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Resumo 
 
Considerando os valores formativos associados a práticas de leitura extensiva em cursos de língua, 
pretendemos, no âmbito deste artigo, refletir sobre lugares de resistência e condições de eficácia para 
a construção de leitores em Português língua estrangeira (L2). 
Apresentam-se, assim, dados obtidos por meio de um inquérito, por questionário, sobre práticas de 
leitura, aplicado a 16 alunos chineses, em fase inicial de aprendizagem de Português, do segundo ano 
do curso de licenciatura de Tradução e Interpretação de Chinês/Português, no âmbito da unidade 
curricular de Leitura Extensiva em Português. 
Os resultados mostram que os alunos apresentam atitudes diferenciadas face à leitura, estando as 
práticas de leitura extensiva em Português língua estrangeira maioritariamente associadas a estados 
de prazer e confiança. Um menor número de estudantes declara pontualmente medo e ansiedade, 
quando lê em Português. Os dados evidenciam alguns fatores que favorecem a construção de uma 
relação leitora de maior conhecimento e fruição, aspetos que abrem um horizonte de possibilidades 
para uma intervenção educativa mais sustentada. 
 
Palavras-chave: leitura; leitura extensiva; leitor; livro; Português língua estrangeira. 
 
 
 
Abstract 
 
Taking into account attitudes associated with extensive reading in an L2, the aim of this paper is to 
encourage reflection on the place of resistance and effective conditions for developing Portuguese L2 
readers.  
Data obtained through a questionnaire on the reading practices of 16 Chinese students studying the 
Extensive Reading in Portuguese module on the second year of the undergraduate degree in Chinese-
Portuguese Translation and Interpretation will be presented. 
Results demonstrate that students have different attitudes to reading, with extensive reading in 
Portuguese as an L2 largely being associated with pleasure and confidence. A smaller number of 
students point to fear and anxiety when they read Portuguese. The data also points to certain factors 
that encourage the development of a pleasurable reading relationship, aspects which open up further 
possibilities for sustained educational intervention. 
 
Keywords: reading; extensive reading; reader; books; Portuguese as a foreign language. 
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Introdução  

  

 É hoje consensual, considerando as sociedades atuais grafocentricas em que o Homem 

se movimenta, que a leitura em língua materna e em língua estrangeira (L2) é uma prática 

omnipresente condicionadora do desenvolvimento do sujeito e do modo como este se move 

nos seus contextos privados e no espaço público. Consequentemente, a necessária 

construção de um leitor cosmopolita (Dionísio, 2005) é hoje uma responsabilidade que não se 

confina à esfera pessoal, sendo cada vez mais um desafio assumido à escala global, 

envolvendo o sistema de ensino não formal e formal, nomeadamente, a formação de nível 

superior. 

 A investigação tem demonstrado ser vasta a constelação de fatores que concorrem para 

a construção de leitores ao longo do ciclo vital. De entre a literatura centrada na aquisição e 

desenvolvimento de competências leitoras, a psicologia e a sociologia da leitura têm permitido 

pensar a construção de leitores não apenas no sentido do desenvolvimento das suas 

habilidades linguísticas, mas também acentuando os aspetos afetivos e sociais da leitura 

(Gambrell & Marinak,1997; Luke & Freebody,1997; Guthrie, 2000; Edwards, 2008). Trata-se, 

portanto, de considerar que se ler é uma prática linguística, cognitiva e cultural, o 

envolvimento com a leitura está relacionado igualmente com o estatuto afetivo e social das 

práticas realizadas. Efetivamente, sabemos que ler e o desejo de o fazer constroem-se na 

rede de relações e sentidos construídos em (con)textos não formais e nos lugares de 

escolarização. É nestes contextos que se vão construindo os sentidos atribuídos à leitura e 

aos textos fundadores do gosto por esta atividade, criando-se assim, condições para o 

envolvimento com práticas que se desejam duradouras em língua materna e em língua 

estrangeira. 

 Se é consensual a importância da literacia em geral e da leitura em particular, as 

sociedades atuais confrontam-se com a dimensão preocupante da aliteracia. De facto, a 

questão de saber que leitor queremos formar e sobretudo por que não leem os leitores, que 

sabem e podem ler, colocam-se de forma premente (Edwards, 2008).  

 Seguindo esta ordem de ideias, e tendo presente as especificidades dos contextos de 

ensino e aprendizagem da leitura, é cada vez mais relevante perceber o que leem os 

estudantes, mas sobretudo por que leem ou preferem não o fazer. Conhecer os significados 
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que os leitores atribuem às suas práticas leitoras em língua materna e em língua estrangeira, 

em contexto de formação inicial, parece assim um caminho possível para a sustentação de 

propostas futuras de construção de leitores.  

 O nosso estudo integra, pois, este objetivo, no quadro da unidade curricular de Leitura 

Extensiva em Português, do segundo ano do curso de licenciatura de Tradução e Interpretação 

de Chinês/Português (TICP/TIPC) da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de 

Leiria. No âmbito desta unidade curricular, pretende-se que estes alunos se movam num 

espaço de imersão linguística e textual potenciador da construção de competências leitoras 

orientadas para a utilização, progressivamente autónoma, da língua e da leitura como práticas 

promotoras da consciência do valor da língua - Português língua estrangeira -, da cultura, do 

mundo e de si. 

 

 Ancorados numa perspetiva teórica de leitura como prática situada (Gee, 2001) e tendo 

por referência os contextos de leitura em língua materna e língua estrangeira, é natural que se 

observem razões diferenciadas para ler e modos pessoais de o fazer. Naturalmente, a 

competência linguística dos alunos condiciona o que sentem quando motivados a ler em 

Português, língua estrangeira. A esta dimensão acrescem outros fatores que condicionarão a 

construção do seu percurso leitor.  

No nosso estudo, partindo de uma conceção leitora de matriz cognitiva, sociocultural, como 

prática situada e considerando igualmente que ler é uma prática complexa, integradora das 

variáveis leitor, texto e contexto, colocaremos a ênfase sobretudo na necessidade de 

conhecermos as práticas individuais de leitura, num contexto específico. Pretende-se, assim, 

conhecer fatores capazes de favorecer a construção de uma relação leitora de maior fruição, 

abrindo deste modo a possibilidade de uma intervenção didática mais sustentada em contexto 

formativo de leitura extensiva. Seguidamente, partindo do enquadramento dos valores 

associados à leitura extensiva, apresentam-se os objetivos do estudo, participantes, 

instrumento de recolha de dados e análise e discussão de dados e as suas implicações no 

contexto formativo em que surge este estudo. 
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 Leitura extensiva em Português língua estrangeira  

 

 A leitura extensiva é uma modalidade de ensino e aprendizagem, através da qual os 

alunos são convidados a ler vários livros e textos, cada vez mais reconhecida como 

fundamental na aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Frequentemente associada a leitura por prazer, leitura silenciosa, a leitura extensiva “means 

reading in quantity and in order to gain a general understanding of what is read. It is intended to 

develop good reading habits, to build up knowledge of vocabulary and structure, and to 

encourage a liking for reading" (Richards. & Schmidt, 2002:193-194).  

Inerente a esta opção de imersão dos alunos num horizonte vasto de material escrito, visando 

uma compreensão global do texto, estão naturalmente objetivos de desenvolvimento linguístico, 

textual, discursivo, (inter)cultural e de incremento de práticas de leitura conducentes à 

construção de leitores, também em língua estrangeira, ao longo do ciclo vital. 

Iniciar um programa curricular de Leitura Extensiva em Português língua estrangeira, partindo 

de uma conceção leitora de matriz cognitiva e sociocultural pressupõe, para além dos aspetos 

atrás referidos, especificamente considerar: as questões relacionadas com o estatuto dos 

textos a ler e com os contextos a promover e não silenciar as diferentes práticas e atitudes dos 

estudantes face à leitura e suas multimodalidades, tendo de igual modo presente que essas 

práticas influenciam o desejo de estes se envolverem e de persistirem na construção do seu 

percurso leitor.  

Efetivamente, a investigação tem mostrado a importância da motivação para a construção de 

leitores ao longo do seu ciclo vital (Gambrell & Marinak, 1997; Guthrie, 2000). De entre os 

fatores motivacionais para ler, é consensual que o prazer de ler é determinante para a 

construção de um projeto pessoal de leitor. Por outro lado, ninguém ama, gosta do que não 

conhece e não compreende, pelo que todo o projeto pessoal e coletivo de construção de 

leitores pressupõe a criação de condições para que o aprendiz leitor aceda ao código escrito, o 

domine, lendo de forma automática e fluente e compreenda os textos em que se move. Ler 

fluentemente e compreender os textos é consequentemente um dos fatores determinantes da 

construção do gosto pela leitura, independentemente de esta se realizar em contexto de leitura 

em língua materna e/ ou língua estrangeira. Efetivamente, a investigação tem confirmado que 

os alunos que se identificam como leitores e que associam a leitura a prazer, reconhecendo os 

seus valores, tendem a manifestar maior desejo de envolvimento em práticas leitoras, do que 

aqueles que leem simplesmente porque o conseguem fazer (Grabe, & Stoller, 2002).  
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Na mesma linha, a construção do desejo de ler em língua estrangeira integra vários fatores 

facilitadores de envolvimento (Day, & Bamford, 1998).  

De entre os múltiplas dimensões a considerar no âmbito da formação de leitores, destacamos 

os fatores centrados nas variáveis texto, leitor e contexto, especificamente: i) a qualidade e a 

atratibilidade dos textos a ler, nomeadamente o nível de resistência linguística, semiótica, 

cultural e estética do texto); ii) as competências linguísticas, textuais e os conhecimentos do 

mundo do leitor; iii) o contexto sociocultural incluindo a influência leitora da família e dos 

amigos; iv) as atitudes face à leitura em língua materna e em língua estrangeira. 

Por outro lado, a investigação tem evidenciado igualmente que a leitura extensiva tem potencial 

para influenciar as variáveis motivacionais da leitura. Estudos vários têm demonstrado que a 

leitura extensiva em língua estrangeira (L2) é relevante no desenvolvimento da competência 

leitora a longo prazo, evidenciando o desenvolvimento da competência linguística e de atitudes 

positivas relativamente aos livros (Grabe, & Stoller, 2002). 

 

 Metodologia 

 

 Considerando os fatores de ordem motivacional associados à construção de leitores e 

especificamente as atitudes dos sujeitos face à leitura, pretende-se conhecer o que cada aluno 

pensa de si como leitor e a sua relação com esta prática. Assume-se consequentemente que 

este é um ponto de partida para a construção de ambientes de formação leitora significativos 

capazes de favorecer um envolvimento consciente e crítico com a cultura escrita que não se 

circunscreva ao período de escolarização. 

 Conhecer o que os alunos leem, por que motivos leem ou se afastam de práticas leitoras 

permite estruturar propostas educativas em torno da leitura, constituindo informação relevante 

no sentido de uma construção progressiva de uma autoimagem positiva de leitor em Português 

língua estrangeira. O conhecimento destas práticas permitirá utilizar a informação de modo 

diverso: i) individualizando estratégias de construção de leitores, numa lógica de 

desenvolvimento proximal e  ii) generalizando estratégias de compreensão leitora facilitadoras 

do prazer de ler e da construção de uma comunidade de leitores em língua estrangeira.  

 

 Para conhecer as práticas de leitura dos referidos alunos, foi elaborado um inquérito por 

questionário, com duas partes. Na primeira parte, pretende-se obter dados que permitam 

conhecer a relação dos alunos com a leitura em língua materna e na segunda parte, os dados 
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permitirão caracterizar práticas de leitura extensiva em Português, (L2). As perguntas, 

replicadas na segunda parte do questionário, reportam para frequência de leitura, objetos lidos 

e atitudes e significados associados à leitura.  

 Na elaboração do questionário foram tidos em conta os pressupostos que teorizam a 

leitura como uma prática cognitiva, emocional e sociocultural, tendo sido igualmente 

considerados alguns aspetos que podemos encontrar em Lages (2007), especificamente os 

itens referentes a frequência de leitura. 

 O questionário foi passado a 16 alunos chineses, do segundo ano do curso de 

licenciatura de curso TICP/TIPC, depois da frequência, no semestre ímpar, da unidade 

curricular – Leitura Extensiva em Português I e imediatamente antes da frequência da unidade 

curricular - Leitura Extensiva em Português II. 

 Na apresentação do questionário, foi dada a informação de que este era anónimo, tendo-

se esclarecido que o mesmo não visava a avaliação dos alunos. 

As questões foram previamente lidas em Português e em Inglês. 

 

 

 Práticas de leitura em língua materna - O que dizem os alunos chineses  

 

 Na primeira parte do questionário, como referido, é apresentado um conjunto de 

perguntas sobre práticas leitoras em língua materna, objetos lidos e emoções associadas à 

leitura. 

Quanto à frequência de práticas leitoras em língua materna, podemos verificar que ler em 

língua materna é uma prática que seduz alguns alunos, afastando outros. Assim, os alunos 

declaram ler algumas vezes por mês (9), afirmam ler uma ou duas vezes por semana (3), e ler 

todos os dias (3). Apenas um aluno declara nunca ler. 

 Relativamente a práticas declaradas de livros lidos no último ano, os alunos declaram ter 

lido entre dois a quatro livros no último ano (9), afirmam ter lido um livro, no último ano (4) e ter 

lido entre cinco a oito livros (2). Apenas um aluno declara não ter lido qualquer livro, 

confirmando-se, assim, um quadro de pequenos leitores (Lages, 2007). 

 Apesar de estes dados apontarem para a existência de pequenos leitores, os alunos 

declaram maioritariamente gostar de ler (9), sendo que cinco alunos declaram gostar muito de 

ler e apenas dois declaram não gostar desta prática.  
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 No cruzamento de variáveis, podemos ver que o prazer associado à leitura é confirmado 

na declaração do número de livros lidos, por referência ao último ano. Os alunos que declaram 

um maior prazer em ler em língua materna (gosto muito e gosto de ler) referem ler entre cinco a 

oito livros, por ano. E os alunos (2), que afirmam não gostar de ler, declaram ter lido um livro. 

 A frágil relação com leitura em língua materna, manifestada por estes alunos, ainda que 

em graus diferenciados, permite-nos confirmar estar perante leitores que, apesar de 

valorizarem a leitura, como que reconhecendo tacitamente os seus múltiplos valores, não são 

considerados grandes leitores, aspeto não só confirmado, pela declaração de um número 

reduzido de livros lidos mas também pela indicação de práticas residuais de leitura. A maioria 

(9) apenas lê algumas vezes por mês. 

 Apesar de constatarmos a existência de uma maioria de alunos que declara gostar de ler 

e de pequenos leitores de livros, a declaração de que a maioria lê algumas vezes por mês e de 

que três declaram fazer uma leitura diária pode querer dizer que a relação da leitura poderá 

estar a ser construída através de práticas de leitura de textos, noutros suportes que não o livro, 

numa clara valorização de outros modos de representação e de multimodalidades leitoras. 

Poderemos ainda ler nestes dados reveladores de frágil relação com a leitura em língua 

materna, uma situação contextual decorrente de os alunos se encontrarem num país 

estrangeiro a aprender outra língua e consequentemente a mobilizar o seu tempo para a leitura 

em Português língua estrangeira. 

 

 

 Práticas de leitura em Português língua estrangeira - o que dizem os alunos 

chineses 

 

 Considerando a segunda parte do questionário sobre práticas de leitura em Português 

língua estrangeira, importa reiterar que foram feitas questões semelhantes às da primeira parte, 

acrescidas de duas perguntas que visam conhecer o que sentem os alunos quando leem em 

Português, no âmbito da unidade curricular de Leitura Extensiva em Português. 

 Quando questionados sobre se costumam ler, os alunos dividem-se claramente entre os 

que leem uma ou duas vezes por semana (7) e os que leem algumas vezes por mês (7). 

Considerando os extremos, apenas um declara ler todos os dias e outro aluno declara nunca/ 

quase nunca ler. 
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 A análise de dados mostra-nos que quando questionados sobre o que leem em 

Português, uma percentagem relevante de alunos declara práticas de leitura na internet (11), 

de jornais (9), livros de estudo (9), romance (8). Ninguém declara ler poesia. 

 Estes dados parecem confirmados na declaração de algumas práticas de leitura de livros. 

Tendo por referência o último mês, os alunos declaram ter lido livros no último mês (9), sendo 

que sete declaram não tê-lo feito nesse período. 

 Apesar de apenas um aluno declarar ler todos os dias e outro ter declarado nunca ler, os 

dados parecem revelar que os alunos leem. Podem não estar a fazê-lo na frequência desejada, 

mas leem. Se considerarmos os alunos que declaram não ter lido qualquer livro no último mês, 

na verdade verificamos que estes referem que costumam ler jornais, textos na internet e livros 

de estudo. Este dado pode mostrar-nos que apesar de declararem não ter lido livros no último 

mês, estes alunos leram outros textos, noutros suportes.  

 Quando convidados a referir o que significa ler em Português (L2), considerando os três 

itens mais relevantes, os alunos declaram na sua totalidade:  i) adquirir vocabulário e melhorar 

os conhecimentos sobre a língua Português; ii) assinalam em percentagem elevada que ler em 

Português significa conhecer outra cultura e outras visões do mundo (12) e iii) aceder à 

informação disponível (9).  

 A leitura em Português parece, assim, estar associada sobretudo a objetivos de natureza 

linguística e à possibilidade de obtenção de informação. Ler adquire para estes alunos uma 

dimensão técnica e operativa, mas integra também uma dimensão simbólica, (inter)cultural e 

epistémica. Ler para estes alunos não parece ser apenas uma prática de acesso a informação 

mas um modo de conhecer o outro e de potencialmente se relacionar com ele.  

 Não deixa de ser significativo o facto de os alunos não silenciarem itens que associam a 

prática leitora à possibilidade de aceder a diferentes mundividências e a momentos de prazer 

(5). Menos valorizadas surgem: a possibilidade de ter um emprego melhor (2) e de ser obrigado 

a ler (3). Começa, assim, a ser construída uma prática leitora associada a prazer e a uma 

consciência pessoal dos seus benefícios e não necessariamente a uma prática obrigatória, 

sendo clara a consciência dos múltiplos benefícios epistémicos e praxiológicos da leitura. 

 Quando requerido que os alunos referissem o que sentem quando leem em Português, 

no âmbito das suas práticas leitoras na unidade curricular de Leitura Extensiva em Português I, 

estes declaram sentir prazer (7), medo (4), confiança (3), referindo também sentir ansiedade 

(2). Efetivamente, ler em Português para estes alunos chineses parece ser uma prática que 

maioritariamente lhes causa algum conforto. De facto, os dados obtidos são confirmados com a 
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declaração de gosto de ler em Português (11) e de quatro alunos que declaram gostar pouco 

ou nada, sendo que apenas um declara gostar muito de ler em Português. 

 Um dos desafios do professor de Leitura Extensiva em Português é seguramente o de 

conhecer possíveis fontes de resistência para ler e portanto fontes potencialmente geradoras 

de ansiedade e de frustração. Deste modo, uma interrogação constante do professor será a de 

saber se as suas propostas de leitura são suficientemente ou demasiado desafiadoras, 

demasiado próximas ou afastadas da zona de desenvolvimento proximal. 

 Esta questão pressupõe que os modelos pedagógicos orientadores de práticas de leitura 

deverão considerar critérios de escolha textual centrados quer leitor, quer no texto e nos 

objetivos de leitura. 

 Naturalmente, o grau de resistência dos textos a ler condiciona a atitude face à leitura, e a 

competência linguística dos alunos em português é também fator importante a considerar no 

seu sentir, quando motivados a ler em português. Ainda que no âmbito deste estudo não 

tenhamos em consideração sobretudo estas dimensões relativas aos critérios de escolha 

textual de matriz textocentrica, pretendíamos saber, através da última pergunta do questionário, 

aspetos que poderiam favorecer uma relação mais tranquila e de maior fruição com a leitura. 

Neste sentido, a pergunta é feita perseguindo o objetivo de saber o que ajuda o aluno a ficar 

menos ansioso quando o professor propõe livros para ler. 

 Os alunos revelam sobretudo que a ansiedade maioritariamente sentida pode ser 

subtraída através do domínio de um vocabulário alargado. A totalidade dos alunos assinala 

este item, confirmando o que a investigação tem referido sobre a importância de criar 

ambientes de aquisição e alargamento lexical, uma vez que este é altamente preditor de 

compreensão leitora e de envolvimento leitor. 

 O segundo item mais valorizado é o que reporta para a ajuda do professor no processo 

de escolha dos livros a ler (11).  O terceiro refere-se à possibilidade de escolha do livro para ler 

(9) e o quarto discutir e falar sobre o livro (7). 

 Menos assinalados aparecem os itens escrever sobre o livro (6), ler silenciosamente (5), 

conhecer objetivos de leitura (5), ler com os colegas o mesmo livro (5). 

 O fator que parece gerar maior ansiedade é efetivamente apresentar leituras à turma (1) 

e leitura em voz alta (2), o que é naturalmente consentâneo com a gestão de emoções 

associadas a maior exposição pessoal que estas práticas implicam, mas também 

eventualmente a práticas de leitura excessivamente centradas no texto em detrimento da 

socialização de leituras. 
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 Resistências e condições de possibilidade para a construção de leitores em 

Português, L2 

  

 Os dados anteriormente apresentados permitem traçar um quadro de práticas leitoras 

que importa agora questionar à luz dos pressupostos teóricos acima sucintamente 

apresentados.  

Apesar de os alunos declararem algumas práticas de leitura em português língua estrangeira, 

considerando a declaração da periodicidade com que leem, é importante criar condição para 

que estes leiam com maior frequência, capitalizando na intensificação dessas práticas a 

possibilidade de se encontrarem com textos e contextos que os motivem a persistir na leitura, 

cumprindo e (re)descobrindo as suas diferentes finalidades. 

 Ler é, pois, uma prática que, sendo mais ou menos resistente para estes alunos, pode 

transformar-se pela sua intensificação em contexto académico, abrindo-se um horizonte de 

possibilidades de formação de leitores. 

 Se os alunos declaram práticas mais frequentes de leitura na internet e de textos dos 

media, então, uma possibilidade de seduzir leitores passa por diversificar o acesso a diferentes 

textualidades em múltiplos suportes. A leitura de textos de imprensa, conforme o programa da 

unidade curricular de Leitura Extensiva em Português adquire, neste contexto, uma outra 

legitimidade, enquanto prática com potencial formativo. 

 Outra condição de possibilidade é a de pensar dispositivos didáticos que favoreçam: i) a 

aquisição de vocabulário, aspeto claramente valorizado pelos alunos, quer como razão para ler 

em português, quer como fonte atenuante de ansiedade ao ler em L2; ii) a escolha de livros, 

mediada pelo professor, iii) práticas linguísticas de receção e de produção, nomeadamente a 

partilha de leituras numa lógica de socialização de práticas. 

 Assim, o que os dados nos revelam é que os alunos valorizam sobretudo dimensões que 

levam a pensar sobre as condições pedagógicas e didáticas de construção de uma relação de 

maior conhecimento e fruição leitora em língua estrangeira. Ao associar menor ansiedade, 

quando leem, a práticas linguísticas de aquisição de vocabulário, reforça-se a opção 

metodológica de ensino explícito de vocabulário, assim como o ensino de estratégias de 

compreensão leitora e sobretudo um ensino mediado por um professor orientador de escolhas 

textuais e de interações orais e escritas em torno dos textos.   
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 Se a ansiedade se objetiva na exposição do aluno quando tem de apresentar 

individualmente as suas leituras (apenas um aluno assinala este item como fator atenuador de 

ansiedade), então uma condição de possibilidade é a estruturação de aulas em dispositivos 

didáticos que permitam uma aprendizagem linguística colaborativa, sustentada, capaz de 

subtrair a ansiedade inerente à exposição à turma e consequente socialização de leituras.  

 Nessa ordem de ideias, os caminhos pedagógicos e didáticos para a construção de 

leitores, confirmam a necessidade de manter, no âmbito da unidade curricular de Leitura 

Extensiva em Português, práticas pedagógicas desenhadas a partir de modelos teóricos de 

leitura assentes em práticas de aprendizagem da língua, através da língua, usando-a para 

pensar e criticar as mundividências construídas na tessitura ideológica e estética dos textos 

(Halliday, 1993; Luke & Freebody,1997). De modo semelhante, é importante ancorar propostas 

nos modelos interativos de leitura, através da mobilização de práticas linguísticas de leitura e 

de escrita, explorando, nomeadamente as potencialidades de dispositivos didáticos centrados 

em tempos de ensino explícito de vocabulário, em círculos de leitura e usando recursos, como 

o diário de leitura que potenciem a aprendizagem articulada de competências de leitura e de 

escrita (Pereira, 2000). 

 Neste contexto, a aula de leitura Extensiva em Português deve ser uma comunidade de 

leitores e consequentemente o lugar onde se constrói a voz de cada leitor, através do 

conhecimento dos textos, através dos textos, para melhor os criticar, em ordem à constante 

reconstrução de uma relação pessoal positiva com a leitura. Um lugar que crie condições para 

o aluno ler em Português, porque tecnicamente o pode fazer, mas também porque o deseja 

fazer com múltiplos objetivos direcionados para a realização das suas práticas privadas e 

públicas. 

 

 A perspetiva alargada que estes dados nos permitem ter sobre as práticas de leitura dos 

participantes neste estudo e que podem lançar luz sobre estratégias de intervenção pedagógica 

e didática para esta turma de alunos, que agora privilegiamos, não impede de analisar estes 

dados numa perspetiva de conhecimento da razão individual de cada aluno, podendo o 

professor, a partir deles, construir uma razão escolar integradora de uma relação de mediação 

leitora mais personalizada, apoiando a escolha dos textos a ler e promovendo os modos mais 

favoráveis de o fazer, construindo pedagogicamente a concetualização teórica de leitura como 

prática situada. 
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 Efetivamente se considerarmos os alunos que declararam sentir medo quando leem em 

Português e os correlacionarmos com os itens por eles assinalados referentes a estratégias 

que favorecem um clima positivo para ler, podemos verificar que, se estes alunos coincidem 

com a maioria dos colegas na identificação de fatores atenuantes de ansiedade quando leem 

em Português (conhecer vocabulário, escolher o livro com os colegas, ter ajuda do professor), 

não declaram outra dimensão, valorizada pela maioria dos colegas: discutir e falar sobre o livro 

com os colegas, constituindo-se este um desafio pedagógico para o professor. 

 

 Do outro lado deste foco sobre as práticas de Leitura Extensiva em Português (L2), a 

partir de um olhar sobre as práticas leitoras em língua materna, interessava pensar na 

possibilidade de um quadro de práticas em espelho nestes dois contextos. 

 O que verificamos, considerando os dados obtidos a partir da primeira parte do 

questionário, é que os alunos declaram gostar mais de ler em língua materna (5 declaram 

gostar muito) do que em Português (1 declara gostar muito). Seria expectável pensar que 

alunos que declaram maior intensidade de gosto face à leitura em língua materna (gosto muito) 

pudessem declarar igualmente gostar muito de ler em L2. Tal não acontece. No entanto, estes 

alunos declaram ainda assim gostar de ler em Português, pelo que esta dimensão cognitiva e 

afetiva parece ser uma dimensão predominante nos dois contextos de leitura. Por outro lado, os 

dois alunos que declaram não gostar de ler em língua materna revelam: um gostar de ler, em 

língua estrangeira, e outro mantém a declaração de não gostar de ler. 

 De modo semelhante, o aluno que declara nunca/quase nunca ler em língua materna no 

seu tempo livre, declara ter lido um livro, em Português L2, no último mês e ler quase todos os 

dias. 

 Apesar de não estarmos perante um quadro de práticas em espelho nestes dois 

contextos, os dados permitem de algum modo pensar na possibilidade de eventuais 

transferências de práticas. Assim, uma condição de possibilidade para uma construção mais 

sólida com a leitura em Português passa também por uma relação mais frequente e positiva de 

maior fruição com a leitura em língua materna, explorando, nestas práticas, razões situadas 

para ler. No entanto, a declaração de não gostar de ler em língua materna não é 

necessariamente impeditiva de ler com prazer em língua estrangeira, podendo até pensar-se 

numa possibilidade de resgate do leitor, por práticas de leitura em língua estrangeira. 
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 Concluindo, importa sublinhar que o conhecimento agora construído em torno das 

práticas declaradas por estes alunos constitui um modo de refletir sobre propostas futuras de 

construção de leitores, permitindo, consequentemente pensar condições de possibilidade de 

(re)criar o desejo de cada aluno, enquanto conhecedor e utilizador crítico de textos, e de este 

se envolver e persistir na construção do seu percurso leitor em português língua estrangeira, 

em ordem à sua realização pessoal, académica e social. 
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