
 1 

O PRAZER DE LER
1
 

 

Isabel Sole Gallart
2
 

 

Há algum tempo, em uma entrevista para um jornal espanhol, Asimov afirmava que 

o livro é um meio audiovisual mais sofisticado que existe, visto que se aciona e se põe em 

funcionamento com a simples vontade de seu usuário. Essa afirmação faz lembrar o 

contexto de uma campanha que o Ministério da Cultura patrocinou a fim de estimular a 

leitura entre os cidadãos. 

Na mesma linha dessa e outras campanhas, convém lembrar que, pelo menos nos 

países ocidentais, a abrangência da obrigatoriedade do ensino para toda a população 

conseguiu o objetivo prioritário de alfabetizar para a cidadania, mas é discutível que alunos 

e alunas tenham descoberto o prazer de ler. De fato, se nos atermos aos dados, parece que a 

leitura é identificada como tarefa, deveres, com situações tediosas e pouco gratificantes; em 

menor medida, está ligada ao ócio, à diversão e ao bem-estar pessoal. 

Ainda que, evidentemente, não se possa atribuir somente à escola a responsabilidade 

por essas indiferença em relação à leitura, não resta dúvida de que um desafio que se coloca 

para a escola é o de gerar em seus alunos essa vontade de “acionar o livro” que Asimov 

falava e de mostrar que a leitura tem uma dimensão pessoal, lúdica e prazerosa que, uma 

vez conhecida, acompanha as pessoas ao longo de sua vida, sem deixar nunca de alimentar 

e gratificar aquele que a exerce. 

Ao longo deste artigo, vamos tratar do fomento da dimensão pessoal da leitura na 

escola. Para tanto, na primeira parte, vamos situá-la num enfoque amplo do ensino da 

leitura, que compreende ensinar a ler, ensinar a ler para aprender e ensinar a ler para ler. Na 

segunda parte, justificaremos a necessidade de promover a leitura pessoal na escola. Por 

último, na terceira parte, discutiremos algumas estratégias suscetíveis de estimular o prazer 

de ler. 

 

APRENDER A LER É APRENDER MUITAS COISAS 

De forma um tanto simples, poderíamos dizer que a investigação realizada, ao longo 

das duas ou três últimas décadas, sobre o que é a leitura e em que implica seu ensino teve 

três importantes resultados: 

 Situou em seu justo papel tanto o texto como o leitor. Após períodos de supremacia 

dos modelos ascendentes (bottom-up) e descendente (top-down), que exaltavam 

respectivamente o texto e o leitor, o acordo em torno dos modelos interativos 

estabelece que ler é um processo de interação entre a escrita e o leitor, guiado pelos 

propósitos movidos por este. Ainda que isso pareça uma verdade evidente, devemos 

assinalar que nem sempre se atuou de acordo com ela no âmbito do ensino. Assim, 

enquanto que, nos modelos articulados em torno do texto, ensinar a ler se 

assemelha, fundamentalmente, a ensinar a decodificar o texto, nos modelos 

centrados no leitor, o ensino do código é negado ou está em um lugar secundário, 

dedicando-se os esforços instrucionais para potencializar as hipóteses e a descoberta 

do leitor. A posição interativa assume que o conhecimento do código, no âmago de 
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atividades significativas de leitura, é fundamental para estimular a exploração 

autônoma da escrita (Weiss, 1980); mas, ao mesmo tempo, rejeita a assimilação 

entre leitura e código e exige um ensino no qual prime a compreensão do que foi 

lido. 

 Por outro lado, trabalhos realizados ao longo destes anos, tanto no âmbito da leitura 

como da escrita (Ferreiro e Teberosky, 1979; Galton e Pratt, 1991, Solé, 1992; 

Teberosky, 1992), contribuíram para desmistificar seu ensino. Em opinião, a leitura 

sofreu por muito tempo o peso de mitos, de conhecimentos mais ou menos mágicos, 

que impediram o tratamento normal de seu ensino. Análises rigorosas sobre o 

momento ideal para “começar”; sobre o “melhor” tipo de letra; sobre os “pré-

requisitos” indispensáveis; sobre se se parte do som, da letra, da palavra, da frase...e 

outros tantos, impediram durante muito tempo a reflexão daquilo que é uma certeza: 

que ler se aprende lendo, e que, como em todos os âmbitos da aprendizagem, os 

aprendizes utilizam todos os meios a seu alcance para consegui-lo. 

 Por último, os avanços na conceitualização da leitura contribuíram também para a 

adoção de uma visão mais ampla, menos restritiva desta, tanto no que supõe quanto 

no que implica seu ensino. Não se discute, atualmente, que ler significa 

compreender, e que para compreender o texto é preciso saber manejar com 

desenvoltura o código em que está escrito, ainda que ninguém assimile sem mais 

leitura e mais compreensão. Também parece indiscutível que lemos textos 

diferentes para uma multiplicidade de objetivos, e que esses usos diversificados da 

leitura devem encontrar seu lugar na escola. Existe um acordo bastante generalizado 

de que não existe somente um método, mas um conjunto bastante amplo de 

estratégias complementares que os aprendizes utilizam para se aproximarem da 

leitura, e, para tanto, um ensino eficaz deve contemplá-las. 

Em síntese, pode-se afirmar que as mudanças afetaram tanto o que se supõe ser a 

leitura como os meios através dos quais o ensino contribui para sua aprendizagem. Ler é 

um processo cognitivo complexo, que ativa estratégias de alto nível, ou seja, dotar-se de 

objetivos, estabelecer e confirmar prognósticos, controlar o que se lê, tomar decisões a 

respeito de dificuldades ou lacunas de compreensão, diferenciar o que é essencial na 

informação secundária (Sole, 1992, 1994). Esse processo requer, necessariamente, o 

comprometimento ativo e efetivo do leitor. Não é uma aprendizagem mecânica, nem é 

realizada de uma só vez, não pode se limitar a um período ou ciclo da educação obrigatória. 

Embora, às vezes, de forma mais lenta da que desejamos, essas e outras idéias 

semelhantes foram sendo introduzidas nas escolas. É cada vez mais freqüente encontrar 

docentes preocupados em como ensinar a ler: cada vez mais se propõe com maior seriedade 

o comprometimento com a passagem do “aprender a ler” para “ler para aprender”. Hoje 

sabemos que quando lemos para aprender a partir de um texto, a leitura é diferente, mais 

consciente e direcionada, mais controlada, mais dependente de um objetivo ou demanda 

externa, sabemos, além disso, que os textos que enfrentamos nessas ocasiões apresentam 

um conjunto de particularidades que requer atenção e processamento específico. Embora 

não possamos entrar nessa apaixonante temática, parece que conhecemos melhor os 

processos responsáveis por nossa aprendizagem a partir de textos, e que esta requer a 

ativação de estratégias de organização e elaboração do conhecimento (Pozo, 1990; Solé, 

1993). 

Ainda que seja longo o caminho que resta percorrer, hoje em dia são muitos os 

investigadores e docentes empenhados em dar à leitura seu papel de instrumento 



 3 

fundamental da aprendizagem, de ferramenta imprescindível para a velha aspiração de 

conseguir que os alunos aprendam a aprender. Contudo, talvez demasiadamente 

influenciados pelas perspectivas cognitivistas, evitamos algo que é inerente à leitura: o 

prazer ler. Tem sentido um ensino da leitura que não permita descobrir sua dimensão mais 

pessoal e gratificante? 

 

ENSINAR E APRENDER O PRAZER DE LER 

Provavelmente, concordaríamos em responder negativamente a pergunta anterior. 

São vários os argumentos que aconselham que a escola tome para si a tarefa de estimular o 

gosto pela leitura. 

Uma razão que pode ser alegada é comum a qualquer aprendizagem escolar, os 

alunos devem sentir-se intrinsecamente motivados para aprender porque aprender requer 

um esforço. Para aprender a ler, necessitam perceber a leitura como um desafio 

interessante, algo que lhes desafia, mas que poderão alcançar com ajuda que o professor 

lhes proporciona devem se dar conta de que aprender a ler é interessante e divertido que 

lhes permite serem mais autônomos. Devem perceber-se como pessoas competentes, que, 

com a ajuda e recursos necessários poderão ter sucesso e apropriar-se desse instrumento 

que lhes eram úteis na escola e da vida. Outro argumento, mais específico, é que a leitura 

não é somente um dos instrumentos mais poderosos de que dispomos para ter acesso e 

apropriá-los da informação; também é um instrumento para o ócio e diversão, uma 

ferramenta lúdica que nos permite explorar mundos diferentes dos nossos, reais ou 

imaginários; que nos aproxima de outras pessoas e de suas idéias, que nos converte em 

exploradores de um universo que construídos em nossa imaginação faz sentido que se 

promova na escola essa dimensão transcendente e fugidia, talvez a mais genuína da leitura.  

Acrescentemos, ainda, que muitos alunos talvez não tenham muitas oportunidades, 

fora da escola, para familiarizar-se com a leitura; talvez não vejam muitos adultos lendo, 

talvez ninguém lhes leia livros com freqüência. A escola não pode compensar as injustiças 

e as desigualdades sociais que nos assolam, mas pode fazer muito para evitar que sejam 

incrementadas em seu interior. Ajudar os alunos a ler, com que se interessem pela leitura, é 

dotar-lhes de um instrumento de aculturação e de tomada de consciência cuja 

funcionalidade escapa dos limites da instituição. 

O que foi dito até aqui nos permite concluir que, em primeiro lugar, o ensino da 

leitura não deve fazer que sua aprendizagem se constitua em uma carga incômoda para a 

criança, que a faça se sentir incompetente para apropriar-se de um instrumento que lhe será 

tão necessário. É impossível que alguém possa encontrar satisfação em algo que lhe 

represente um esforço invencível, que lhe devolve uma imagem desvalorizada de si mesmo. 

Em segundo lugar, o ensino da leitura deve, necessariamente, incorporar sua 

dimensão lúdica, pessoal e independente. Em todos os níveis da escolaridade deve se 

encontrar tempo e espaço programados para ler por ler, ler para si mesmo, sem outra 

finalidade que a de sentir prazer de ler. Para muitos meninos e meninas, a leitura é algo 

mágico e cotidiano, um tempo compartilhado com os pais, repleto de relações afetivas, 

calorosas e afetuosas, no decorrer do qual puderam descobrir o conhecimento mais 

importante relativo a leitura: que serve para entrar em um mundo que amplia o meio 

imediato. Este conhecimento deveria poder ser utilizado e aprofundado no centro 

educativo. Mas, como mostramos anteriormente, também existem outros meninos e 

meninas que não tiveram a mesma oportunidade de se relacionar com os livros; a escola 

deveria ser para eles o lugar onde descobri-los e desfrutá-los, onde pudessem vincular a 
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leitura não somente a um conjunto de regras de decifrar, mas, sobretudo à possibilidade de 

ter acesso ao significado do texto e ao prazer de ler.  

Não devemos deduzir, do que foi dito ate aqui, que estimular o prazer da leitura é 

algo independente de como esta é ensinada; como veremos a seguir, existe uma estreita 

relação entre um e outro, e não poderia ser de outro modo, pois um ensino da leitura que 

não estimule o desejo de ler não é um bom ensino. 

ALGUMAS PROPOSTAS PARA ESTIMULAR A LEITURA NA ESCOLA 

Em minha opinião, esse objetivo requer preparação, tempo e atitudes específicas. 

Primeiramente, devemos aceitar que estimular a leitura não depende somente da escola 

(mais adiante falaremos brevemente desse aspecto), mas devemos aceitar ao mesmo tempo 

em que depende também da escola. Do mesmo modo, devemos considerar que todos os 

alunos podem e devem aprender a ler, e que todos podemos ajudar, de uma forma ou de 

outra. Somente partindo dessa expectativa, todos poderão achar interessante ler. Também é 

preciso pensar que o prazer da leitura deve ser promovido desde o princípio, desde que os 

pequenos comecem a freqüentar o centro educativo. 

Na aprendizagem inicial, estimular o prazer da leitura requer uma certa reflexão 

sobre os conhecimentos prévios que os professores possuem sobre o que implica ler, os que 

atribuem a seus alunos e os que esses possuem realmente. 

Os professores devem poder pensar no sistema da língua escrita como algo 

complexo, que exigirá esforços de todos para que os meninos e meninas consigam dominá-

los. Mas isso não deve invalidar a capacidade dos pequenos para abordar a complexidade – 

todos os dias dão várias provas do contrário! – nem reduzir esse sistema complexo a uma 

série de habilidades e sub-habilidades supostamente pré-requisitadas, nem tampouco 

selecionar arbitrariamente determinados elementos do sistema desprovidos de significado, 

como assinalou Smith (1983), isso equivale a tornar difícil o que é fácil. Aprende-se a ler e 

a escrever lendo e escrevendo, vendo como outras pessoas fazem, provando, errando, 

recebendo ajuda, corrigindo, arriscando-se. 

No início da aprendizagem, devemos estar atentos ao fato de que ler implica em 

construir um significado, e ao fato de que os meninos e meninas possuem inúmeros 

conhecimentos prévios que lhes ajudam nessa construção (Ferreiro e Teberosky,1979) 

viram letras em cartazes, na televisão, nos produtos de consumo diário, em livros e jornais 

têm suas idéias sobre o que pode e o que não pode ser escrito, utilizam suas hipóteses para 

se aventurar no que o texto diz, estabelecem relações entre a escrita e a ilustração...sabem, 

geralmente, que ler serve para ter acesso a uma mensagem. 

A partir desses conhecimentos e com a ajuda da professora, poderão formular suas 

questões, perceber regularidades, apropriar-se de outros conhecimentos, entre eles o das 

correspondências entre grafias e os sons da língua. Mas, ensinar a ler supõe, ademais, 

ensinar a criança a fazer uso de suas hipóteses em relação ao texto, ler seus “escritos” e 

reescrevê-los de forma convencional, ouvi-la quando “lê”, mostrando-lhe aquilo que pode 

aprender e valorizando seus esforços.  

Na época da aprendizagem inicial é conveniente ter na classe um canto ou espaço de    

olhar contos de biblioteca ou como queria se chamar nesse espaço confortável tranqüilo a  

criança pode olhar os livros sem que  ninguém lhe faça perguntas sobre sua atividade; nele 

o professor é o intermediário entre a criança e o livro está ali como auxílio, quase como 

“tradutor”, tendo claro que o que interessa na atividade em si é o prazer que dela se obtém o 

calor e o afeto que a envolve, e o fato de que os pequenos vejam que é uma atividade 

cativante também para ele. 
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Esse espaço não é um tapa buraco, nele não vêem as crianças que terminaram uma 

tarefa enquanto os colegas mais lentos continuam trabalhando. Ainda que possa ser 

eventualmente utilizada com essas finalidades, sua existência se deve por ser considerada 

como ferramenta educativa e, portanto deve estar ao alcance de todas as crianças, com a 

presença ativa do professor que lê para ele ou lê para algumas crianças. É muito freqüente 

que quando as crianças olham livros, o professor esteja ocupado com outra tarefa. 

Dificilmente os pequenos considerarão que ler é importante e divertido e não vêem o adulto 

significativo envolvido nessa mesma atividade. 

Quando avançamos na escolaridade obrigatória, a leitura chega a ser um 

instrumento para as aprendizagens. No geral, os meninos e meninas lêem porque têm de ler 

ou porque a informação do tema de ciências sociais é dada por escrito. Normalmente, todos 

lêem a mesma coisa e, freqüentemente, os professores mostram com cuidado aquilo que 

devem fixar prioritariamente. 

Se pensarmos um pouco, isso é bem diferente do que fazemos nós, os leitores 

experientes, quando lemos, geralmente, nossa primeira tarefa consiste em decidir o quê 

lemos, e depois ‘mandamos” bastante na atividade de ler avançamos e retrocedemos, 

refletimos a respeito de determinadas idéias, buscamos informações concretas e tudo isso 

em função dos objetivos que pretendemos. Evidentemente, é raro lermos em voz alta, e 

menos ainda diante de um auditório que tem o texto diante de seus olhos. Ninguém nos 

“aperta” com perguntas mais ou menos sensatas sobre aquilo que lemos. 

Pode-se alegar, e com razão, que uma coisa é ler e outra ler na escola. Nesta, deve-

se cumprir alguns objetivos, deve-se ter certeza dos progressos realizados pelos alunos, é 

preciso unificar as fontes de informação que utilizamos para manejar a situação em sala de 

aula. Pois bem, se as coisas são assim em sala de aula – que também poderia se discutir – 

então teremos de perguntarmos a nós mesmos o que fazemos com o tempo dedicado a 

leitura pessoal ou de biblioteca. 

Como primeira condição, a atividade deve existir, e deve ser tão importante como 

qualquer outra atividade da escola não se trata de utilizá-la para ler quando não se tem nada 

para fazer e para resolver problemas matemáticos quando considerarmos necessário. Para 

tanto deve-se dedicar-lhe tempo suficiente e espaço adequado – que pode perfeitamente ser 

realizada na classe se a escola não dispõe de uma pequena biblioteca – e todos devemos nos 

envolver: o professor também tem seu livro e lê. 

Como segunda condição não devemos perder de vista que se trata de uma leitura 

pessoal e que é precisamente o que queremos que seja, portanto podemos orientar a escolha 

de um livro, mas não podemos impô-la, podemos apresentar-nos como um recurso de ajuda 

para os problemas de compreensão que as crianças possam encontrar, mas não podemos 

ficar perguntando a ela “e o que acontecia? E você do que mais gostava?”. 

Imagine, por um momento que isso acontece a você com os livros que lê, imagine 

que, após ler lhe mandam responder uma ficha ou fazer um desenho de forma sistemática e 

rotineira. Podemos trabalhar essas coisas de vez em quando, e, sobretudo nas leituras de 

uma aula de língua. Mas, quando fazemos leitura pessoal, o que devemos mostrar ao leitor 

não é onde está o nome do ilustrador nem qual e a personagem principal, mas o gosto pela 

leitura, e isso se consegue deixando que seja o leitor aquele que “manda” em sua atividade. 

Com todo o risco que comporta, e com a preocupação que nos pode suscitar pensar que não 

controlamos com segurança aquilo que as crianças estão trabalhando. É que estão lendo e 

lendo para si mesmas, não para outros. Além disso, esses riscos e preocupações são 
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compensados com as múltiplas sessões nas quais os fazemos ler, controla-se o que lêem e 

como o fazem. 

Como terceira condição deve-se buscar a “continuidade natural” dessas atividades 

de leitura pessoal. Estabelecer um sistema de empréstimo dos livros da biblioteca para levá-

los para casa é algo que é feito em muitas escolas. Também pode-se propor o contrário, que 

as crianças tragam para a escola livros que podem ter em casa e que “emprestem” ao canto 

ou biblioteca de classe. Poder-se-ia estabelecer, com uma certa periodicidade, uma oficina 

de indicação de livros, onde as crianças recomendam ou desaconselham para seus colegas 

livros que leram; essa atividade pode ser aproveitada para ajudar-lhes a introduzir critérios 

que lhes sirvam para matizar a impressão geral “eu gostei/eu não gostei”. Pode-se propor 

oficinas de criação de contos e textos, que constituem uma ligação formidável entre leitura 

e escrita. Pode-se realizar na escola algo parecido com o “dia das letras”, com mostras de 

produções elaboradas pelas crianças, algum trabalho de pesquisa sobre a vida e a obra de 

algum autor famoso, com oficinas de crítica literária, com oficinas de “contar histórias” a 

cargo de familiares ou professores interessados. Algumas escolas têm a possibilidade de 

fazê-lo, convidam um ilustrador ou autor de literatura infantil, para que compartilhe sua 

experiência com as crianças. Podemos adotar o costume de informar as crianças sobre as 

novidades adquiridas pela biblioteca da escola, se for o caso, de mostrar-lhes catálogos de 

literatura infantil e pedir sua opinião sobre o que consideram interessante ler. 

A quarta condição que considero deve ser implementada para estimular o prazer de 

ler na escola, é a capacidade de relativizar nossos critérios em relação ao que as crianças 

devem ler. Todos estaríamos de acordo que o desejável seria a variedade de gêneros e de 

estilos, dentro de algumas coordenadas que são dadas pela capacidade de processamento 

dos jovens leitores e pelos valores nos quais devem ser formados. Freqüentemente, 

contudo, algumas crianças só querem ler quadrinhos e evitam os romances como se 

estivessem contaminados. Outra discussão freqüente é a relativa à qualidade da literatura 

que eles escolhem que muitas vezes não coincide com as que lhe proporíamos, muitos 

professores se desesperam porque as crianças devoram determinados subprodutos apoiados 

pela televisão, e não sabem muito bem como agir. 

Em tais casos é conveniente lembrar que nos leitores convictos, lemos de tudo e que 

isso não nos impediu de diferenciar o que está bem ou mal escrito, talvez, ao contrário, as 

pessoas da minha geração se aventuraram na “Ilha do Tesouro”, e submergiram a “Vinte 

mil léguas submarinas”, ao mesmo tempo em que liam “O Pequeno Polegar” e se 

adentravam nos salões de baile de “Sissi a Imperatriz”, tiveram a oportunidade de desfrutar 

de uma ampla gama de gêneros. Talvez para uma criança pouco estimulada pela leitura, as 

histórias de um herói da TV – ainda que não gostemos – pode ser a chave que abra a porta 

para o fascinante mundo da leitura, o importante é que possamos mostrar-lhe que a oferta 

desse mundo é muito ampla, que seus colegas podem sugerir-lhe outras leituras e que lhe 

ajudemos a encontrar aquelas pelas quais possam se apaixonar. 

Para terminar, a quinta condição: o que se faz com a leitura? Obriga-se a ler? 

Recomenda-se? Se é a leitura pessoal e independente, será que não seria lógico não 

interferir nos casos em que os alunos não querem ler? Embora Pennac (1993) reconheça o 

“direito de não ler”, este mesmo autor nos dá a chave para responder as perguntas que 

formulamos. 

“O dever de educar consiste no fundo, no ensinar as crianças a ler, iniciando-as na 

Literatura fornecendo-lhes meios de julgar livremente se elas sentem ou não a 
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“necessidade de livros”. Porque se podemos admitir que um indivíduo rejeita a leitura, é 

intolerável que seja – ou que acredito que é rejeitado por ela. 

Ser excluído dos livros – inclusive daqueles que não nos interessam – é uma tristeza 

imensa, uma solidão dentro da solidão”. 

Trata-se, sobretudo, de articular as condições que levam ao prazer de ler, e como 

vimos, na escola essas condições não deveriam ser deixadas à parte. Estimular a leitura é 

um objetivo de tida instituição, algo que deve fazer parte de seu projeto educativo, e que 

requer planejamento, colocação em prática e avaliação. Quando queremos que as crianças 

aprendam a amar a natureza, a estudar seus constituintes e a adotar atitudes favoráveis para 

sua preservação, pensamos atividades, as discutimos com outros docentes, intervimos e 

vamos ajustando-as, de modo que respondam aos objetivos que adotamos. O mesmo deverá 

ser feito com a leitura. 

Por último, não podemos esquecer que promover o gosto por ler requer políticas 

globais, guiadas por finalidades claras, que sejam concretizadas em atuações coerentes e 

contínuas, de alcance social amplo. Para citar somente a mais relevante, tais atuações 

devem ser encaminhadas para a formação de docentes, para a caracterização das bibliotecas 

como espaços abertos de cultura popular e a seu aproveitamento, ao uso dos meios de 

comunicação e fundamentalmente, a televisão, para favorecer a leitura. Um capítulo muito 

importante se constitui na proposta de planos de formação imaginativa dirigidos a pais e 

mães, como primeiro meio de acesso à leitura de que as crianças dispõem. Nesse panorama 

complexo, a escola tem um papel fundamental, mas não exclusivo. 

Partindo dessa posição, vale a pena trabalhar para que os meninos e meninas amem 

a leitura. Com ela adquirem uma paisagem sem limites para embarcar em aventuras 

fascinantes, para transcender o cotidiano; para pensar e ter acesso ao pensamento de outros. 

Uma paisagem fiel, que uma vez adquirida, nunca os abandonará. Existe maior função para 

uma aprendizagem realizada na escola? 


