gândavo comenta que em sua língua não existem as 

letras F, L e R, o que atribui a este fato a falta de rei, de lei e de fé dos indígenas. Tal 

cultura, segundo ele, não possui julgamento final, com benefícios para os bons e penas 

para os maus após a morte. Os índios obedecem de acordo com as suas vontades: “esta 

gente nam tem entre si nenhum Rei, nem outro genero de justiça, senam um principal 

em cada aldêa, que he como capitam, ao qual obedecem por vontade, e nam por força” 

(Sic) (GÂNDAVO, 1980, 19). 

Padre Manuel de Nóbrega comenta no “Diálogo sobre a conversão do gentio,” 

que os índios não compreendiam os propósitos de Deus e que não conseguiam discernir 

sobre o que era bom ou não para suas vidas e que pensavam apenas em matar e comer. 

Nos diálogos, ainda os comparavam a animais. Também abordam a inconstância dos 

indígenas e a grande dificuldade de convertê-los, uma vez que parecem “desconverter” 

com grande facilidade, sendo bastante difícil entrar “a verdadeira fé” em seus corações.  

E segundo Hansen:  

Os textos de Nóbrega e Anchieta fazem um mapeamento 

exaustivamente descritivo das práticas indígenas, ao qual associam 

prescrições teológico-políticas que interpretam as imagens com 

sentido providencialista da história que faz de Portugal a nação eleita 

por Deus para difundir a verdadeira fé. Quando classificam seu objeto 

com as metáforas “animal”, “gentio”, “índio”, “selvagem” e 

“bárbaro”, evidenciam a positividade prescritiva da universalidade de 

“não-índio”, ou seja, a positividade de “civilizado”, que é europeu, 
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português, branco, macho, fidalgo, católico e letrado (apud 

MOREAU, 2003, 19-20).  

Assim, os costumes indígenas vistos como absurdos aos olhos dos europeus 

eram, também, uma forma de justificar a selvageria que praticavam com os povos 

indígenas. Desse modo, julgavam essas sociedades a partir de suas próprias referências, 

sob o crivo do olhar estrangeiro, que não procurava estabelecer um discurso de 

compreensão do outro, mas reproduzia um discurso de superioridade. Assim, sendo 

escritas por não índios, são narrativas sem a totalidade que o assunto possui, vista com o 

olhar do outro, não do próprio nativo. 

A outra vertente da literatura portuguesa é marcada por um conjunto de relatos 

de viagens e naufrágios, acumulados por traços e tópicos frequentemente revisitados 

pelos homens de cultura da época. São narrativas destinadas a evidenciar o desastre, o 

litígio que dividia o país e sua própria forma de pensar, cuja escrita se situa entre a 

segunda metade do século dezesseis e final do século dezessete. 

A esse respeito vale a pena comentar o realismo da descrição e a ironia na 

narrativa do Naufrágio da nau “São Bento”, que é um magnífico exemplo de prosa 

visível destes relatos: 

Há este tempo andava o mar do coalhado de caixas, lanças, pipas, 

fardos, e outras diversidades de cousas que a desventurada hora do 

naufrágio faz aparecer [...]. Por tudo quanto podíamos entender os 

olhos, de uma e outra parte daquela praia, estava cheio de muitas 

odoríferas drogas e outra infinita diversidade de fazendas e cousas 

preciosas, jazendo muitas delas ao redor de seus donos, a quem não 

somente não puderam valer na presente necessidade, mas ainda a 

alguns, de quem eram sobejamente amadas na vida, com seu peso 

foram causa da morte (SIMÕES, 1985, p.15). 

A Literatura Indígena Brasileira (LINBRA) vem passando por uma 

transformação na qual sai de uma literatura de tradição oral, para escrita. Isso é 

interessante se observar devido às críticas sofridas daquela produção textual por parte de 

alguns especialistas; essa forma de expressão cultural dos indígenas vai contradizer a 

muitos intelectuais. Tem seus primeiros passos através de profissionais de educação nas 

aldeias e comunidades. 

A parte publicitária dos textos em língua materna e sua publicação tiveram um 

suporte em entidades de apoio da literatura indígena, tornando-as mais divulgadas e 

fazendo parte do mercado literário brasileiro. 
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Dentre os principais autores da inovada Literatura Indígena podemos citar: 

Daniel Munduruku, seguidos por outros como Olivio Jekupé, Kaká Werá, Ailton 

Krenak, Eliane Potiguara, Marcos Terena. 

Alem da exposição por meio de livros para mostrar e manter os seus costumes, 

os escritos são a expressão de luta pela sua cultura diante das publicações vinda de 

outros setores da sociedade do Brasil. 

De acordo com Olívio Jekupé (2009, 13), “através da escrita, os povos indígenas 

podem mostrar ao mundo não apenas sua cultura, mas também os problemas como 

destruição da natureza, assassinatos e estupros nas aldeias e a briga por terras”. 

Durante os séculos de exploração e colonização em território brasileiro, o que se 

presenciou fora a imposição de cultura eurocêntrica para as comunidades indígenas, 

suprimindo as tradições tribais por meio de uma leitura de vida com os alicerces de uma 

religião cristã por meio da Igreja Católica da época. 

Atualmente os indígenas ou seus descendentes buscam mostrar sua história 

dentro de uma visão cosmológica sobre experiências de grupo enquanto comunidades 

tribais para isso usam das particularidades culturais. 

Como afirma Graúna, em Contrapontos da literatura indígena contemporânea no 

Brasil, acerca do que seria uma literatura indígena no Brasil: 

Identidades, utopia, cumplicidade, esperança, resistência, 

deslocamento, transculturação, mito, história, diáspora e outras 

palavras andantes configuram alguns termos (possíveis) para designar, 

a priori, a existência da literatura indígena contemporânea no Brasil 

(GRAÚNA, 2013, 19). 

Com o objetivo de apresentar suas tradições, há certa necessidade de mostrar a 

importância que essas populações dão à escrita e até mesmo às práticas na produção de 

filmagens como forma de registrar e conservar sua cultura.  

Portanto, fica evidente a íntima ligação entre a literatura e a realidade indígena e 

de seus próprios escritores. Eliane Potiguara, no “I Sarau de poéticas indígenas”, 

realizado em 19 de abril de 2009, na Casa das Rosas, em São Paulo, evidenciou essa 

ideia em uma de suas falas: “Eu não consigo fazer poesia sem falar sobre a nossa 

realidade” (CUNHA; GOLDEMBERG, 2010, p.129).  

Eliane Potiguara, com formação em Letras pela Universidade do Rio de Janeiro 

tornou-se uma das vozes indígenas pioneiras em registrar sua História, sua Cultura e 

suas Tradições em textos. É, assim, uma voz feminina importantíssima dentro da 

Literatura Indígena no Brasil, além de ser extremamente ativa na luta pelos direitos dos 
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povos indígenas e pelo reconhecimento do valor de suas tradições. A escritora é 

membro do Instituto UKA - Casa dos Saberes Ancestrais e fundadora da Rede 

GRUMIN de mulheres indígenas. Em um de seus poemas, contido no livro Metade 

cara, metade máscara (2004), se torna um grito que ecoa a causa indígena com um tom 

que mistura revolta e tristeza: 

BRASIL  

Que faço com a minha cara de índia?  

E meus cabelos  

E minhas rugas  

E minha história  

E meus segredos?  

Que faço com a minha cara de índia?  

E meus espíritos  

E minha força  

E meu Tupã  

E meus círculos?  

Que faço com a minha cara de índia?  

E meu sangue  

E minha consciência  

E minha luta  

E nossos filhos?  

Brasil, o que faço com a minha cara de índia?  

Não sou violência  

Ou estupro  

Eu sou história  

Eu sou cunhã  

Barriga brasileira  

Ventre sagrado  

Povo brasileiro.  

Ventre que gerou  

O povo brasileiro.  

Hoje está só...  

A barriga da mãe fecunda  

E os cânticos que outrora cantavam  

Hoje são gritos de guerra  

Contra o massacre do mundo (POTIGUARA, 2004, p. 8). 

Os elementos pertencentes à poesia, à ficção, aos mitos e aos costumes das 

aldeias misturam-se, o que torna necessário um cuidado especial no estudo da literatura 

indígena, um conjunto de produções ainda recente no universo literário e com estudos 

em crescimento. 

No caminho percorrido, à procura de uma literatura adequada para a infância e 

juventude, pode- se observar duas tendências próximas daquelas que já influenciavam a 

leitura das crianças: dos clássicos, fizeram-se adaptações e do folclore, nasceu os contos 

de fada, até então quase nunca voltados especificamente para a criança.  
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A literatura infantil sempre foi ligada à diversão desde a origem ou ao 

aprendizado das crianças, acreditava-se que seu conteúdo deveria ser adequado ao nível 

da compreensão e interesse desse peculiar destinatário.  

O trabalho da leitura com a literatura infantil atrai significativamente, quando se 

vivencia o processo de ensino-aprendizagem das crianças na escola Flor do Cupuaçu, 

pois a literatura é um mecanismo que agrega valor cultural ao aluno, propicia aquisição 

de vocabulário e de cultura regional.  

É uma fonte real de situações concretas de uso de língua, importante vetor dos 

pilares da abordagem comunicacional. Os textos literários são estimulantes e a leitura 

literária feita em sala de aula ajuda na aprendizagem, como demonstrado na Figura 29: 

Figura 29 - Literatura Infantil e Leitura 

 
Fonte: www.http://cdn2.portalangop.co.ao/ jpg 

Ler propicia uma reorganização das percepções do mundo e desse modo, 

possibilita uma ordenação das experiências existenciais do leitor, formando-se outras 

teias de muitos significados. A leitura é um espaço possível em que o leitor passe a 

imaginar emocionar-se, reagir, interrogar acerca das questões existenciais e sociais. “a 

relação com o sentido é sempre dialógica. O ato de compreensão já é dialógico” 

(BAKHTIN, 2000, p. 35). 

Em se tratando de linguagem, lembramos que 

  

http://cdn2.portalangop.co.ao/%20jp
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Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como 

unidade de ensino e a noção de gramática como relativa ao 

conhecimento que o falante tem de sua linguagem, as atividades 

curriculares em Língua Portuguesa correspondem, principalmente, a 

atividades discursivas: uma prática constante de escuta de textos orais 

e leitura de textos escritos e de produção de textos orais e escritos, que 

devem permitir, por meio da análise e reflexão sobre os múltiplos 

aspectos envolvidos, a expansão e construção de instrumentos que 

permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência 

discursiva (BRASIL, 1997, p.27). 

Dessa forma, como a criança era vista como um adulto em miniatura, os 

primeiros textos infantis resultaram de adaptações ou da minimização de textos escritos 

para os adultos. Expurgadas as dificuldades de linguagem, as digressões ou reflexões 

que estariam acima do que eles consideravam possível para a compreensão infantil; 

retiradas as situações de conflitos não exemplares e realçando principalmente as ações 

ou peripécias de caráter aventuroso ou exemplar, as obras literárias eram reduzidas em 

seu valor intrínseco, mas atingiam o novo objetivo; atrair o pequeno leitor/ouvinte e 

levá-lo a participar das diferentes experiências que a vida pode proporcionar ao nível do 

real ou do maravilhoso. 

4.4 Quando a Literatura Começou 

Há relatos que a literatura infantil e as histórias folclóricas deram início com os 

irmãos Grimm, porem no decorrer do tempo suas histórias foram sofrendo adaptações 

durante as republicações e se encontram extremamente alteradas, e nos vários países 

onde foram publicados foram sofrendo transformações nos diversos tipos de obras 

literárias infantis. 

A história do livro levou a uma segunda mudança tecnológica quando o códice 

substituiu o pergaminho, logo após o início da era crista. Por volta do século II, o códice 

– isto é, livros com páginas que são viradas, em oposição a rolos de papiro que são 

desenrolados– se tornou crucial para a difusão do Cristianismo. Ele transformou a 

experiência de leitura: a página surgiu como unidade de percepção e os leitores se 

tornaram capazes de folhear um texto claramente articulado, que logo passou a incluir 

palavras diferenciadas (isto é, palavras separadas por espaços), parágrafos e capítulos, 

além de sumários, índices e outros auxílios à leitura (CUNHA, 1999, p. 23). 

Os irmãos Grimm, colecionadores de histórias folclóricas, estão assim ligados à 

gênese da literatura infantil. Tiveram seus contos republicados e adaptados uma 

infinidade de vezes, a tal ponto que hoje tais relatos se apresentam demasiadamente 

modificados. Em cada país, além dessa literatura tornada universal, vão aos poucos 
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surgindo propostas diferentes de obras literárias infantis.  “No Brasil, a literatura infantil 

tem início com obras pedagógicas e, sobretudo adaptações de obras de produções 

portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias” (CUNHA, 1999, p. 23).  

No final do século XIX estava sendo mudado o regime político no Brasil; a 

República adotada a partir de 1889 substituía a Monarquia, após o longo reinado de D. 

Pedro II, Imperador desde1840. Nas últimas décadas do século XIX, os países europeus 

no qual o Brasil se espelhava começavam a transitar para o regime republicano que, à 

primeira vista, parecia mais democrático.  

Por meio de eleições periódicas e livres, os dirigentes podiam ser trocados de 

modo que a Sociedade dispunha de ocasiões mais numerosas para manifestar 

insatisfação quando essa acontecia. Além disso, o regime republicano quando 

acompanhado de consultas aos votantes, oportunizava a um maior número de pessoas 

declararem sua opinião mostrando-se, pois mais liberal e dinâmico.  

No novo Brasil de transformações ao final do século XIX, se dá o aparecimento 

dos primeiros livros para crianças escritos e publicados por brasileiros; mas é com 

Monteiro Lobato que tem início a verdadeira literatura infantil brasileira. Portanto, seria 

de grande valia persistir ainda e salientarmos o verdadeiro valor da literatura sejam 

dentro das escolas assim como também em nosso dia a dia, e crermos que essa 

identidade artística ainda poderá ser muito apreciada, passando em lugares remotos e 

sempre despertando sentimentos dos mais variados tipos Lajolo (2001, p. 14): “[...] 

como é que fica quem não está a fim de discutir literatura? Não fica”. As sensações e 

sentimentos causados pela literatura não nos trazem riquezas palpáveis ou um status 

social a aqueles que os leem. 

Averiguar a história da literatura infantil irá nos proporcionar uma visão mais 

ampliada sobre os vários trajetos percorridos até hoje e entender quais foram as 

mudanças ocorridas em toda sua trajetória histórico-cultural e ainda esclarecer a que 

literatura nos reportamos, quando mencionamos a literatura infantil e de que maneira ela 

ira se apresentar em nossos tempos.  

Na concepção de Zilberman (1987), a literatura infantil apareceu durante o 

século XVIII época em que as mudanças na estrutura da sociedade, com crescimento da 

família burguesa e a criança será concedido um lugar de destaque, e ira ocorrer à 

reorganização da escola, desenvolvem-se também questões no campo artístico, que 

permanecem até os dias atuais. Convém lembrar que até o século XVII, a educação era 
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de responsabilidade da família, mas somente a partir do século XVIII, a escola assume 

esse papel. 

  A escola, então vai iniciar executando sua tarefa principal como disciplinadora 

e formadora no o intuito de formar cidadãos preparados para uma vida em meio a 

sociedade, sendo seu o papel educar e manter também o preparo social, legitimando as 

inúmeras tradições culturais e religiosas transferindo sua importância as gerações 

futuras (ZIBERMAM, 1987).  

E com esse pensamento que a literatura vai ambientar-se dentro das escolas com 

um caráter moralizador, a mesma ate então não era vista como sendo uma arte, mas 

como ajudadora nesse processo de disciplinar e educar. Há relatos de que os livros 

produzidos para as crianças se deram no fim do século XVII e no século XVIII e que 

anterior a esse período nada se produzia voltado a esse público infantil por se considerar 

que ate então não havia infância, mas o interesse por esse grupo de leitores 

diferenciados que careciam de uma linguagem exclusivamente voltada a sua faixa etária 

e que também deveria ter uma concepção particular vem a surgir durante a idade 

moderna e tendo agora uma nova concepção de família, voltada para as múltiplas 

relações entre parentes, mesmo em meio a um núcleo unicelular (ZILBERMAN, 2003). 

A procura de uma literatura apropriada para a infância observou-se que havia 

duas maneiras próximas das que já podiam influenciar na leitura voltada ao público 

infantil: dos clássicos, foram sendo feitos alguns ajustes.  

Do folclore, surgiram os contos de fada, que antes não eram para esse público 

infantil e a leitura vem a ser de fundamental importância para nossa vida, pois será ela 

quem ira intermediar para que possamos ler, aprender, ensinar e ter o prazer de conhecer 

outras culturas assim como  a literatura infantil também oferece a oportunidade de se 

formar bons leitores/escritores . 

Novamente, os PCN (1997) aconselham que  

A atividade mais importante, pois, é a de criar situações em que os 

alunos possam operar sobre a própria linguagem, construindo pouco a 

pouco, no curso dos vários anos de escolaridade, paradigmas próprios 

da fala de sua comunidade, colocando atenção sobre similaridades, 

regularidades e diferenças de formas e de usos linguísticos, levantando 

hipóteses sobre as condições contextuais e estruturais em que se dão. 

É a partir do que os alunos conseguem intuir nesse trabalho 

epilinguístico, tanto sobre os textos que produzem como sobre os 

textos que escutam ou leem, que poderão falar e discutir sobre a 

linguagem, registrando e organizando essas intuições: uma atividade 

metalinguística, que envolve a descrição dos aspectos observados por 
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meio da categorização e tratamento sistemático dos diferentes 

conhecimentos construídos. 

Dessa perspectiva, há também a possibilidade de ajudar o leitor a compreender o 

que ele e tenha a capacidade de levar aquilo que possa transmitir aos telespectadores os 

artefatos que compõem a história e que tenha o poder de um simples texto a uma leitura 

envolvente e que de prazer ao leitor vendo pela imaginação o que muitas vezes não está 

escrito em linhas, que de sentido a tudo o que diz respeito ao texto, que ele possa ter 

vida.  

A literatura vem a ser um caminho para que a criança desenvolva a imaginação, 

emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa, e através das histórias as 

crianças irão conhecer os nomes, as músicas e aos poucos sem perceber já estão sendo 

inseridas na cultura local. 

 Zilberman (1984) destaca que as histórias infantis podem “desempenhar uma 

primeira forma de comunicação sistemática das relações da realidade, que se 

apresentam à criança numa objetividade corrente, ou por outra”. 

 A autora aduz, ainda, que “as histórias infantis são uma espécie de teoria 

especulativa, além da atividade imediata social e individual da criança”. Assim, pode-se 

compreender que para ler, portanto, precisamos interagir com a diversidade de textos 

escritos, testemunhar a utilização que os já leitores fazem deles e participar dos atos 

diários de leitura. É necessário até combinar o conhecimento que já se tem e o que é 

apresentado pelo texto, o que está atrás e diante dos olhos, com o incentivo e ajuda de 

leitores experientes, tais como os professores.   

A leitura, como prática social, é sempre um meio e ler é um ato de resposta a um 

objetivo, a uma necessidade pessoal ou coletiva. É preciso também investir em novas 

formas de litura, trazidas pela internet e suas múltiplas interfaces. Aprender a ler não se 

realiza unicamente de uma forma, não se decodifica palavra por palavra ou preenchendo 

cadernos inteiros com textos.   

A leitura deve ser uma situação dinâmica dentro da sala de aula, e os 

treinamento possam eventualmente responder perguntas sobre a leitura, de vez em 

quando desenhar o que o texto lido sugere, ou ler em voz alta quando necessário.  

No entanto, uma prática constante de leitura não significa a repetição exagerada 

de atividades escolares, em que a exaustão pode desencadear o desinteresse do 

estudante em permanecer na escola. 
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Práticas de leitura na escola pressupõem o trabalho com a diversidade de 

objetivos, modalidades e textos que caracterizam os usos de leitura de fato, edificação 

de novos conhecimentos dentro do campo vasto da linguagem e da literatura. 

A linguagem que constrói a Literatura Infantil destaca-se como mediadora entre 

a criança e o mundo, trazendo as possibilidades de domínio linguístico e preenchendo o 

espaço do fictício, da fantasia, da aquisição do saber. 

Dessa forma, a produção literária não tem fronteiras e desvela o maravilhoso, o 

ilimitado, o maleável e o criativo universo infantil, traz informações textuais como fator 

de ampliação do conhecimento do leitor. 
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SEÇÃO 5 - A FORMAÇÃO DE LEITORES 

5.1 A Escola como Ambiente Educativo 

A escola é o ambiente propício e inteiramente envolvido nesse processo 

conhecido como o responsável pela escolarização e muitas vezes tem se comprometido 

cada dia mais com os saberes, hábitos, atitudes, valores, conhecimentos, culturas, 

ideologias bem como também os mais diversos e ricos valores socialmente reverenciado 

nesse tão importante papel que tem gerado uma contínua reflexão modificando 

socialmente o indivíduo que necessita ser incluso e trazendo melhorias para uma 

convivência harmoniosa, humanamente falando.  

A base principal é o Referencial Curricular do Estado de Rondônia voltado ao 

currículo que tende apontar para a ampliação de competências e habilidades dos alunos 

A competência não deverá ser algo abstrato ou descontextualizado, e sim esta 

interligada a circunstâncias difíceis.  Sendo então a competência fator fundamental que 

irá depender da mobilização de diversos conhecimentos.  

Costa (2006, p. 85) assevera que: 

leitura pode melhorar as relações entre o sujeito e o mundo, 

conferindo ao indivíduo condições de tornar-se sujeito de sua história. 

Ler não é apenas interpretar os objetos-livros e, exclusivamente as 

obras literárias. 

 Certas habilidades se constituem de linguagens, conhecimentos, atitudes e 

sabedoria contraída, sempre que estiverem caminhando juntas irão comportar a 

aparecimento da competência e também no desenvolvimento das competências e 

habilidades.  

Pode-se admitir que a aprendizagem necessite ser avaliada continuamente como 

a aprendizagem de algo que irá colaborar com a edificação de conceitos no decorrer da 

vida do ser humano. 

O currículo então se configura como um processo para a formação, a construção 

e o desenvolvimento de competências e habilidades nos sujeitos plurais.  A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9394/96 assegura que o ensino 

fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos é gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, e terá por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante:  
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I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade;  

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores;  

IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social.  

Assim, a escola vai se transformar em uma instituição legitimamente para todos 

os que faziam parte da sociedade e convenientemente a literatura infantil chega, nesse 

dado momento com a responsabilidade de tornar valido o processo de escolarização, 

porque a escola “trabalha sobre a língua escrita, ela depende da capacidade de leitura 

das crianças, ou seja, supõe terem passado pelo crivo da escola” (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1991, p.18).  

Para Maria (2008): 

Pela própria natureza da leitura, hoje está amplamente comprovado 

que as crianças aprendem a ler, lendo e ouvindo outros lerem, e, ainda 

que pareça paradoxal, este é o desafio que se coloca aos professores 

das séries iniciais: que as crianças devem ler para aprender a ler. E, 

nesse sentido Frank Smith, Phd. pelo Centro de Estudos Cognitivos da 

Universidade de Harvard, afirma que “a função dos professores não é 

tanto ensinar a ler, mas ajudar as crianças a ler” (MARIA, 2008, p. 

22). 

Nessa direção, vimos que durante esse percurso buscou-se sempre a literatura 

que melhor se adaptasse a infância surgiam duas situações parecidas com aquelas que 

tinham um peso de influência sobre a leitura voltada a essas crianças, primeiro a 

clássica que aos poucos foi sendo remodelada e o folclore popular que deu início aos 

contos de fada voltados agora ao público infantil.  

Observemos a Figura 30: 
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Figura 30 - Literatura Infantil 

 
http://image.slidesharecdn.com/literaturainfantil-140608091743 

É importante lembrar que a literatura infantil do momento em que foi criada ate 

então esta vinculada ao entretenimento e também a prática de conhecimento das 

crianças e podia se idealizar que o seu material tinha que estar de acordo com seu nível 

intelectual de forma que pudesse atrair a sua atenção, sempre tendo que levar em 

consideração a forma com a criança era vista a princípio, um adulto em miniatura, e 

com isso vão ser produzidos textos infantis que eram adaptações de textos produzidos 

até então para adultos. É também pela leitura que se expande a língua, é por ela que 

podemos interpretar. 

Orlandi (2004) aduz: 

O sujeito e o sentido, ao se constituírem, o fazem na relação entre o 

mundo e a língua, expostos ao acaso e ao jogo, mas também à 

memória e à regra.  Vimos como, face à imprevisibilidade da relação 

do sujeito com o sentido, toda formação social tem meios de gerir esta 

relação através de um trabalho social da leitura quem tem e quem não 

tem direito à interpretação, que textos são interpretáveis e quais não 

são, etc. Vale lembrar outro fato relativo à interpretação, qual seja, o 

de que a relação com a interpretação é também uma relação com o que 

não tem sentido, e o sujeito tem necessidade de domesticar o sem-

sentido. Daí chegarmos à questão da autoria e suas formas. 

Reconhecendo-se que os fatos são sujeitos à interpretação e que a 

língua, na medida em que é constituída pela falha, pelo deslize, pela 

http://image.slidesharecdn.com/literaturainfantil-140608091743
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ambiguidade faz lugar para a interpretação, pode-se perceber que não 

há como regulamentar o uso dos sentidos, embora não se deixe nunca 

de tentá-lo (ORLANDI, 2004, p. 140-141).  

Assim, prossegue a autora – “talvez fosse melhor acatar essa impossibilidade e”, 

simultaneamente e reconhecer a necessidade desse controle, vendo no processo das 

diferentes leituras em nova roupagem intelectual e a propensão a novas divisões no 

trabalho social da leitura.  

O que não descaracteriza a especificidade do discurso científico, mas 

repõe o conhecimento produzido como parte de um processo. 

Inacabado. Ou como dizemos em linguagem: incompleto. E, por isso 

mesmo, possível. Porque é isso mesmo que nos ensina o discurso: o 

lugar da falha, da incompletude é também o lugar do possível, da 

transformação. A interpretação, em certo momento da história, é vista 

como a falta que habita o homem, sendo o poder que o determina é, na 

Idade Média, Deus, na Modernidade o Estado, sendo a língua o lugar 

de seu discernimento (lugar de direitos e deveres). A obscuridade (o a-

saber), na ldade Média uma questão divina, na modernidade passa a 

ser uma questão da língua e, mais contemporaneamente, a partir do 

século XIX, se algo existe de obscuro (o a-saber), é no sujeito que esta 

obscuridade se aloja (ORLANDI, 2004, p. 140-141). 

Quem conta histórias precisa criar um clima de envolvimento; e o objetivo desse 

trabalho é mostrar a importância da literatura e também a importância das pessoas que 

contam as histórias; e acima de tudo incentivam as descobertas através dos livros.  

Nessa perspectiva, Maria (2008) assinala que: 

No mundo contemporâneo, o conceito de alfabetização não se 

vincula mais à simples ideia de codificação e decodificação de 

signos, atividade puramente mecânica. Numa sociedade 

informatizada, a economia fundamenta-se, cada vez mais, nos 

setores terciários e quaternários, crescendo, portanto, as exigências 

quanto à formação. Com a introdução de novas tecnologias, 

trabalhadores antes considerados competentes e eficazes vão sendo 

desvalorizados por não serem capazes de adaptar à nova realidade: 

seus conhecimentos de leitura e escrita são insuficientes para que 

atualizem por si sós, suas informações acerca do desenvolvimento 

tecnológico (MARIA, 2008, p. 18). 

Para Bordini (1993), a escola pública, mesmo que se demonstre o desejo de 

equalização, cedo se revelou mais um aparelho de dominação das classes populares, 

traindo o seu objetivo inicial. Talvez isso se explique pelo fato de que a escola, na 

verdade, surgiu por iniciativa da burguesia emergente, que desejava ascender ao status 

social da aristocracia.  

Segundo ele, “as classes trabalhadoras menos favorecidas, já de início não 

entraram nesse projeto de promoção cultural, determinando a existência de amplos 

segmentos de analfabetos” (BORDINI, 1993, p. 33). 
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Outra situação observada é a de que esses professores querem incentivar 

posturas críticas e participantes na realidade social, mas valem-se de atividades 

repetitivas, com alta carga de obrigatoriedade, satisfazendo-se com frequência com a 

simples leitura dos textos solicitados, revelada através de discussões, redações 

dissertativas ou fichas de leitura. Em especial para pré-adolescentes, cuja descoberta da 

complexidade da vida está em efervescência, dificilmente tais atitudes podem surtir 

efeitos positivos em termos de gosto pela leitura. 

 5.2 Alfabetização e Letramento 

Ferreiro (2001) menciona que a aquisição da leitura e da escrita não pode ser 

concebida como conquista de uma habilidade ou acúmulo de informações transmitidas, 

mas sim como processo cognitivo de uma competência linguística e de sua interação 

com o mundo letrado.  

Nesse sentido, pode-se entender e refletir sobre o processo de aprendizagem é 

fundamental para que os profissionais analisem sua própria ação didática, descobrindo 

os melhores conteúdos e procedimentos que permitam obter êxito na ação pedagógica, 

acompanhar o desenvolvimento do estudante e perceber o próprio crescimento nos 

aspectos cognitivos, afetivos e profissionais.  

Para Carvalho e Mendonça (2006), 

As práticas sociais que se realizam entre os sujeitos por meio da 

linguagem encontram-se inevitavelmente baseadas no Letramento, 

condição em que existe um conhecimento sobre a escrita que as 

pessoas, mesmo sem saber ler ou escrever, dominam. Tal 

conhecimento é adquirido pelo fato de que estas pessoas estão 

inseridas numa sociedade letrada. Neste tipo de sociedade, a escrita 

passa a funcionar como mediadora entre tais práticas e os sujeitos, 

constituindo eventos de letramento. Assim, as práticas letradas 

influenciam todos os indivíduos. Por esta razão, pessoas que vivem 

em sociedades letradas não podem ser chamadas de iletradas, mesmo 

que sejam não alfabetizadas. O letramento pode ser considerado um 

processo complexo, que quase sempre é visto como associado à 

alfabetização. Contudo, existem letramentos de natureza variada, 

inclusive, sem a presença da alfabetização. Trata-se de um termo que 

é conceituado de modo diferente por autores que estudam o fenômeno; 

mas, em suma, pode-se dizer que o letramento é um processo 

histórico-social. É de compreensão razoável, portanto, que o 

letramento influencie até mesmo culturas e indivíduos que não 

dominam a escrita, pois se trata de um processo mais amplo do que a 

alfabetização, embora esteja intimamente relacionado à existência de 

um código escrito. Assim, culturas ou indivíduos que podem ser 

considerados ágrafos ou iletrados são somente aqueles que vivem em 

uma sociedade que não possui, nem sofre a influência, mesmo que 

indireta, de um sistema de escrita. Por esta razão, pode-se afirmar que 
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não existe uma relação direta entre escolaridade e letramento, embora 

a escolarização possibilite uma inserção mais democrática do sujeito 

nas sociedades letradas (CARVALHO; MENDONÇA, 2006, p. 10). 

Desse jeito, podemos entender que a forma com que o professor acredita a 

respeito de como o aluno aprende influenciará de forma decisiva na construção da 

autonomia moral e intelectual do aluno. Aprender a ler não é somente um processo 

cognitivo, mas também uma atividade social e cultural, essencial para a criação de 

vínculos entre conhecimento e cultura.  

O caráter sociocultural interativo e complexo da aprendizagem da leitura exige 

recursos necessários para que o aluno seja o protagonista do seu próprio conhecimento, 

de compreensão, de construção e de recriação do mundo e nesse fluxo e refluxo, a 

constituição de si mesmo.  

O processo de leitura e escrita requer elementos implícitos que estabeleçam as 

relações entre o que o professor se propõe a ensinar e aos estudantes, para que estes 

construam o sentido da leitura, realizando inferências sobre o que o vai ler e escrever.  

Que a alfabetização está em crise parece-me ser um dado 

incontestável. A escola, essa instituição conservadora, está tendo 

muito trabalho para aceitar que já não funcionam as exigências de 

alfabetização que tinha antes [...] Em relação ao que pode significar 

em termos da crise da educação em geral, em termos de que ninguém 

possa dar por concluída sua educação ao sair do Ensino Fundamental, 

do Ensino Médio ou técnico ou inclusive da universidade, significa 

que é preciso ser capaz de continuar sua formação [...] (FERREIRO, 

2001, p.127). 

Segundo as concepções de Ana Teberosky e Ferreiro, a educação está em fase de 

inovações, que automaticamente traz a discussão da leitura como um processo de 

construção de hipóteses sobre o funcionamento do sistema de escrita. Vê-se, mesmo 

com muitos estudos e teorias, que há muitos alunos que ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental sentem dificuldades em acompanhar os conteúdos escolares por não 

desenvolverem as habilidades básicas necessárias para o aprendizado da leitura.  

O professor que atua nos anos escolares iniciais sobre o processo de alfabetização e 

letramento poderá refletir na sua prática pedagógica, se ele desconhecer as habilidades 

básicas necessárias à construção da leitura e da escrita, com isso dificultará descobrir o 

nível de escrita para fazer intervenção pedagógica sobre as hipóteses de leitura e escrita.  

Qualidade a ação docente, bem como a ação dos demais profissionais da 

educação que estão no processo inicial de ensino e aprendizagem escolar torna-se mais 

eficiente, pois este projeto propõe discutir a alfabetização através de propostas que 



104 
 

contemple o aluno como protagonista de sua própria aprendizagem, atuando de forma 

efetiva e autônoma compreendendo o mundo que o rodeia.  

Carvalho e Mendonça (2006) salientam que 

À medida que o professor significa a leitura e a escrita dentro da 

escola, seus alunos podem aprender sobre essas práticas ao mesmo 

tempo em que aprendem sobre as características e o funcionamento da 

escrita. O texto passa a ser a unidade por meio da qual a alfabetização 

acontece, não mais as letras e sílabas. Isso permite, conforme sugere 

Ana Teberosky, um “zoom” – como o das máquinas fotográficas e 

filmadoras – que permite focar um fragmento que, entretanto, é parte 

de uma cena completa. No caso da alfabetização, cena completa é o 

texto e o “zoom” ocorre pela ação do professor que põe o foco da 

análise dos alunos em aspectos que precisam se tornar objeto de 

reflexão. Assim, tudo o que se pode aprender sobre letras e sílabas, 

aprende-se de forma contextualizada, em textos apropriados para a 

alfabetização (CARVALHO; MENDONÇA, 2006, p. 36).  

Ante as reflexões acima, o melhor caminho a seguir pode ser propor a 

alfabetização e o letramento dentro da realidade e da diversidade no contexto da 

História e cultura de Rondônia será um grande desafio, pois os conteúdos serão 

relevantes. Considerar os conhecimentos da maioria dos professores poderá ser a 

ferramenta fundamental para atuar de acordo com a realidade em que os estudantes 

estão inseridos agregando assim novos valores atitudes e conhecimentos.  

Dessa maneira, o estudante mantém contato com realidades de seu cotidiano, que 

o ajudarão a compreender sua história, seu povo, sua cultura. No mundo do 

conhecimento e da leitura esses fatores auxiliam na formação de um leitor crítico. 

O letramento abrange a capacidade de o sujeito colocar-se como autor 

(sujeito) do próprio discurso, no que se refere não só à relação com o 

texto escrito, mas também à relação com o texto oral. Logo, para uma 

concepção histórico-social do letramento, há de se considerar uma 

concepção de língua - e de linguagem - constitutiva das ações sociais. 

Ações que se organizam em enunciados que se criam e se recriam nas 

práticas comunicativas, configurando os variados gêneros e seus 

suportes, os quais podem ser vistos como o resultado das práticas 

discursivas convencionadas e institucionalizadas de comunidades 

discursivas específicas (CARVALHO; MENDONÇA, 2006-200, p. 

10). 

Portanto, o Governo do Estado de Rondônia tem se preocupado em oferecer um 

ensino de qualidade, considerando a importância e a relevância que os anos iniciais do 

Ensino Fundamental é o alicerce para os anos escolares posteriores, por isso é 

fundamental investir na qualificação e na formação continuada de todos os profissionais 

que atuam do 1º ao 3º ano nas escolas estaduais do Estado de Rondônia.  

   A proposta é um 
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Referencial Curricular que constitui-se documento que orienta o 

planejamento de ensino dos professores, priorizando atividades 

capazes de propiciar aprendizagens significativas e dessa forma 

estabelecer estratégias para melhorar a qualidade do ensino e o 

sucesso da aprendizagem. O conceito fundamental do Referencial 

Curricular para as escolas do Estado é que a educação seja vivida no 

dia a dia das pessoas, para que se incorporem no aluno os princípios 

da cidadania. Este referencial foi elaborado pelos professores, técnicos 

educacionais e coordenadores pedagógicos, dentro da nossa realidade 

e necessidade. É o nosso modelo. Atende ao Ensino Fundamental e ao 

Ensino Médio, além da modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

- EJA (REFERENCIAL, 2013, p. 3). 

A construção do Referencial Curricular do Estado de Rondônia (Ensino 

Fundamental) toma como eixo estruturante do currículo a leitura e a escrita, assumindo 

as competências leitoras e escritora enquanto norteadoras de todas as ações 

desencadeadas no desenvolvimento dos projetos de aprendizagem (através da 

metodologia de projetos ou da problematização), nas relações estabelecidas na escola e 

também fora dela.  

É importante sublinhar que Paulo Freire concebe que a “leitura de mundo 

precede à leitura da palavra”; a leitura da palavra implica na continuidade da leitura do 

mundo, num movimento dinâmico em que a leitura da palavra torna possível escrever e 

reescrever o mundo circundante – assim a leitura e a escrita norteiam também os 

processos da experiência humana em contextos histórico-sociais. É a leitura, portanto, 

um requisito fundamental porque é ela que estimula a necessidade da escrita.  

Concebe-se aqui a leitura e a escrita como direitos dos indivíduos, em função de 

que elas são a condição para a participação ativa do cidadão como sujeito na sociedade. 

A escola desenvolve competências de produção e de apropriação de bens culturais de 

toda a sociedade.  

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados 

historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. 

Atualmente, exigem-se níveis de leitura e de escrita diferentes dos que 

satisfizeram as demandas sociais até há bem pouco tempo e tudo 

indica que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade de 

atender a essa demanda, obriga à revisão substantiva dos métodos de 

ensino e à constituição de práticas que possibilitem ao aluno ampliar 

sua competência discursiva na interlocução (BRASIL, 1997, p. 23). 

 O processo de leitura e escrita permeia todo o processo de ensino e 

aprendizagem uma vez que por meio dele se desenvolve a interação 

conhecimento/pessoa e pessoa/conhecimento, seja na leitura e escrita da palavra ou na 

leitura e escrita do mundo.  
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Vale lembrar que estas mesmas escolas, ao avaliar o perfil de um 

professor para preencher o seu quadro de profissionais, exigem que o 

candidato tenha biblioteca pessoal e hábito de leitura. Atualmente, 

empresas de outros setores também deixam clara a sua preferência por 

profissionais leitores. Recentemente, numa empresa do Rio, repleta de 

candidatos às e pediu: “Quem já leu o jornal, hoje, por favor, levante a 

mão”. Mandou que aqueles que tinham levantado a mão passassem à 

sala seguinte e dispensou todos os outros. Estava feito o primeiro teste 

para a seleção dos concorrentes. Os que já haviam lido o jornal 

passaram à etapa seguinte da avaliação, os demais voltaram para casa 

obrigada a ler, naturalmente, outros anúncios de emprego (MARIA, 

2008, p. 91). 

Situar a escrita e a leitura como eixo estruturante do currículo não significa a 

exclusão de práticas de oralidade, pois, como propõe Marcuschi (1995), “Ouvir e ler 

não são simples manifestações de um uso reprodutivo e passivo da língua. Falar e 

escrever, ouvir e ler são ações igualmente, e ao seu modo, ativas, produtivas e criativas.  

5.3 A Tarefa de Ensinar  

O ato da leitura e da escrita é fundamentalmente uma atribuição dos 

profissionais de linguagem, mas é também dos professores na outras áreas do 

conhecimento. Constituindo como uma tarefa diária em sua área de atuação é preciso 

que o docente domine os mecanismos de ensinar a compreender o conteúdo ministrado 

em sala de aula. 

Considerando o modelo de sociedade do capital em que vivemos, onde a 

burocracia mistura de modo conciso as relações sociais e determina os atos do dia a dia 

das pessoas, podemos perceber que essa homogeneização do manual, ao levar o aluno a 

uma ação repetida através dos exercícios sempre iguais, repetidos mecanicamente, 

apresenta uma noção de segurança, de conformidade à ordem social. Ao mesmo tempo 

ele dá uma “segurança” ao aluno, assim como ao professor: do está ali, não há 

contradições, não há perigo. 

Pensando assim, como seria a formação do leitor? Os PCN (1997) informam: 

Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a responsabilidade 

de organizar-se em torno de um projeto educativo comprometido com 

a intermediação da passagem do leitor de textos facilitados (infantis 

ou infanto-juvenis) para o leitor de textos de complexidade real, tal 

como circulam socialmente na literatura e nos jornais; do leitor de 

adaptações ou de fragmentos para o leitor de textos originais e 

integrais. De certa forma, é preciso agir como se o aluno já soubesse 

aquilo que deve aprender. Entre a condição de destinatário de textos 

escritos e a falta de habilidade temporária para ler autonomamente é 

que reside a possibilidade de, com a ajuda do professor e de outros 

leitores, desenvolver a competência leitora, pela prática de leitura. 

Nessas situações, o aluno deve pôr em jogo tudo o que sabe para 
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descobrir o que não sabe. Essa atividade só poderá ocorrer com a 

intervenção do professor, que deverá colocar-se na situação de 

principal parceiro, favorecendo a circulação de informações 

(BRASIL, 1997, p. 68). 

Na visão dos autores, todas essas perguntas são essenciais e ligam a problemas 

enfrentados por todos os envolvidos no ensino da leitura e na formação de leitores. 

Quando temos respostas claras a elas, o trabalho de tornar possível o aprendizado da 

leitura fica muito mais fácil e adequado. No entanto, parece ser difícil encontrar essas 

respostas se não refletimos previamente sobre duas outras perguntas: o que é formar 

leitores? Para que formamos leitores? 

Segundo os PCN (1997), 

Formar leitores é algo que requer condições favoráveis, não só em 

relação aos recursos materiais disponíveis, mas, principalmente, em 

relação ao uso que se faz deles nas práticas de leitura. A seguir 

encontram-se apresentadas algumas dessas condições. A escola deve 

dispor de uma biblioteca em que sejam colocados à disposição dos 

alunos, inclusive para empréstimo, 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. 

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 leem. É preciso trabalhar o componente livre 

da leitura, caso contrário, ao sair da escola, os livros ficarão 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 de todo o trabalho escolar em torno da leitura. 

Todo professor, não apenas o de Língua Portuguesa, é também 

professor de leitura (BRASIL, 1997, p. 71-72). 

Percebemos, então, que no passado e em outros espaços, as coisas se davam de 

modo diferente e a formação de leitores não era do mesmo modo que entendemos hoje; 

as finalidades eram diferentes daquelas que hoje atribuímos ao ensino da leitura. 

Informações do portal do Ministério da Educação dão conta que a distribuição 

dos livros acontece todos os anos. Segundo informações do FNDE, as divisões são: 

periódicos, temáticos e do professor.  
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O PNBE Periódicos visa adquirir e distribuir revistas pedagógicas para auxiliar o 

trabalho do professor da rede pública e do gestor escolar. Destinam-se a aprimorar o 

processo de ensino e apoiar a formação e atualização do corpo docente, da equipe 

pedagógica e dos diretores das unidades de ensino, com publicações enviadas às escolas 

públicas de educação básica durante o ano letivo. 

O PNBE Temático é organizado com obras de referência, elaboradas com base 

no reconhecimento e na valorização da diversidade humana, para contribuir para a 

formação de uma cultura cidadã e a afirmação de valores que se oponham a todo tipo de 

preconceito, discriminação e exclusão. Destina-se a estudantes e professores dos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio, composto por nove temas estipulados 

para contemplar as especificidades de populações da sociedade brasileira: indígena, 

quilombola, campo, educação de jovens e adultos, direitos humanos, sustentabilidade 

socioambiental, educação especial, relações étnico-raciais e juventude. 

Segundo o MEC, o PNBE do Professor, adquire obras de referência para auxiliar 

os professores da educação básica regular e da educação de jovens e adultos na 

preparação dos planos de ensino e na aplicação de atividades em sala de aula. 

A tarefa de ensinar é árdua, pois o professor necessita de um planejamento 

rigoroso e muitas vezes são muitas salas lotadas para desenvolver os projetos. Isso 

demanda tempo e pessoas de vários segmentos na escola. 

 Carvalho e Mendonça (2006, p. 160) assinalam: 

E por que em sala de aula e não na biblioteca? Porque a sala de aula é 

o lugar onde o professor ensina, onde ele mostra, por sua presença e 

sua atuação, a importância da leitura. Ele traz os livros e os apresenta, 

estimula a todos a escolherem do que vão ler, fica sabendo do 

interesse que vai se formando para cada um, faz sugestões, discute os 

assuntos, responde perguntas, aprofunda o assunto. Ele lê com seus 

alunos. A biblioteca é o lugar de outra magia: lá está o tesouro 

inesgotável do conhecimento construído historicamente pela 

humanidade. Na biblioteca, o aluno, explorando o seu acervo, vai 

expandir seus interesses, vai descobrir que existem enciclopédias, 

mapas, atlas, manuais, revistas, livros de todo o tipo e sobre todos os 

assuntos, ou vai concentrar-se numa leitura de aprofundamento de um 

determinado interesse criado na leitura em sala de aula. A sala de aula 

é lugar da criação de um vínculo com a leitura, pela inserção do aluno 

na tradição do conhecimento. A biblioteca é o lugar do cultivo pessoal 

desse vínculo. Lá se processa o amadurecimento intelectual. 

 

As autoras afirmam que a leitura orientada pelo gosto, pelo prazer de atribuir 

sentido a um texto, cada professor ou mais professores em trabalho multidisciplinar 

podem promover leituras de aprofundamento textual:  
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Agora todos vão viver o encantamento da descoberta coletiva dos 

muitos sentidos historicamente reconhecidos em um texto decisivo 

para o conhecimento produzido pela humanidade. Essa leitura de 

inserção do aluno no universo da cultura letrada tem por objetivo 

desenvolver a habilidade de dialogar com os textos lidos pelo 

desenvolvimento de sua capacidade de ler em profundidade e de 

interpretar textos significativos para a formação de sua cidadania, 

cultura e sensibilidade (CARVALHO; MENDONÇA, 2006, p. 160). 

Quando o professor aborda o uso social da escrita há uma série de situações em 

que todos atribuam sentido ao conhecimento do sistema da língua escrita.  No Brasil, 

ainda não acontece assim. Portanto, os estudantes que aprenderam antes o valor dessa 

prática social constroem o conhecimento novo com facilidade (e, num contexto de 

escola tradicional, logo aprendem que as coisas que a escola ensina são “para a escola”, 

não para a vida, a qual continuará a andar adiante da escola, ensinando-lhes, a partir do 

ler/escrever em suportes cada vez mais variados e ágeis, conhecimentos mais ricos e 

interessantes) (CARVALHO E MENDONÇA, 2006, p. 164).  

5.4 Afinal, o que Ler?  

Ler e escrever eram atividades inseparáveis. Pertenciam a um esforço contínuo de 

compreender as coisas, pois o mundo era cheio de sinais era possível navegar por ele 

utilizando a leitura, e, ao manter um registro do que lia, você criava seu próprio livro, 

um livro com a marca da sua personalidade. 

 Seguindo a recomendação de Erasmo, Madan criou seu próprio 

conjunto de rubricas para classificar o material Mas as rubricas 

correspondiam ao mundo de um homem com intensa vida social nas 

décadas de 1920 e 1930, e não a um humanista cristão do século XVI, 

“Viniana”, por exemplo, era dedicada ao vinho, uma das três paixões 

principais de Madan, sendo as outras a prataria antiga e os livros raros 

(DARNTON, 2010, p.165). 

A importância da leitura na sociedade contemporânea e a necessidade de sermos 

leitores, bem como de formarmos leitores na escola e para além dela, se pauta em 

algumas razões: entender o mundo, recriar, imaginar. 

Pode não ser tão sedutor quanto às publicações destinadas à infância 

(livros e histórias em quadrinhos), mas sua influência é inevitável, 

sendo encontrado em todas as etapas da escolarização de um 

indivíduo: é cartilha, quando da alfabetização; seleta, quando da 

aprendizagem da tradição literária; manual, quando do conhecimento 

das ciências ou da profissionalização adulta, na universidade 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 121). 
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Isso indica que ler e escrever também serve para passar o tempo, para 

socializarmos experiências, para nos posicionarmos diante dos fatos e das ideias que 

circulam nos textos, para estudar, para fantasiar e imaginar, para resolver problemas.  

Vejamos a demonstração da Figura 31:                                         

Figura 31 - A Importância da Leitura 

 
Fonte:www.http://1.bp.blogspot.com 

 

Dessa forma, nós lemos porque vivemos em uma sociedade grafocêntrica, que 

exige de nós o domínio da leitura e da escrita como contrapartida para a nossa inserção 

social: convivência com aqueles que leem acesso ao universo sociocultural, aos bens 

sociais e culturais produzidos contemporaneamente e no passado.  

O mais importante não é a leitura forçada de um livro até o final, mas 

que o leitor iniciante possa ter a possibilidade de encontrar um texto 

que seja de seu agrado, um texto que o fisgue, que o envolva e que, 

através dele, possa o leitor enriquecer sua visão de mundo, discutir a 

sua própria realidade e exercitar o seu olhar sobre ela, ampliando seu 

conhecimento a partir do texto lido; enfim, que haja espaço para o 

desejo do leitor, que ele possa de fato ser sujeito de sua leitura. 

(MARIA, 2008, p. 52). 

Também por paixão, para nos sentirmos melhores, para buscar apoio/ajuda, para 

resolver os nossos problemas, para criticar, para buscar informações, para ampliar 

conhecimentos, para sentir prazer, para resumir, para aprimorar a sensibilidade estética, 

para parafrasear, para confirmar, para discordar, para conhecer, por obrigação, 

inclusive. Lemos e escrevemos para viver em sociedade. 
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A Figura 32 apresenta uma ilustração de pequenos leitores em grupos nas 

escolas brasileiras: 

Figura 32 - Leitores em Escolas Brasileiras 

                           
Fonte: https://www.google.com.br 

 

Por considerar a leitura como possibilidade de interlocução, Maria (2008) 

assinala: 

Ora, a leitura é a possibilidade de diálogo para além do tempo e do 

espaço; é o alargamento do mundo para além dos limites de nosso 

quarto, mesmo sem sairmos de casa; é a exploração de experiências as 

mais variadas, quando não as podemos viver realmente. Por meio da 

leitura, num ato aparentemente solitário, podemos nos cercar de 

paisagens e pessoas, podemos nunca estar sozinhos; podemos dialogar 

com meios sociais e geográficos muito distantes do nosso, podemos 

dialogar com passados remotos e vivenciar experiências de outros 

momentos históricos (MARIA, 2008, p. 25). 

No processo de formação de leitores e de escritores, os professores se constituem 

como interlocutores da leitura de mundo que o educando produz, tanto na oralidade 

quanto na escrita, portanto,  

aprender a ler é entrar no mundo da escrita. Antes de chegar domínio 

da leitura, a criança faz um verdadeiro percurso, desde a em que sabe 

ver que há qualquer coisa escrita num objeto àquela que, sem ainda 

saber realmente ler, é capaz de compreender um bom número de 

mensagens só pelo fato de que tem familiaridade com o no qual elas 

aparecem. Muitas crianças aprendem desta forma, suas famílias, que 

os escritos existem que os adultos os utilizam e há algo que 
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desencadeia uma curiosidade precoce acerca dos sinais gráficos e das 

mensagens que eles contêm (CHARTIER, 1996, p. 25). 

É exercendo práticas sociais de leitura e escrita que alguém viria a aprender a ler 

e escrever [...] O que seria importante garantir à criança o direito de participar de 

práticas sociais de leitura e escrita, de viver eventos de letramentos variados, de exercer 

a leitura e a escrita o mais amplamente possível. 

A leitura, e mais precisamente a leitura de obras literárias, nos 

introduzem também em um tempo próprio, distante da agitação 

cotidiana, em que a fantasia tem livre curso e permite imaginar outras 

possibilidades. Ora, não esqueçamos que sem sonho, sem fantasia, não 

há pensamento nem criatividade. A disposição criativa tem a ver com a 

liberdade, com os desvios, com regressão aos vínculos oníricos, com 

atenuar as tensões. Basta ver em que momento os sábios fazem suas 

descobertas: geralmente enquanto passeiam, ou quando estão em algum 

meio de transporte, ou ao tomar banho, ou ao rabiscar uma folha de 

papel, ou ao levantar os olhos de um romance (PETIT, 2013, p. 49). 

Vê-se que a leitura possui o importante papel, por ser constitutivo da linguagem, 

de interlocutor da criança nessas práticas de sala de aula. A leitura e a escrita devem 

ocupar, portanto, um lugar central no cotidiano da escola, não apenas nas aulas de 

linguagem, mas em todos os componentes curriculares, de todas as áreas e em especial 

na Literatura, como foi discutido na seção 4 desta pesquisa. 

Ao espessamento das práticas brasileiras de leitura, ainda que 

intermitente e cheio de recuos, corresponde um - igualmente intermitente 

e cheio de recuos - amadurecimento do leitor que, na inevitável interação 

com os múltiplos elementos de práticas mais complexas de leitura, rompe 

restrições, libera-se da tutela, enfim, alcança a emancipação possível 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 311). 

Com essas ideias, apesar de contarmos com uma literatura considerável, a 

respeito de sua psicologia, a leitura permanece um mistério. Como os leitores entendem 

os sinais na página impressa? Quais são os efeitos sociais dessa experiência? Como ela 

variou?  

Depois dessa revolução, passou-se a consumir vorazmente todo tipo 

de material, buscando entretenimento em vez de edificação. Essa 

passagem da leitura intensiva para a extensiva coincidiu com uma 

dessacralização da palavra impressa. O mundo começou a ficar 

abarrotado de material de leitura, e textos começaram a ser vistos 

como mercadorias tão descartáveis quanto o jornal do dia anterior. 

Essa interpretação foi recentemente questionada por Reinhart Siegert, 

Martin Welke e outros jovens acadêmicos, que descobriram leitura 

“intensiva” na recepção de obras (DARNTON, 2010, p. 216). 
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No Brasil, é preciso muito mais: construir bibliotecas, que é apenas parte do 

problema realizar a manutenção dos estabelecimentos, o cuidado e a atualização do 

acervo, a criação de dinâmicas que favoreçam a consulta e o aproveitamento dos livros 

disponíveis, a inclusão de programas de incentivo do uso das bibliotecas, a 

transformação do espaço em local vivo, de uso cultural, tudo isso desafia os 

administradores responsáveis pela política de incentivo à leitura.  

Observemos a Figura 33: 

Figura 33 - Tipos de Materiais para Leitura 

 
Fonte: https://www.google.com.br 

 

 

Carvalho e Mendonça (2006) aconselham: 

Sendo assim, não há por que negar a manutenção desses textos na 

sociedade atual. Bem trabalhadas em todos os seus aspectos, essas 

narrativas fantásticas podem exercer o seu fascínio tanto na mente das 

crianças quanto na dos adultos, concorrendo assim, com meios de 

comunicação mais modernos e sofisticados. Podem ainda contribuir 

para a abertura de um canal profundo de diálogo, visando a 

consequente emancipação da personalidade dessas crianças, 

proporcionando-lhes conhecer melhor seus próprios sentimentos e 

impulsos, e na medida em que se desenvolvem como pessoas, 

trabalhá-los (CARVALHO; MENDONÇA, 2006, p. 88). 
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Dessa maneira, a sociedade tem se beneficiado com o acesso (ainda que tímido) 

à leitura, as prefeituras têm acesso garantido à política de modernização de bibliotecas 

do sistema de distribuição de acervos e, se adimplentes com a União, dispondo de 

espaço adequado e de pelo menos um funcionário especializado, é possível fazer 

candidaturas e receber os benefícios de políticas de estímulo à formação e modernização 

de bibliotecas.  
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CONCLUSÕES 

O nosso principal objetivo foi ampliar a compreensão sobre o processo de 

formação de leitores por meio da Literatura. Tivemos como principal proposta nesta 

pesquisa a formação de leitores com a prática social da leitura, entendendo que com isso 

seja possível ampliar a capacidade do aluno de aprender e expressar melhor aquilo que 

lhe será proposto, contribuindo para que ele aprimore seu conhecimento, fazendo uso da 

leitura por intermédio da Literatura de maneira mais eficiente, e nos trouxesse assim 

contribuições para a melhoria desse processo a partir do ensino de Literatura e suas 

interfaces com a prática social. 

Sabe-se que a Literatura é um mecanismo que agrega valores culturais, políticos 

e sociais, e ainda lhe concederá aquisição de um vocabulário e da cultura regional local, 

como também temos a Literatura como uma fonte real das situações concretas de uso da 

língua, sendo um importante vetor dos pilares na abordagem comunicacional, que a 

colocará em um lugar importante e bem definido do comunicativismo. 

Consideramos também o fato de que os textos literários são extremamente 

estimulantes e que a leitura literária realizada em /e feita na sala de aula contribuirá 

sumariamente para estimular a aprendizagem da leitura por intermédio da Literatura é 

incentivá-los a uma posição mais crítica e analítica do mundo através da leitura e 

tentando despertar a sociedade em geral de forma que possa se viabilizar o trabalho da 

leitura pelos alunos e também a importância de se manter uma cultura local tendo como 

exemplo a leitura obrigatória dos livros produzidos localmente e que contribuem para o 

conhecimento do local no qual estamos inseridos. 

Foi possível descobrir que existe uma Literatura adequada a cada faixa etária e 

que o interesse por ela está associado ao nível de desenvolvimento intelectual e 

psicológico da pessoa. Mais do que tentar apenas despertar o interesse de crianças e 

adolescentes pela Literatura, os adultos têm um papel importante no universo dos 

leitores. O incentivo à leitura através da Literatura pode partir de casa, e esse papel pode 

ser desenvolvido também pelos pais, irmãos mais velhos, avós e demais que queiram 

colaborar com esse engenhoso universo, em face do objetivo da pesquisa, entendemos 

que o ensino fundamental possui áreas de formação de leitores com propostas 

curriculares específicas. 

Favorecer a que as pessoas manuseiem livros, jornais e revistas é um bom 

começo, permitir que peguem, procurem ilustrações mais engraçadas, voltem ao trecho 
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mais interessante da história lida, peça para reler a história que mais o agradou, e, 

principalmente, fazer com que tenha esse contato efetivo com os livros. Tudo isso é a 

melhor maneira de despertar e fixar leitores. 

Esta Pesquisa permitiu refletir também sobre a ideia de como estão as pessoas 

que chegam à escola e não possuem em sua pequena bagagem de vida as tão 

formidáveis práticas de leitura. Caso isso ainda não tenha sido despertado, pode não 

representar um fim, e sim o início de uma experiência para o professor, e que ele pode 

iniciar esse processo de formação do leitor com compreensão, dedicação, criatividade e, 

acima de tudo, com respeito pelo aluno e pelo seu universo, sempre que não se lhe tenha 

sido proporcionado caminhos para o maravilhoso mundo das palavras escritas. 

O repertório de leituras que será partilhado entre o professor e seus alunos 

precisa transpor limites como, por exemplo, ampliar seu conceito gêneros textuais, 

abarcando a diversidade de configurações tradicionais.  

Observou-se que há atividades para ser desenvolvidas através da literatura, e 

quantas maneiras diferentes pode se trabalhar a literatura infantil. Cabe ao professor, 

pais, e contadores de histórias de um modo geral, trabalhar as diversas maneiras de 

atrair pessoas ao mundo da Literatura. A escola faz uma parte e a família pode 

complementar. 

Dos livros manuscritos pelos monges medievais à página enviada por fax, o 

suporte era basicamente o papel. Lentamente, escrita e leitura passaram a se dar através 

de telas de vidro-mais propriamente de cristal líquido, de diodos emissores de luz. 

Começaram a sair livros para leitura em palmtop, ainda nos anos 1990, quando já era 

possível lê-los no computador e em laptop. Depois, vieram os smartphones. Por fim, os 

tablets e os leitores eletrônicos. 

Esta Pesquisa apontou também dados sobre a História da Leitura, já trabalhada 

por muitos historiadores ao longo dos anos, e que ganha nova cara, através dos estudos 

de Chartier. Sua metodologia lança um olhar minucioso e atento às práticas e usos da 

leitura, antes desconhecidos ou ignorados pelas abordagens, literária e, histórica 

tradicional. Ela estabelece, então, duas peças centrais para a compreensão do ato de ler: 

a apropriação ligada às práticas de leitura e, a historicidade, que propõe a variabilidade 

dessas práticas segundo o tempo e seu contexto histórico. 

A leitura é essencial na formação humana, porque é por intermédio dela é que 

resolvemos conflitos, fazemos descobertas, compreendemos o mundo, adquirimos 

novos conhecimentos encontramos os caminhos para o nosso desenvolvimento 
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emocional, intelectual e social. E assim, formar leitores, pressupõe a formação de uma 

sociedade consolidada e equilibrada. 

Vale a pena ressaltar a importância dos encontros e desencontros tanto em um 

tipo de romance quanto no outro. Esse tema exerce uma função fundamental: serve de 

nó, de ponto culminante, desfecho do enredo. Em seu aspecto negativo, há a separação, 

a fuga, o desencontro. 

A apropriação remete-se à forma como interpretamos o texto e todos os 

elementos que o rodeiam, desde seu aspecto de conteúdo escrito, até os outros 

elementos em seu entorno, como o suporte do livro. O contexto social em que o leitor se 

encontra, também deve ser levado em conta, pois cada indivíduo irá trabalhar os textos 

com base nas suas próprias expectativas de leitura. 

Descobriu-se, ainda, que a criação de textos pode e deve acompanhar a leitura 

dos livros. As crianças podem, por exemplo, escrever a respeito dos meninos de rua da 

sua cidade. Podem entrar em contato com organizações que se ocupam dessas crianças e 

entrevistá-las. Colher dados, reportagens, propor medidas assistenciais, criar um 

personagem que é um garoto de rua ou, até mesmo, imaginar-se tendo de viver assim.  

As variáveis que moldam em formas múltiplas do ato de ler não são fixas no 

tempo. Elas sofrem o efeito de sua condição histórica, ou seja, não são eternas nem 

universais. Assim temos a leitura, segundo Chartier, uma prática social móvel em sua 

forma e sentidos. 

A comunicação eletrônica, a quarta grande mudança, aconteceu ontem - ou 

anteontem, dependendo dos seus parâmetros. A internet, pelo menos como termo, data 

de 1974. Websites e mecanismos de busca se tornaram comuns na metade da década de 

1990. E a partir desse ponto todos conhecem a sucessão de nomes que transformaram a 

comunicação eletrônica numa experiência cotidiana: Gopher, Mosaic, Netscape, 

Internet Explorer e Google, fundado em 1998. 

Sobretudo, ressalta-se que hoje já é possível adquirir gratuitamente livros 

eletrônicos que podem ser baixados diretamente para diferentes dispositivos eletrônicos, 

inclusive no nosso celular, sem custo, popularizando ainda mais o acesso aos escritos 

em sua nova roupagem, a virtual. 

Foi possível constatar que trabalhar a Literatura se tornou um desafio tanto para 

a escola como para o professor. O professor é visto como protagonista neste processo e 

muitas vezes se sente solitário em busca de outras ferramentas para dinamizar suas aulas 
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e aproximar os estudantes da leitura literária sem tornar a Literatura intangível, ou 

sacralizada, em suma, sem transformar em algo inexequível. 

As políticas públicas de distribuição de livros, tanto para escolas (PNBE – Plano 

Nacional de Biblioteca Escolar) auxiliam na aquisição dos acervos, mas jamais poderá 

operacionalizar a leitura. A produção destinada aos estudantes é analisada 

rigorosamente e tem uma avaliação de alto nível, a fim de selecionar os melhores textos 

do imenso universo da produção para atender as expectativas culturais de cada realidade 

das escolas brasileiras. 

Há, também, estudos sobre diferentes programas de incentivo à leitura cujos 

destinatários são o professor e o seu fazer em sala de aula. É possível que o professor 

tenha acesso a orientações e discussões sobre a qualidade da Literatura Infantil 

produzida no Brasil como um passo importante para mudar o quadro que ora se 

apresenta. Nesse sentido, o levantamento de obras que resumem obras pode ser um 

caminho dentre caminhos capaz de proporcionar aquilo que é necessário para o início da 

vida madura dos leitores médios: a sistemática organização do caos diário e incoerente 

da produção exacerbada e impossível de alcançar na sua totalidade, sobretudo nos dias 

que correm. 

Esta possibilidade será o ponto de fechamento desta pesquisa e poderá servir de 

referência para a construção dos leitores médios das escolas. Este é o desafio da 

aplicação, que qualquer formador pode começar a qualquer momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: Encontro & Interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003. 

BARROS, CARLOS. História a Debate -Tomo III Problemas de Historiografia. 

Santiago de Compostela, SC: Ponte Ulla -Vedra, 2000. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

BONFIL. R. et al. História de la Lectura en el Mundo Occidental. Bajo la dirección de 

Guglielmo Carvalho y Roger Chartier. Madrid: Taurus, 1997. 

BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera Teixeira de. Literatura. A formação do 

leitor. Alternativas metodológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 

BRASIL: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394/1996. 

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione, 2004. 

CAGNETI, Sueli de Souza. Livro que te quero livre. Rio de Janeiro: Nórdica, 1996. 

CARVALHO, Maria Angélica Freire de; MENDONÇA, Rosa Helena (orgs.). Práticas 

de leitura e escrita. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger (Orgs.) (1997). História de la Lectura en 

el mundo occidental. Madrid: Taurus, 1998. 

CHARTIER, Anne-Marie; CLESSE, Christiane; HERBRARD, Jean. “Dos livros e os 

jornais.” In:______ Ler e escrever: Entrando no Mundo da Escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1996. 

CONTRIM, Gilberto. História Global - Brasil e Geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 



120 
 

COSTA, Marta Maria da. Mapa do mundo – crônicas sobre leitura. Belo Horizonte: 

Leitura e Leitores, 2006. 

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura Infantil: teoria e prática. 18 ed. São 

Paulo: Ática, 1999.  

DARNTON, R. A. A questão dos livros: passado, presente e futuro. Trad. Daniel 

Pellizari. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

DIONÍSIO, M.L. de. Literatura, leitura e escola. Uma hipótese de trabalho para a 

construção do leitor cosmopolita. In: PAIVA, A.; MARTINS, A.; PAULINO, G.;  

FERRO, MARC.A História Vigiada Trad. Doris Sanches Pinheiro.led.São Paulo: 

Martins Fontes,1989. 

FERRERO, Emília. Cultura e escrita e educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

FISCHER, S.R. História da leitura. São Paulo: Unesp, 2006. 

FREIRE, P.(1927-1997). A importância do ato de ler: em três artigos que se 

completam. São Paulo: Cortez, 1998. 

FREIRE, P.; MACEDO, D. Alfabetização: leitura da palavra e leitura do mundo. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

GOODY, Jack. As Consequências do Letramento. São Paulo: Paulistana, 2006. 

ISER, Wolfgang. O ato da leitura. In: Uma teoria do efeito estético. São Paulo: 34 

1996. p. 80-98. 

 LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. A Formação da Leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 

1996. 

LEFKOWITZ, Mary R. e FANT, Maureen B.,Women’s Life in Greece and Rome. A 

sourcebook in translation. Londres, 1992. 

LE GOFT, JACQUES, A História deve ser dividida em pedaçosa. l ed.Trad.Nicia 

Adan Bonatti. São Paulo: Unesp, 2014. 



121 
 

LIRA, B.C. Leitura e recontextualização: O discurso multicultural. São Paulo: 

Paulinas, 2010. 

MARIA, Luiza de. Leitura e colheita. Livros, leitura e formação de leitores. Petrópolis: 

vozes, 2008. 

MERGEFORMATINET Disponível em: http://cdn8.openculture.com/wp-

content/uploads/2014/05/ipadreader.jpg Acesso 20 de mai de 2015. 

MORAIS, José. Criar leitores: para professores e educadores: Barueri: minha editora, 

2013. 

NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. Disponível em: 

<http://www.gurusonline.tv/pt/ conteudosnegroponte.asp >Acesso em: 04 fev. 2016. 

ORLANDI, Eni Puccinelli et al. Discurso e leitura. São Paulo: Unicamp, 1983. 

_____. Discurso e Texto: formulação e circulação dos sentidos. 3. ed. Campinas: 

Pontes, 2008. 

_____. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 6ª edição. Campinas: 

UNICAMP, 2007.  

_____. Análise de Discurso: Princípios & Procedimentos. Campinas: Pontes, 2009.  

_____. Interpretação; leitura e efeitos do trabalho simbólico. Campinas: Pontes, 

2004. 

_____. Discurso e leitura. Campinas: Cortez, 1998. 

_____. A linguagem e seu funcionamento. 4ª ed. São Paulo: Pontes, 1996. 

_____. Papel da memória. São Paulo: Pontes, 1999. 

_____. Discurso em análise: sujeito, sentido e ideologia. São Paulo: Pontes, 2012. 

PAIVA, Aparecida; PAULINO, Graça; PASSOS, Marta. Literatura e leitura literária 

na formação escolar. Belo Horizonte: Ceale, 2006.  



122 
 

PÊCHEUX, Michel. 1969. Semântica e Discurso. Uma crítica à afirmação do óbvio. 

Trad. Eni P. de Orlandi et al. Campinas: Editora da Unicamp, 1988.´ 

PETIT, Michèle. A arte de ler.  Ou como resistir à adversidade. São Paulo: Editora 34, 

2009. 

PEREIRA, Andréa Kluge. Biblioteca na Escola. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica, 2006. 

PERIÓDICO ELETRÔNICO do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG. 

Língua Escrita/ Universidade Federal de Minas Gerais - Ceale - Faculdade de Educação 

– n.1 (2007). Belo Horizonte: FaE/UFMG, n.1, jan./abr. 2007. Disponível em  

www.ceale.fae.ufmg.br. Acesso em fev. 2016 

PRIETO, Heloísa. Quer ouvir uma história? Lendas e mitos no mundo da criança. São 

Paulo: Angra 1999. 

PEREZ, José Roberto. Lição de Português. São Paulo: Cortez, 1991. 

POTIGUARA, Eliane. Metade Cara, Metade Máscara. Rio de Janeiro: Global, 2004.  

PORTO VELHO. Percentual de Educação em Porto Velho/Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais http://ana.inep.gov.br/ANA 

REMITO, H. Marrou. Étude sur les scènes de la vie intellectualle figurant sur les 

monuments Funèraires romains. Grenoble, pp. 24-197. 

ROCHA, Júlio César Barreto. Análise Intercultural de Argumentos. Santiago de 

Compostela: USC, 2003. 

SEDUC - Secretaria de Estado da Educação de Rondônia. Disponível em:  

http://www.seduc.ro.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2013/02/ensino-

fundamental1.pdfAcesso: 20 de abr. 2016 

SANTOS, M. Espaço e sociedade. Rio de Janeiro, Vozes, 1979. 

SILVA, E. T.Criticidade e leitura. Ensaios. São Paulo: Global, 2009. 

_____. Leitura: Algumas raízes do problema. Campinas, FE/UNICAMP, 1981. 



123 
 

VEYNE, P. “L’Imperio Romano”, en la vita privada dall‟Imperio Romano all 

annomille. Roma: Bari, 1986. 

 VERSIANI; Z. Leituras literárias: discursos transitivos. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. 

ZILBERMAN, R.; MAGALHÃES, L. C. Literatura infantil: autoritarismo e 

emancipação. São Paulo: Ática 1987. 

 

 

 

 


