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RESUMO 
 

 
 Parto do pressuposto de que ao exercerem suas práticas de leitura em sala de aula, os 
professores reavivam marcas de suas experiências socioculturais com a leitura, construídas ao 
longo de sua trajetória. Independentemente da disciplina escolar em que atue, a memória 
dessas experiências possivelmente intervém, de modo positivo ou negativamente, na 
mediação da formação do aluno-leitor. É através, portanto, da articulação entre as 
perspectivas dos estudos que versam sobre a história da leitura, Narrativas (auto) biográficas e 
Formação docente que pretendo recuperar e reconstruir, por meio das narrativas de leituras 
contadas por professores de diferentes disciplinas escolares, os processos de apropriação da 
leitura tendo em vista suas táticas de acesso e de uso dos materiais escritos em circulação nos 
grupos sociais aos quais pertenciam. Por isso este trabalho indaga: Que modelos de leitura 
emergem nas narrativas de professores de diferentes disciplinas escolares? Como nelas se 
manifestam as representações sobre sua atuação docente na formação do aluno-leitor? O 
objetivo central é depreender as relações existentes entre experiências de leitura e a mediação 
na formação de leitores. Participaram da investigação 12 professores da educação básica 
vinculados profissionalmente ao ensino público da cidade de Belém. O corpus está 
constituído por transcrições de dois tipos de instrumentos: doze entrevistas narrativas e dois 
grupos de discussão. As análises apontam duas grandes fases do encontro com a leitura: uma 
anterior à escola e outra a partir da escola. Diferenciadas quanto a seus aspectos funcionais, 
essas fases sinalizam práticas e representações de leitura heterogêneas. Elas revelam ainda 
que a formação do leitor - professor e aluno- vincula-se, inicialmente, à constituição cultural 
do homem, marcada, fundamentalmente, por sua interlocução com o outro. A família, a escola 
e o local de trabalho apresentam-se como espaços que imprimiram profundas marcas na sua 
relação com a leitura. No entanto, o mesmo material escrito, encenado ou lido nesses espaços 
não tem significado coincidente para as diferentes pessoas que dele se apropriam. Esse motivo 
aponta para a possibilidade da construção de uma história da leitura, baseada não 
exclusivamente na descrição dos materiais lidos no decorrer de suas vidas, mas, 
principalmente, nos indicadores dos seus diferentes modos de ler. Essa trajetória exerce assim 
forte influência sobre a tomada de decisão e as manifestações do trabalho docente em 
situações de aula. Dessa forma conclui-se, em primeiro lugar, que as representações e práticas 
de leitura se constituíram e se (re) configuraram em distintas formas, conceitos, tempos e 
espaços, num entrecruzamento de diferentes discursos. Em segundo lugar, que a reflexão 
sobre as memórias de leitura resultou em um novo olhar dos participantes sobre seu trabalho 
docente e confirmou a hipótese segundo a qual a produção de narrativas autoreferenciadas 
oferece a quem narra a possibilidade de transformação das representações do sujeito consigo 
mesmo, com o outro e com o mundo, demonstrando a importância da pesquisa (auto) 
biográfica como método de investigação em Educação e sua contribuição para a formação de 
formadores de leitores em diversas áreas de conhecimento, enquanto territórios constitutivos 
do sujeito e de suas práticas sociais, na escola e fora dela. 
 
 
Palavras-chave: História do leitor e da leitura. Narrativa autobiográfica. Formação docente. 
Pesquisa (auto) biográfica. 
 
 

 
 
 



  

RÉSUMÉ 
 
 

 Nous avons pris comme point de départ le préssuposé que en exerçant ses practiques 
de lecture en salle de classe, les professeurs récuperent des signes de ses expériences 
socioculturelles par rapport à la lecture, construites au long de ses trajectoires. 
Indépendemment de sa discipline scolaire, la mémoire de ces expériences interviennent 
certainement, de manière positive ou négative, dans la médiation de la formation de l’élève – 
lecteur. C’est donc, par l’articulation entre les perspectives de ses études qui parlent sur 
l’histoire de la lecture, narratives (auto)biographiques et formation du professeur que je 
prétends récupérer et reconstruire, par les narratives de lectures racontées par les professeurs 
de différentes disciplines scolaires, les processus d’appropriation de la lecture en considérant 
ses tactiques d’accès et d’utilisation des matériels écrits en circulation dans les groupes 
sociaux auxquels ils appartennaient. Pour ça ce travail s’inquérit : Quels models de lectures 
émergent dans les narratives de professeurs de différentes disciplines scolaires ? Comment se 
manifestent-elles  les représentations sur sa performance pour la formation de l’élève – 
lecteur ? L’ objectif central est d’inférer les rapports existants entre des expériences de lecture 
et la médiation dans la formation de lecteurs. Douze professeurs de l’éducation de base des 
écoles de la ville de Belém y ont participé. Le corpus est constitué par les transcriptions de 
deux genres d’instruments: douze interviews narratives et deux groupes de débats. Les 
analyses montrent deux grandes fases de la rencontre avec la lecture : une antérieure à l’école 
et l’autre à partir de l’école. Ces fases montrent des pratiques et des représentations de lecture 
hétérogènes différenciés par rapport à ses aspects fonctionnaux. Elles revellent encore que la 
formation du lecteur – professeur et élève – se lie, d’abord, à la constitution culturelle de 
l’homme, marquée, fondamentalement, par son interlocution avec l’autre. La famille, l’école 
et le lieu de travail se présentent comme des espaces qui impriment des marques profondes 
dans le rapport avec la lecture. Malgré ça, le même matériel écrit, un fois mis en scène le lu 
dans ces espaces n’ont pas de significat coincidents pour les différentes personnes qui s’en 
approprient. Cette raison montre la possibilité de la construction d’une histoire de la lecture, 
basée pas exclusivement à la description des matériels lus pendant le cours de leurs vies, mais 
surtout, sur les indicateurs de ses différentes manières de lire. Cette trajectoire exerce de cette 
façon une forte influence sur la prise de décision et les manifestations du travail du professeur 
en situation de salle de classe. Comme ça on peut conclure, premièrement, que les 
représentations et pratiques de lecture se sont constitués et se sont (re)configurés dans des 
différentes formes, concepts, temps et espaces, dans un entrecroisement de différents discours. 
Deuxièmement que la reflexion sur les mémoires de lecture a resulté un nouveau regard des 
participants sur son travail de professeur et a confirmé l’hipothèse selon laquelle la production 
des narratives autoréférencées offre, à qui les narre, la possibilité de transformation des 
représentations du sujet avec lui-même, avec l’autre et avec le monde, ce qui démontre 
l‘importance de la recherche (auto)biographique comme méthode d’investigation en éducation 
et sa contribuition pour la formation des formateurs de lecteurs dans des différents domaines 
de la connaissance , comme territoires constitutifs du sujet et de ses pratiques sociales, à 
l’école et ailleurs.  
 
Mots-clé: Histoire du lecteur et de la lecture. Narrative autobiographique. Formation de 
professeur. Recherche (auto)biographique. 

 
 
 



  

RESUMEN 
 
 

 Partimos del presupuesto que al ejercer sus prácticas de lectura en clase, los profesores 
recuperan marcas de sus experiencias socioculturales con la lectura, construidas a lo largo de 
sus trayectorias. Independientemente de la materia escolar en que actúe, la memoria de estas 
experiencias posiblemente intervienen, de modo positivo o negativamente, en la mediación de 
la formación del alumno-lector. Es por medio, por lo tanto, de la articulación entre las 
perspectivas de los estudios que tratan sobre la historia de la lectura, narrativas 
(auto)biográficas y formación docente que pretendo recuperar y reconstruir, por intermedio de 
las narrativas de lecturas contadas por profesores de distintas materias escolares, los procesos 
de apropiación de la lectura considerando sus tácticas de acceso y de uso de los materiales 
escritos en circulación en los grupos sociales a los cuales pertenecían. Por eso este trabajo 
indaga: ¿Qué modelos de lecturas emergen en las narrativas de profesores de distintas 
materias escolares? ¿Cómo en ellas se manifiestan las representaciones sobre su actuación 
docente en la formación del alumno lector? El objetivo central es deprender las relaciones 
existentes entre experiencias de lectura y la mediación en la formación de lectores. 
Participaron de la investigación 12 profesores de la educación básica vinculados 
profesionalmente a la enseñanza público de la ciudad de Belém. El corpus está constituido por 
transcripciones de dos tipos de instrumentos: doce entrevistas narrativas y dos grupos de 
discusión. Los análisis apuntan dos grandes fases del encuentro con la lectura: una anterior a 
la escuela y otra a partir de la escuela. Diferenciadas con respecto a sus aspectos funcionales, 
estas fases señalan prácticas y representaciones de lectura heterogéneas. Ellas revelan aún que 
formación del lector – profesor y alumno – se vincula, inicialmente, a la constitución cultural 
del hombre, marcada, fundamentalmente, por su interlocución con el otro. La familia, la 
escuela y el lugar de trabajo se presentan como espacios que imprimieron marcas profundas 
en su relación con la lectura. Sin embargo, el mismo material escrito, escenificado o leído en 
estos espacios no tiene significado coincidente para las distintas personas que de él se 
apropian. Este motivo muestra la posibilidad de la construcción de una historia de la lectura, 
basada no exclusivamente en la descripción de los materiales leídos en el transcurrir de sus 
vidas, pero, sobretodo en los indicadores de sus distintos modos de leer. Esta trayectoria 
ejerce de esta manera una fuerte influencia sobre la tomada de decisión y las manifestaciones 
del trabajo docente en situación de clase. De esta manera se concluye, en primer lugar, que las 
representaciones y prácticas de lectura se constituyeron y se (re)configuran en distintas 
formas, conceptos, tiempos y espacios, en un entrecruzamiento de diferentes discursos. En 
según lugar que la reflexión sobre las memorias de lectura resultó en una nueva mirada de los 
participantes sobre su trabajo docente y confirmó la hipótesis según la cual la producción de 
narrativas autoreferenciadas ofrece a quien las narra la posibilidad de transformación de las 
representaciones del sujeto consigo, con el otro y con el mundo, demostrando la importancia 
de la pesquisa (auto)biográfica como método de investigación en educación y su contribución 
para la formación de formadores de lectores en distintas áreas de conocimiento, como 
territorios constitutivos del sujeto y de sus prácticas sociales, en la escuela y afuera.  
 
Palabras-clave: Historia del lector y de la lectura. Narrativa autobiográfica. Formación 
docente. Pesquisa (auto)biográfica. 
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A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO:  
uma nota autobiográfica 

 
 
 
 
 
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. 
Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê, 
de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se 
guarda em trechos diversos; uns com os outros, acho que nem se 
misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de 
rasa importância [...] Tem horas antigas que ficaram muito mais 
perto da gente do que outras de recente data. O senhor sabe; e se 
sabe, me entende. Toda saudade é uma espécie de velhice. 
 

(Guimarães Rosa, 2001). 
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A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: UMA NOTA AUTOBIOGRÁFICA 
 

A partir das reflexões de Guimarães Rosa (1995) inicio perguntando-me: como 

apresentar uma tese sobre histórias de leituras de professores, articulando-as com suas  

práticas de sala de aula na formação de alunos leitores? Talvez eu pudesse começar narrando 

minha história de leitura, mostrando nas minhas trajetórias os caminhos percorridos e neles as 

(des) construções realizadas, os processos de sedução, rupturas e rebeldias. 

Tornei-me uma assídua leitora de teses, dissertações, resultados de pesquisas, talvez 

porque acredite que quem faz um investimento dessa natureza, de certa forma, ensina ao 

outro, seu leitor, também a fazê-lo. Nessas leituras dediquei mais tempo aos trabalhos que 

versavam, ainda que com objetos diferentes, à temática da leitura, formação de professores e 

narrativas. Li muitas introduções e nelas percebi que quase sem exceção os autores 

apresentavam seus trabalhos narrando suas experiências com as temáticas de forma a capturar 

suas memórias em ordem cronológica (infância, juventude, vida adulta...), obedecendo às 

fases e aos acontecimentos das experiências a partir de algumas esferas de socialização 

(família, escola, igreja...). 

Minhas experiências ficaram retidas em minha memória, inscritas em minha pele, nos 

gestos, atitudes, no olhar, no meu coração, me impulsionaram e me lançaram para frente. Em 

meio a essas e muitas outras formas de aprender, descobri que as memórias não são 

necessariamente cronológicas, que narramos nossas histórias com os pés fincados no presente 

e é este muitas vezes que determina o que queremos lembrar e o que é melhor esquecer. Nesta 

perspectiva, considero fundamental narrar um pouco de minhas experiências pessoais e 

profissionais, para aclarar minhas escolhas, minhas inércias, minhas dinâmicas, como, 

também, para maior conhecimento de meus recursos e objetivos que sempre nortearam minha 

ação.  

Começo essa introdução de outra forma, talvez mais devagar e cautelosa, contando 

com certos detalhes como nasceu meu desejo de fazer esta tese, e antecipo que este relato 

importar-se-á com os percursos, com os movimentos que foram se delineando nas minhas 

diferentes trajetórias de vida e que dão agora materialidade a algumas de minhas utopias. 
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Tenho a clareza de que o conhecimento que produzimos em nossas pesquisas é sempre 

interessado e influenciado por fatores históricos. Isso não significa dizer que o que apresento 

nesta pesquisa não seja um conhecimento confiável, mas significa explicitar que as idéias que 

lanço aqui são as minhas formas de apreensão (entre tantas outras) e interpretação do real. E 

assim como os “dados” aqui apresentados são parciais, flexíveis e contingentes, assim 

também o são minhas teorizações. Com isso me arrisco a perder a possibilidade de ser uma 

pesquisadora expert sobre o tema aqui proposto, mas ganho a chance de dizer por que quero 

saber o que estou procurando, as respostas possíveis, as lacunas deixadas, as formas pelas 

quais fui capturada e escolhida por determinadas formas de dizer o que estou dizendo.  

Os percursos, os movimentos construídos e reconstruídos que resultam de diferentes 

trajetórias é o que passo a contar agora por meio do esboço da construção do meu objeto de 

estudo. Um objeto que é resultado inicialmente de necessidades e desejos pessoais. Na 

verdade eu sou parte do próprio tema estudado “Com tudo o que ele tem de bom e de ruim” 

(FERRAÇO, 2002, p. 103). 

Trato aqui da memória das experiências com a leitura e, como recorte analítico escolhi 

investigar práticas e representações de leitura que professores de diferentes disciplinas 

escolares construíram no decorrer de suas histórias de vida, atentando às possíveis influências 

que tais construções trazem à atuação em sala de aula quando se trata de formar leitores e à 

responsabilidade de todas as áreas disciplinares nesse investimento. Partindo deste 

pressuposto, admitimos que independentemente da disciplina escolar em que atuem (Ciências, 

Matemática, Geografia...), a memória dessas experiências intervém, positiva ou 

negativamente, na mediação da formação do aluno-leitor na escola. Procuro, dessa forma, 

ampliar a discussão sobre leitura, direcionando a pesquisa sobre a ação daquele que, na 

escola, teria a responsabilidade de formar novos leitores, ou seja, a atividade docente do 

professor, independentemente de sua área de atuação.  

Antes de iniciar minha trajetória profissional para apresentar os percursos percorridos 

na construção do objeto de estudo aqui proposto, abro um parêntese para dizer que não sei 

precisar quando iniciou meu interesse por esse objeto, mas se esse construto inicial, esse 

interesse tiver relações com a palavra experiência como um estado de paixão no sentido 

defendido por Larrosa (1999), como aquilo que se inscreve em nós, nos toca, que é passional 

e deixa marcas, então eu diria que tudo começou quando eu vivi  minha mais significativa 

experiência de paixão profissional, introduzindo formalmente a primeira criança e o primeiro 

adulto no mundo da leitura e da escrita. 
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Recordando aquele período, posso dizer que viver uma experiência como paixão pode 

referir-se a várias coisas. Primeiro, “a um sofrimento ou um padecimento” (LARROSA,1999, 

p. 4), que se revelava na minha intensa vontade de alfabetizar sem saber ao certo como fazer 

e, na dúvida, cercava-me dos mais bem dotados métodos tradicionais para ensinar a ler e 

escrever. Essa paixão pode referir-se também “a uma certa responsabilidade em relação ao 

outro” (LAROSSA, 1999, p. 5). Ainda que não soubesse como fazer corretamente, eu tinha 

clareza de que aquelas crianças dependiam de mim para mostrar-lhes o mundo das letras; que 

o meu ofício era o de fazer com que elas se apropriassem com qualidade do mundo letrado, 

afinal fora essa a responsabilidade delegada por minha instituição formadora, então eu 

precisava estudar mais, perguntar mais, ir em busca de... A paixão, então, fundava em mim 

“uma liberdade dependente, determinada, vinculada, inclusa, fundada não nela mesma, mas 

numa aceitação primeira de algo que está fora de mim, de algo que não sou eu e que por isso, 

justamente, é capaz de me apaixonar” (LAROSSA, 1999, p. 6). 

E, por fim, essa paixão pode referir-se a uma experiência de amor: 

 
 

[...] o amor-paixão ocidental, cortesão, cavalheiresco, cristão, pensado como 
posse é feito de um desejo que permanece desejo e que quer permanecer 
desejo, pura tensão insatisfeita, pura orientação para um objeto sempre 
inatingível. Na paixão, o sujeito apaixonado não possui o objeto amado, mas 
é possuído por ele. Por isso o sujeito apaixonado não está em si próprio, na 
posse de si mesmo, no autodomínio, mas está fora de si, dominado pelo 
outro, cativado pelo alheio, alienado, alucinado (LARROSA, 1999, p. 6). 

 
 

E foi assim que desde o início de minha carreira como docente eu me senti capturada, 

fisgada, possuída mesmo pela leitura como objeto de estudo, num misto que ainda hoje 

transita sempre entre liberdade e escravidão, prazer e dor, felicidade e sofrimento, tensão 

explícita de quem está preso por vontade, por isso talvez o trabalho com docência seja até 

hoje minha única experiência profissional, porque aqui me encontro com a felicidade ou ao 

menos “com o cumprimento do meu destino no padecimento que minha paixão me 

proporciona” (LARROSA, 1999, p. 7). 

O interesse pelo objeto de estudo teve início então quando eu ainda nem sabia que iria 

pesquisá-lo. Isso é possível? Hoje eu acredito que sim, que somos capturados de muitas 

formas por aquilo que vamos pesquisar, de formas inconscientes, inclusive. 

Lembro que, na década de 1980, ainda como estudante do curso de magistério, atuei 

como estagiária, com crianças de 2 a 4 anos em turmas de Educação infantil num convênio 

entre Secretaria Municipal de Educação e um Centro Comunitário de um bairro periférico da 
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cidade de Belém. Lá eu aprendi nas reuniões de planejamento que era suficiente brincar com 

as crianças para entretê-las, passar o tempo, até que seus pais voltassem do trabalho para 

apanhá-las. Naquela época eu não entendia que as brincadeiras poderiam ter também funções 

pedagógicas. Nunca li em sala texto algum às crianças, afinal elas eram pequeninas e só 

aprenderiam a ler com 6 anos, já nas turmas de alfabetização, e o que então entenderiam das 

histórias contadas por mim já que não dominavam o código escrito?  

A partir de 1986, outra trajetória se alia à primeira: a formação como professora das 

séries iniciais. Formada no curso de Formação de Professores para as séries iniciais no Ensino 

Fundamental, no Instituto de Educação do Pará, antiga Escola Normal, instituição tradicional 

de formação de professores no Estado do Pará. Lá experimentei as alegrias e frustrações de 

ser alfabetizadora e ter descoberto já na prática docente que para ser professor alfabetizador 

não bastava ensinar o código escrito às crianças, era preciso ir além dele, experienciá-lo em 

outras práticas sociais. Como concretizar tal investimento? Eu não sabia. Interrogava-me 

sobre as aprendizagens dos alunos que teimavam, apesar de meu esforço, em não aprender a 

ler, ou se liam as letras, tremiam diante do texto escrito; intrigava-me com o grau de 

insatisfação sentido por meus colegas de trabalho, com a falta de acesso a livros na escola e 

frustrava-me com o processo de formação, quase que inexistente, nas escolas em que 

trabalhei. 

Instigava-me também, àquela altura, saber por que nós, professoras das séries iniciais, 

éramos objeto de tanta discussão quando o assunto era o processo ensino-aprendizagem, o 

sucesso ou fracasso escolar das crianças. E, como bem dizia uma colega de curso: “se as 

coisas dão certo, é porque a escola é boa. Mas se dão errado, a culpa é do professor”. 

Recordo-me bem de minhas aulas na disciplina Didática da Língua Portuguesa. O grande 

questionamento era saber por que os/as professores/as assumiam posturas tão inflexíveis nas 

escolas quando o assunto era ensinar a ler e escrever. E, então, professores e alunos 

chegávamos à conclusão de que o problema era metodológico, que precisávamos nos armar 

de instrumentos materiais necessários ao ensino de leitura e escrita. Tudo isso sem considerar 

que “qualquer metodologia de ensino articula uma opção política que envolve uma teoria de 

compreensão e interpretação da realidade com os mecanismos utilizados em sala de aula” 

(GERALDI, 1997, p. 43). Fazíamos oficinas pedagógicas, construíamos materiais didáticos, 

mas continuávamos com um perfil de aluno ideal, sem histórias para contar. A língua materna 

continuava sendo estudada e ensinada somente por meio de teorias gramaticais normativas, 

com exercícios do tipo risque, sublinhe e complete, e o texto era utilizado como pretexto para 

o estudo desse tipo de gramática. Tais práticas iam aos poucos revelando as concepções de 
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leitura e de texto adotadas por nossos professores e, por certo, apreendidas por nós alunos. E 

foi assim que aprendi a ensinar a ler e escrever e me tornei uma professora alfabetizadora, 

com a responsabilidade, delegada por aquela instituição centenária, a quinta escola Normal do 

Brasil, de introduzir crianças, jovens e adultos no mundo da leitura e da escrita. 

Após alguns anos de investimento na profissão do magistério, em 1991 graduei-me em 

Letras. Na Universidade pude perceber o quanto o discurso pedagógico que pesquisava 

formação de professor-leitor perseguia uma imagem idealizada de sujeito sob aspectos 

diversificados: uma imagem correta, adequada, eficiente, desejável e legítima. Uma imagem 

centrada na familiaridade com as práticas de leitura e escrita de prestígio, exigidas em uma 

sociedade letrada como a nossa, afinal, são as professoras alfabetizadoras e os professores de 

Português e, por conseqüência, o seu letramento, que introduzem os alunos nas práticas 

socioculturais de leitura e escrita dessa mesma sociedade. Pesava sobre mim e meus amigos 

de turma ser alguém que sempre escreve corretamente, que conhece os significados das mais 

variadas palavras. 

Durante o período de graduação me inquietei e discordei da forma com que a 

linguagem era concebida e procurei aprofundar meus conhecimentos, minha compreensão 

sobre educação e linguagem, sobre suas possíveis articulações. Aos poucos fui entendendo a 

centralidade da linguagem nas interações humanas e, conseqüentemente, nos espaços e 

tempos educacionais e escolares. Esse entendimento afastava-me, cada vez mais, da imagem 

do certo e do errado tão presente em minha formação escolar. Contudo, naquela época, eu 

não conseguia alçar outros vôos e, quando não sabia realmente o que fazer ou como fazer 

diferente, detinha-me aos atos de correção textuais, colocava em baixo do braço a mais 

comentada (e temida) gramática normativa e saía a ensaiar minhas primeiras aulas de língua 

portuguesa no estágio supervisionado já no final do curso1.  

Desse tempo trago a lembrança de uma aluna da 8ª série que um dia muito triste me 

confessou que gostava muito de mim, mas que minha disciplina era um horror, uma chatice. 

Talvez por ter experienciado essa avaliação negativa eu hoje compreenda melhor o que 

sentem meus alunos na disciplina Prática de Ensino e, com isso, considere juntamente com 

Bolívar (2002, p. 214) “que o conhecimento para o ensino deve ser reconceitualizado em 

sentido amplo, para incluir os componentes práticos e, por isso mesmo, pessoais”. 

                                                 
1 Um parêntese: lembro de minhas aulas no Estágio Supervisionado: tínhamos o professor de Estágio como 
modelo, alguém que iria fazer da forma “correta”, para que, observando, discutindo, fizéssemos da mesma forma 
quando estivéssemos na escola, com os alunos. Hoje, como professora de Prática de Ensino que sou atualmente, 
penso, a partir também das experiências que vivi como aluna, em outras formas de viabilização do trabalho. 
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Depois de concluído o curso de Letras atuei como professora de Português no segundo 

segmento do Ensino Fundamental  e no Ensino Médio e percebi o quanto a discussão sobre o 

papel da leitura e escrita na escola tinha como orientação dominante a transmissão desses 

conhecimentos unicamente pelo professor de Língua Portuguesa e o quanto isso era sempre 

encarado de forma natural pelos professores de outras disciplinas escolares. Exatamente como 

eu aprendera minha vida inteira em casa e na escola. 

Nesse período vivenciei, como professora, práticas contraditórias veiculadas em 

diferentes discursos de outros professores principalmente nas reuniões de planejamento: É 

preciso perceber o aluno como um todo, fazendo inter-relações com todos os conhecimentos. 

Discutíamos isso nas poucas reuniões que tínhamos, mas impunha-se um conteúdo 

fragmentado em disciplinas cuja maior característica era o processo de hierarquização 

existente entre elas. O aluno tem que ser crítico e participativo, contudo o processo 

pedagógico construía um sujeito centrado, alienado e silencioso, cuja voz era mutilada antes 

mesmo de ser ouvida; É preciso considerar relevante o conhecimento experiencial dos 

alunos, mas como fazê-lo se suas vozes sempre ficavam perdidas no meio de conhecimentos 

selecionados por apenas um grupo de professores.  

Nesses meus primeiros anos, como professora de Português, vivenciei boa parte das 

características dos primeiros anos de experiência docente descritos por Huberman (1974) - O 

choque da realidade da escola pública, com alunos que não eram aqueles pensados na 

universidade; a falta de condições decentes de trabalho; o baixo salário. Em suma, a 

discrepância entre os ideais construídos e a vida cotidiana na escola colocou-me diante da 

necessidade de sobreviver nesse “novo contexto”. E, em meio a isso tudo, defrontar-me 

comigo mesma diante de diferentes dilemas: a dificuldade em lidar com a indisciplina dos 

alunos e a preocupação com minha performance, o desejo de aplicação do que passei tanto 

tempo aprendendo na universidade. Naquele momento comecei a compreender a necessidade 

de adequação entre o que se pretende fazer e o que realmente pode ser feito em sala de aula, 

razão pelo qual o trabalho docente é tão complexo. 

Em contrapartida, nessa mesma época seduzida pelo encanto da novidade, pelo 

orgulho de ter uma classe dependente de mim, fiz algumas rupturas, das quais destaco duas 

ainda muito presentes em minhas memórias. A primeira está ligada a imagem que construí 

sobre o ensino. Certo dia, em meio a um exaustivo exercício de gramática, disse aos alunos 

que para descobrir o objeto direto de uma frase bastava que se fizesse ao verbo a pergunta O 

Que. Assim, na frase: O menino comeu o bolo, o objeto seria o bolo, porque essa era a 

resposta à pergunta “o menino comeu o quê?”. Depois da explicação resolvi “inovar” e 
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solicitei que, para demonstrar se tinham aprendido realmente a lição, os alunos fossem ao 

quadro escrever frases destacando o objeto direto. Sentei para observar a demonstração de tão 

grandioso ensino. O primeiro aluno escreveu: João está triste, o segundo: Maria é assanhada, 

enquanto isso, eu me desesperava porque pensava: “como explicar que triste e assanhado  não 

eram objetos diretos e sim predicativos do sujeito”, mas eles tinham feito a pergunta o que ao 

verbo, exatamente como eu encaminhara... Ora eu havia esquecido de dizer aos alunos que o 

objeto direto se dá quando o verbo pede um complemento verbal para que a frase se complete. 

O predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito que vem ligado ao verbo e só acontece 

nos verbos de ligação (ser, estar, permanecer, ficar). Como era possível tamanho despreparo? 

Logo eu que passava horas estudando gramática, decorando as regras e as inúmeras exceções, 

as regularidades e irregularidades ortográficas? Foi nesse momento que eu percebi que 

naquele local de trabalho, com aqueles alunos reais, eu adquiria um amplo conhecimento 

profissional e que precisava considerar isso para construir minha prática docente.  

A busca por essa autonomia profissional, por esse sentimento e necessidade de 

pertencimento fez-me ser capaz de tomar decisões próprias, modelando um certo estilo 

pessoal de lidar com o ensino da Língua Portuguesa, modificando assim minha vida e 

impactando em minha experiência docente. Isso hoje me faz pensar que nós que pesquisamos 

as relações entre vida e contexto de organização do trabalho não podemos pensar tal relação a 

partir de uma perspectiva unilateral: somente do ângulo de como a minha história de vida 

afeta a minha vida profissional. Diante de minha experiência de vida e como docente, o 

melhor seria suspeitar que os modos como trabalham os professores têm imenso impacto na 

sua vida pessoal, que esta via é de mão dupla. 

Nessa época de profunda crise profissional e pessoal comecei meus primeiros 

questionamentos acerca das tarefas do professor de Português, da efetiva constituição do 

conteúdo de ensino, da necessidade de articular os conhecimentos adquiridos ao longo de 

minha formação acadêmica com as necessidades, reais ou imaginárias, da transmissão destes 

conhecimentos.  

Questionei também a responsabilidade de outros professores na formação do leitor, 

ainda que inicialmente isso se traduzisse em um simples desejo de divisão de 

responsabilidade daquilo que eu julgava ser tarefa minha como professora de Português. 

Como eu acreditava que ensinar português era ensinar a escrever corretamente, achava 

também que bastava que cada professor corrigisse os erros dos alunos e pronto: estava feita a 

divisão de responsabilidades. Hoje entendo que os professores, independente da área de 

atuação, são mediadores de leitura e escrita, são ‘agentes de letramento’ no dizer de Kleiman 
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(2002), são os sujeitos que apresentam, de certa forma, ao aluno o que será lido (a paisagem, a 

imagem, o corpo em movimento, os diversos gêneros...) e que assim sendo a leitura e a escrita 

devem constituir-se em “objetos curriculares regulados nos diferentes níveis dos discursos 

pedagógicos se apresentando como elementos comuns a todas as áreas disciplinares” 

(KLEIMAN, 2002, p. 27). No entanto, ainda hoje aceitamos que tais práticas apareçam quase 

exclusivamente reguladas no âmbito da disciplina Língua Portuguesa.  

Na escola em que eu trabalhava não era diferente: continuávamos a insistir que se 

considerassem os interlocutores e os objetivos de escrita ao produzir um texto, mas esta 

mesma escola era talvez um dos poucos lugares onde se escrevia para ninguém simplesmente 

porque os alunos eram colocados diante de comandos e práticas que não lhes permitiam ter o 

que dizer, pra quem dizer, por que dizer, elementos essenciais para a formação de um leitor. 

Em contraposição a isso pensava que o aluno precisava interagir para aprender a construir e 

refletir acerca de suas hipóteses, interligadas ao seu contexto de vida, precisava escrever tendo 

em vista um motivo efetivo e um interlocutor real. 

Nesse sentido, o trabalho com a leitura e a escrita que experimentei na escola 

configurava-se a partir de práticas e discursos contraditórios como os que vimos acima. 

Primeiro porque é um trabalho em que a apropriação da linguagem verbal se dá na maioria 

das vezes pela via informativa, desconsiderando sua característica simbólica que permite a 

quem lê e escreve intervir no mundo, como anunciou Paulo Freire (1983) e, segundo, por 

configurar-se como território demarcado do Professor de Português. 

Juntam-se a minha trajetória de formação meu ingresso, em 1997, como docente no 

ensino superior, atuando na disciplina Prática de Ensino de Português e Metodologia 

Específica de Português. Continuei assim a minha incursão na arena da formação de 

professores, o que me possibilitou contato mais direto com atividades de formação continuada 

nas escolas públicas municipais, via estágios supervisionados, minicursos e projetos de 

pesquisa e extensão2. Nunes (2001) justifica o uso do termo arena para formação de 

professores citando Popewitz e Pereyra (1992) quando dizem que pensar a formação de 

professores como uma arena social é reconhecer que neste espaço multidimensional interagem 

vários atores sociais (órgãos estatais, instituições de formação de professores, organizações 

profissionais e sindicais, fundações de natureza filantrópica etc.).Trabalhei na formação 

                                                 
2 Projeto de Pesquisa Laboratório Interdisciplinar de Práticas Docentes do Centro de Educação da UFPA. Projeto 
de Pesquisa-ação, financiado pelo CNPq, sob a coordenação da profa. Dra Maria Olinda Pimentel, do qual fiz 
parte inicialmente como pesquisadora, tendo me afastado para cursar Mestrado e Projeto de Extensão Sócio-
educacional Integrado, parceria entre a UFPA, Organizações não governamentais e cinco escolas da Rede 
municipal de Ensino da cidade de Belém, em que eu atuava coordenando o projeto Letramento na Escola. 
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continuada dos professores de quinta à oitava série, discutindo a leitura como um elemento 

norteador de todas as áreas do conhecimento. Com as professoras das séries iniciais, as 

discussões giravam em torno dos processos de alfabetização e letramento, interessava-me 

investigar as práticas e eventos de letramento de professoras e alunos nas escolas. 

Tal investimento no campo da formação de professores culminou na feitura de minha 

dissertação de Mestrado, em 2003, sobre narrativas de professoras alfabetizadoras. As 

análises dessas narrativas apontaram duas grandes fases do encontro das professoras com a 

leitura: uma anterior à escola e outra a partir da escola, ambas diferenciadas quanto a seus 

aspectos funcionais, sinalizando para a discussão de modelos de aprendizagem das práticas 

de letramento heterogêneas.  

Esse reconhecimento tornou possível a compreensão de que partindo de uma 

concepção de leitura como prática sociocultural, considerando os estudos do letramento, é 

possível entender que a relação que cada professora estabelece com a leitura diferencia-se em 

função do seu processo de socialização, uma vez que sua formação leitora aconteceu no 

decurso da vida em contextos privilegiados como a família, a escola e os espaços de formação 

continuada e que, em cada um desses espaços, as professoras manifestaram diferentes práticas 

e modos de leitura, conforme suas finalidades e as práticas discursivas as quais tiveram 

acesso, o que demonstra, cada vez mais, a necessidade de estudos e pesquisas que questionem 

certos paradigmas que, de modo equivocado, elegem uma única forma de ler como legítima, 

em detrimento de outras igualmente válidas e importantes, como as apresentadas na 

dissertação pelas professoras alfabetizadoras. 

Voltando à discussão da formação de professoras das séries iniciais, um dado 

interessante que eu percebia durante os momentos de formação entre as professoras era o fato 

de que todas - umas com maior, outras com menor evidência - desenvolviam práticas de 

leitura e escrita contextualmente situadas, de acordo com as exigências requeridas para o ato 

de ensinar: elaboração de pareceres individuais sobre a aprendizagem de cada criança, 

planejamento curricular via tema gerador, construção de projetos de ensino para o trabalho 

com a leitura e escrita, registro de atividades bem sucedidas com as crianças - com destaque a 

um registro que teve publicação em um jornal do Projeto de Extensão – e, ainda assim, as 

professoras pareciam não se reconhecer como representantes de uma cultura letrada. Esses 

momentos eram oportunos também para que eu repensasse minha formação inicial bem como 

minha atuação, agora, como formadora de professores, sobre o que selecionar para o trabalho 

de formação, sobre minha postura diante da incompetência declarada das professoras e, mais, 

sobre as marcas feitas e deixadas por nós nos currículos escolares quando o assunto era leitura 
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e escrita. Era um trabalho ao mesmo tempo de formação e auto formação, pois ia aos poucos 

construindo concepções sobre mim mesma, como formadora, a partir das interações com meu 

contexto de trabalho. 

No curso de Mestrado em 2003 a partir das diferentes leituras sobre currículo, 

formação de professores e questões de leitura, escrita e leitor, percebi minhas limitações 

quanto aos temas propostos. Os diferentes momentos de interlocução no curso me ajudaram a 

compreender com maior clareza algumas das situações acima descritas e a iniciar a definição 

de um recorte analítico para a construção desta tese. Passei, então, a pensar na formação de 

professores tomando como recorte a formação do professor–leitor. No mestrado mais 

especificamente a professora-alfabetizadora3 e no doutorado A formação leitora de 

professores de diferentes disciplinas escolares, já que era essa temática – formação de 

professores, leitura – que me atravessara a vida desde o início de minha carreira docente. 

Isto posto, considero que minha inquietação em relação à leitura nasceu precisamente 

de uma insatisfação com o já sabido, com um processo histórico de naturalização: somente os 

professores de Português são os responsáveis pela formação do aluno-leitor. Essa “Verdade 

vigente”, como sinaliza Corazza (2002), me instigou a querer tomar essa ‘verdade’ pelo 

avesso e investigar outras redes de significações. 

Quando decidi que iria voltar à escola de Ensino Fundamental, após concluído o 

mestrado, para iniciar um processo de discussão sobre a leitura nas diferentes disciplinas 

escolares, entrei em contato com meu primeiro impedimento: a resistência quase unânime dos 

alunos da disciplina Prática de Ensino de Português. Alunos que, no semestre seguinte, seriam 

professores de Português. Alguns quiseram desistir da disciplina por considerarem a idéia 

absurda inclusive de ser discutida tanto no campo teórico, quanto no prático: “o curso inteiro 

me preparei e esperei para estagiar e discutir questões específicas de leitura e escrita em turma 

de professores de Português, e agora vamos ter que observar, diagnosticar e problematizar 

essas modalidades em áreas sem nenhum vínculo com a leitura e a escrita?”, declarou um 

aluno. 

O que o aluno questionava evidenciava as dificuldades pela qual eu também passara e 

aprendera quando aluna do curso de Letras: o domínio da teoria dará condições ao professor 

no futuro de transformar o conhecimento em conteúdo de ensino. O que tínhamos no curso? 

Uma visão geral e crítica das ciências da linguagem. Porém, poucas recordações me fazem 

                                                 
3 Professora alfabetizadora foi denominada a professora que atua nos quatro primeiros anos do ensino 
fundamental, quando acredito que a alfabetização tenha realmente conseguido seus objetivos. 
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lembrar de ter exercitado durante o curso a leitura e a escrita numa quantidade mínima que 

fosse capaz de dar sentido à reflexão sobre a língua. 

Talvez essa errônea compreensão, freqüente mesmo entre os professores de Língua 

materna, decorra também do escasso diálogo que há entre as diferentes disciplinas do 

currículo nas escolas, o que ainda é tão comum na prática escolar, em que pesem os esforços e 

o desejo de transformação das próprias comunidades escolares em rever e transformar seu 

trabalho. É uma forma de pensar também vinculada a uma concepção de currículo marcada 

pela indesejada hierarquia entre as áreas, por disciplinas com cargas horárias diferentes, 

capazes de orientar ou mesmo liderar a trajetória de ensino a qual o aluno é submetido. Não se 

vê, então, o processo de construção do conhecimento como resultado do conjunto das ações e 

oportunidades de aprender promovidas na escola, em que todos deveriam se envolver e 

participar.  

Percebe-se então que quando tantos que estão fora (e às vezes dentro) da escola 

enxergam as disciplinas escolares, com exceção da Língua Portuguesa, como pouco 

comprometidas com a leitura – razão deve existir para que isto aconteça. Compreender que a 

leitura é tarefa comum, elemento norteador de todas as áreas, portanto tarefa a ser realizada 

nas aulas de quaisquer disciplinas escolares, é o passo inicial para que o pleno domínio da 

leitura como meio para o desenvolvimento da capacidade de aprender se concretize, conforme 

objetivo explícito no Artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, 

tal compreensão não é suficiente. Necessário se faz que o professor, independente da 

disciplina em que atua, para trabalhar com a leitura, conheça minimamente “as suas leituras”, 

isto é, o que ele leu em sua trajetória pessoal e profissional e o que é particular como 

linguagem na sua área específica de atuação. Afinal como nos lembra Dominicé (2006, p.16) 

“todo formador precisa conhecer melhor o que foi formador em sua própria história de vida.” 

Nesse quadro, refletir na sua área, sobre o papel social do professor, envolve 

considerar o contexto em que ele foi formado, em que atua, assim como os conceitos 

apropriados ao longo de sua formação e vida profissional, sobre os processos de ensino-

aprendizagem e sobre as possíveis relações dessa história em sua atuação docente. 

Após os desabafos dos alunos, consegui entendê-los e perceber que de certa forma eles 

estavam certos, afinal era assim que a universidade e com ela a licenciatura em Letras nos 

formava (e parece que enformava também). Iniciei com os alunos um trabalho formativo, 

apresentando-lhes as experiências já empreendidas no Brasil acerca da ampliação da 

discussão da leitura para outras áreas de conhecimento. Recorri inicialmente a materiais em 

áudio e vídeo do Grupo de Integração Escola Universidade sobre a parceria entre 
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Universidade e Secretaria Municipal de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Lemos o 

livro Ler e escrever compromisso da escola (NEVES, 2006) e junto a isso começamos, 

ainda que informalmente, a contar as nossas histórias de leitura. Isso tudo intencionando, de 

forma mais geral, promover o autoconhecimento desses sujeitos a fim de identificar situações 

e vivências que desencadearam, cristalizaram condutas e posturas no processo de tornar-se 

(porque alguns já ministravam aulas) e estar sendo professor, isso porque entendo com Nóvoa 

(1992) que ensinamos não só o que sabemos, mas o que somos e o que somos tem ligação 

direta com o que vivemos e experienciamos pessoal e profissionalmente.  

Meu objetivo era o de estabelecer uma relação de alteridade compreendendo o outro, 

meu aluno, a partir de suas próprias categorias.  Lamento, ainda hoje, não ter tido a idéia de 

envolvê-los como colaboradores desta pesquisa, pois os depoimentos finais da disciplina, 

após os estudos e discussões, contrariavam qualitativamente os seus depoimentos iniciais. 

Concomitantemente a esses estudos fomos à escola conversar com os professores das 

diferentes disciplinas e por um semestre desenvolvemos (os alunos agora já eram meus 

parceiros) discussões diversas com professores de História, Matemática, Geografia e 

Português, além de observações participantes em sala de aula, a fim de observar o que liam e 

como liam os alunos nas diferentes disciplinas. O eixo principal de nossos encontros, sempre 

às quartas-feiras e quinzenalmente, era referente à leitura e escrita dos alunos. Em geral, as 

declarações eram as mesmas: os alunos não sabem ler e escrever; Eu sei trabalhar meu 

conteúdo específico, mas os alunos não têm competência para entendê-lo porque não sabem 

ler e escrever - declaravam os professores. Apesar de declararem que a leitura era importante 

para o aprendizado de sua área específica, eu não percebia nos discursos dos professores 

manifestações reveladoras de um contato mais íntimo e rotineiro entre eles e a leitura ou ainda 

a preocupação com o ato de ler, por um motivo considerado por eles como justo: a leitura não 

se constituía um conteúdo específico de sua disciplina. Percebia então que eu precisava 

aprofundar essas questões, me envolver mais com histórias de leituras dos professores. 

Diferentemente de alguns autores (RÖSING, 2001; ABAURRE, 1990) que apontam 

essa justificativa como descompromisso profissional, eu a encaro como um desconhecimento 

da importância do que seja ler e escrever em cada disciplina escolar e de uma concepção que 

aponta a leitura como algo que tende a ser mais natural, desinteressada, descontraída, segura, 

desenvolta, livre, isto é: menos escolar. 

Àquela altura discutíamos que ler e escrever são competências indispensáveis na 

sociedade atual, que tais habilidades são meios para o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, e competências para a formação do aluno em qualquer idade. Tais conclusões 
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faziam com que o grupo percebesse que essa era uma tarefa de responsabilidade de toda a 

escola e um desafio para todas as áreas de conhecimento que compunham o currículo escolar. 

Essas polêmicas resultaram em algumas conclusões iniciais: que a leitura era da 

responsabilidade de todos os professores da escola e que isso se justificava por alguns 

motivos: a) porque se apresenta cotidianamente como um problema didático a todas as áreas 

de conhecimento; b) porque existem diferentes suportes de leitura (mapas, documentos 

históricos, paisagens, gestos, corpo em movimento, símbolos etc.); c) porque existem 

diferentes formas de atribuir significados a diferentes gêneros textuais, promovendo variadas 

experiências que contribuem para diversificadas formas de ler e escrever.  

Os professores começaram pouco a pouco a declarar informalmente as dificuldades 

que sentiam ao lidar em sala com essa problemática e, gradativamente, foram se colocando 

em contato com suas experiências formadoras nas diferentes instâncias (formais ou não) a 

partir de seus aprendizados com a leitura. Os processos de letramento foram tomando outras 

direções. O que antes aparecia como objeto de ensino, agora passava a ser percebido como e 

discutido também como objeto de aprendizagem e, como tal, além de ser de responsabilidade 

de todos na escola, envolvia fundamentalmente os professores de todas as disciplinas. E seus 

processos de letramentos.  

Isso implicava, por certo, refletir sobre a relação pessoal e profissional que cada 

professor teve e tem com a leitura em suas histórias de vida, o que certamente ultrapassa o 

espaço de sala de aula, o espaço da escola como local de trabalho. Envolvia pensar se os 

professores eram realmente usuários proficientes da leitura. Do contrário, como convencer 

alguém a se arriscar nessa aventura se não conseguimos enfrentar pessoalmente o risco? 

Implicava também na problematização na formação de professores para qual concorrem 

diversas áreas de conhecimento da leitura. As declarações dos professores remetiam a esse 

grande equívoco em sua formação: a leitura não era tratada como uma das ações significativas 

na formação dos alunos. 

Em meio a muitos atropelos, o semestre foi concluído e eu transformei essas 

inquietações no meu projeto de doutorado, dando continuidade ao que já iniciara 

informalmente em outros tempos. 

O trabalho na educação infantil, no ensino fundamental e médio e na universidade com 

formação de professores é, portanto, o fio que vai entrelaçando o meu objeto de estudo, 

tornando-o alvo de minhas pesquisas e de trabalho profissional e político. É a síntese de um 

pensar que permeia uma longa trajetória dentro da escola pública, seja como aluna que fui, 

seja como professora e formadora de professores que sou. Nessa trajetória aprendi a ler a 



26 
 

escola de forma positiva, buscando respostas a partir das indagações dos sujeitos sobre o que 

fazem e produzem nela e para ela. Charlot (2000, p. 36) explica essa visão positiva quando diz 

que 

 
 
[...] a leitura positiva é antes de tudo uma postura epistemológica e 
metodológica. Praticar uma leitura positiva não é apenas, nem 
fundamentalmente, perceber conhecimentos adquiridos ao lado das 
carências, é ler de outra maneira o que é lido como falta numa leitura 
negativa. 
 
 

Com essa perspectiva não intenciono olhar à escola somente naquilo que ela tem de 

bom, mas olhá-la em seu movimento, em sua complexidade e, nesse movimento, desvelar as 

“táticas” usadas pelos professores para desenvolver seu trabalho4. 

 Nesse entrelaçamento de temas - formação de professores, leitura, escola, currículo, 

ensino - algumas questões me inquietavam como pano de fundo: como pensar processos de 

formação inicial e continuada de professores considerando a reflexão que fazem sobre seus 

processos de aprendizagem da leitura? Que posturas pedagógicas são assumidas no ato de 

ensinar a ler como questões específicas do seu fazer? Como trabalhar de forma 

interdisciplinar tendo como eixo a questão da leitura? Como pensar num trabalho que 

evidencie o ato de narrar sobre a experiência vivida, sobre as aprendizagens de leitura, 

tomando a narrativa oral/escrita como objeto de múltiplas interpretações? Como é que cada 

professor, ao entrar em contato com os diferentes conceitos sobre o que seja leitura, com 

diferentes práticas veiculadas por diferentes fontes, construiu o seu conceito de leitura, 

considerando as diferentes instâncias sociais das quais participou? E esses espaços formativos 

sofreram quais tipos de influência de determinados discursos sobre leitura? 

 Buscar aproximações com essas questões tentando respondê-las poderia ser um 

valioso instrumento, uma pista para aprender quem nós somos- pessoal e profissionalmente - 

elementos constitutivos de práticas, condutas, opções e portanto essenciais para a 

compreensão e transformações das ações educativas e da profissão docente. 

Ao longo dessas trajetórias foi se delineando assim minha convicção pela melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem na escola pública e nela a formação do leitor, do leitor 

professor, do leitor aluno, o que me permite lutar e me juntar a muitos outros por uma prática 

de efetivação, neste país, de uma educação para a leitura e talvez não somente pela leitura, o 

                                                 
4 “Táticas”, segundo De Certeau (2003), são maneiras de utilizar o sistema e suas imposições dogmáticas, 
constituindo resistências ou ao menos “manobras” entre forças desiguais. 
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que no meu entender significa estabelecer como meta que crianças, jovens e adultos, sejam 

alunos ou professores, busquem com autonomia as leituras necessárias, desejadas para suas 

vidas, sua inserção social, cultural e política. Isso seria mais do que aprender a ler, seria 

pensar a leitura como experiência como “[...] algo que tem efeitos na subjetividade, ou a 

trans-forma ou a de-forma. Uma experiência que resulta em formação [...] Experiência que 

implica em metamorfose” (LARROSA, 1999, p. 12) e ainda como uma prática de interação, 

de interlocução, como algo que é constantemente modificado pelos sujeitos que a utilizam. 

São essas expectativas e desejos que dão origem a este trabalho de doutorado porque o 

que continua a me instigar são os processos formativos que favoreçam a capacidade de 

reflexão dos professores, possibilitando-lhes condições para que identifiquem as formas pelas 

quais se relacionam com os conhecimentos e pensam seus processos de formação e atuação na 

escola, em especial no que se refere ao trabalho com leitura. 

Desse percurso cheguei ao desenho do texto, que foi organizado tendo como marcos a 

trajetória e os percursos seguidos pelos professores em suas histórias de leitura. Nesse 

sentido, esta tese se organiza em torno de quatro capítulos, seguidos de referências.  

O primeiro capítulo, TEORIAS E SIGNIFICADOS DO ESTUDO: DIVERSAS 

POSSIBILIDADES DE IMAGENS E COMPOSIÇÕES, enfatiza a construção do objeto de 

estudo, inserindo-o em contextos mais amplos dos estudos que tratam do assunto em pauta. 

O segundo capítulo, PARTILHANDO O PERCURSO, é dedicado à metodologia que 

fundamentou a realização desta pesquisa. Nele estão presentes as marcas da constituição desta 

investigação sem as quais não seria possível realizá-la e concluí-la. Falo dos recortes, das 

mudanças de rota na construção do olhar e das decisões que tive que assumir. Exponho os 

pressupostos da pesquisa narrativa, apresento os colaboradores, as ações desenvolvidas no 

campo empírico, os procedimentos de organização e os eixos temáticos que balizam a análise 

das narrativas.   

O terceiro e o quarto capítulos, A INTERPRETAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO, referem-

se à discussão e análise das interações ocorridas nas entrevistas individuais e nos grupos de 

discussão. No terceiro capítulo, apresento as práticas e representações de leitura, identificadas 

nas entrevistas individuais. Este capítulo se divide em duas seções. A primeira seção trata da 

leitura no ambiente familiar, já a segunda discute a leitura na escola e as maneiras de ler que 

se revelam naquele espaço. No quarto capítulo, dedico-me à análise dos grupos de discussão, 

tecendo, na interpretação, uma análise a respeito dos temas que foram mobilizados nas 

interações. 
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Em síntese, o fio condutor desta pesquisa não foi, em primeira instância, uma idéia, 

um modelo teórico, mas a compreensão daquilo que me era dito sobre leitura, leitores e das 

muitas cenas que observei em minhas andanças nas escolas públicas. Nesse sentido, dar um 

sentido aos fatos que se impunham sobre as questões de leitura e formação de leitor me deu 

condições de gerar questões que hoje se materializam nesta pesquisa de doutorado. 

Como pesquisadora, é este o meu desafio investigativo nesta tese: debruçar-me sobre 

pessoas, situações e objetos para construir conhecimentos sobre a leitura e por mais que 

outros pesquisadores tenham feito o mesmo, eles não viram do meu jeito, sob minha 

perspectiva.  

Espero que com essa leitura cada leitor aprenda algo que ainda não sabia e que isso se 

constitua em uma experiência no melhor sentido discutido por Larrosa, pois é assim que se 

engendra minha aproximação com esse objeto de estudo. 
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TEORIAS E SIGNIFICADOS DO ESTUDO: 
diversas possibilidades de imagens e composições 

 
 
 
 
 

As práticas são inumeráveis. Cada um de nós realiza em um dia de 
vida profissional ou privada milhares de práticas cotidianas, 
ordinárias. É impossível para a história recolher ou dar uma 
representação adequada dessas práticas múltiplas, porque há uma 
situação muito difícil para a análise. Parece-me que o que podemos 
fazer na história da leitura não é restituir as leituras de cada 
leitor do passado ou do presente, como se tratássemos de chegar 
à leitura do primeiro dia do mundo, mas sim, organizar modelos de 
leitura que correspondam a uma dada configuração histórica em 
uma comunidade particular de interpretação. Desta maneira, não 
se consegue reconstruir a leitura, mas descrever as condições 
compartilhadas que a definem, e a partir das quais o leitor pode 
produzir esta criação de sentido que sempre está presente em 
cada leitura. 

(CHARTIER, 2001). 
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1 TEORIAS E SIGNIFICADOS DO ESTUDO: DIVERSAS POSSIBILIDADES DE 
IMAGENS E COMPOSIÇÕES 
 

1.1 O OBJETO DE ESTUDO 

Dizer que todos os professores em princípio são professores de leitura, que têm a 

responsabilidade pela formação leitora dos alunos, como vimos, anteriormente, não parece ser 

consensual. Talvez por essa razão os milhões de analfabetos funcionais existentes em nosso 

país nos foram fazendo pensar que, além da falta de políticas públicas sólidas e continuadas 

para a formação de leitores, há a necessidade de espaços de formação docente, que discutam, 

em todas as áreas, como efetivamente cada professor em sua disciplina escolar pode, a partir 

dos seus objetos de estudos, ser um agente de letramento na instituição escolar5. 

Professores de diferentes áreas queixam-se frequentemente da precariedade de leitura 

de seus alunos. Atribuem tal dificuldade, em geral, a dois fatores: a ausência de material 

escrito em casa e, principalmente, a formação dos alunos nas séries iniciais. Ou seja, os alunos 

que não tiveram acesso a material escrito em casa e não aprenderam a ler bem na escola têm 

péssimo desempenho nas séries mais avançadas do ensino fundamental e médio. 

 Acrescente-se a essas a idéia explícita de que a leitura é tarefa primordial dos 

professores das séries iniciais e, quando pensada nas séries mais avançadas, passa a ser de 

responsabilidade tão somente dos professores de Português. Está, portanto, implícita a idéia 

de que há uma hora, uma etapa da vida em que se deve aprender a ler, que esse é um processo 

com tempo e hora para acabar. Compreendo que durante muito tempo a conceituação de 

alfabetização se desenvolvia predominantemente em torno da mecânica da escrita; o seu 

ensino era entendido como uma aposta nos métodos, como aquisição de uma técnica: do 

traçado das letras, da oralização do texto, da recitação e do treino das famílias silábicas, da 

graduação de exercícios; e que tal representação tenha influenciado a forma como se pensa a 

leitura na escola.  

 Contudo, hoje, não é mais admissível esta visão estreita sobre o alfabetizar, perspectiva 

que desconsidera os múltiplos aspectos aí envolvidos. Neste outro contexto, a alfabetização 

ganha um sentido próprio e específico, ou seja, a alfabetização passa a ser entendida como 

processo de apropriação da linguagem escrita e não apenas como aquisição de um código. 

Alfabetização passa a ser entendida não mais como um jogo de palavras, mas como  

 

                                                 
5 Segundo Kleiman (2002) o professor, independente de sua área de atuação, é um agente de letramento quando 
atua para ativar e desenvolver os percursos e capacidades dos alunos e suas redes comunicativas para que eles 
possam participar de práticas efetivas de uso da leitura/escrita. 
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A consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, 
a abertura de novos caminhos [...] Talvez seja este o sentido da 
alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha 
de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se (FIORI em 
FREIRE, 1987, p.20). 
 
 

Dominar a palavra escrita para o conhecimento de si e do mundo e aprender a dizer 

sua palavra são tarefas ontológicas, eternas da escola e precisam se vincular a um processo de 

desenvolvimento da escrita, o que envolve a participação de todos os professores da escola. 

Se continuarmos acreditando que a criança deve aprender somente a técnica de associar 

formas gráficas às sonoras, a escrita continuará ocupando um lugar muito estreito na prática 

escolar, e as conseqüências dessa compreensão podem continuar consolidando representações 

equivocadas como as aqui explicitadas, marcando uma nítida linha divisória entre as séries 

iniciais e o restante do processo de escolarização. . 

Estaríamos diante da ampliação do conceito de alfabetização? Talvez sim se 

pensarmos a alfabetização como algo que acontece na escola como uma prática social de 

leitura e escrita e, como tal, inclui os eventos sociais de leitura e escrita, com a variedade de 

textos e situações comunicativas em que essas práticas são postas em ação. Dessa forma, 

teríamos a junção da alfabetização que se daria pela aquisição do sistema convencional de escrita , 

com o letramento,  pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura 

e escrita, nas práticas sociais que envolvem a linguagem escrita. 

Em relação à carência de material escrito no espaço familiar e sua possível relação 

com o fracasso escolar dos alunos eu diria que os suportes textuais que fazem parte do 

cotidiano das famílias e suas formas de uso são diferenciados em relação à escola pois 

possuem características próprias. Na família são outros os gestos, outras as práticas. A leitura 

e a  escrita têm diferentes funções daquelas requeridas pela escola. Isso não sifnifica que haja 

na família carências de materiais escritos que justifiquem o fracasso da criança na escola. 

Formar o aluno leitor é um desafio que merece ser enfrentado a partir de revisões 

sobre o papel de cada disciplina, sobre a própria concepção de leitura, o modo de ensiná-la e, 

finalmente, sobre o seu vínculo com a complexa tessitura da construção do conhecimento. 

Nessa ótica, importa refletir sobre o papel de cada disciplina e a concepção de como ensiná-la 

e de que modo isso pode estar a serviço de um projeto educativo mais amplo. Pensar sobre 

tais questões significa promover uma educação como experiência, que coloque os conteúdos a 

serviço da humanização de professores e alunos, permitindo aos sujeitos conhecerem o mundo 

social de maneira problematizada. 
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Parto de um referencial teórico que considera que as concepções que temos sobre a 

leitura e sobre o ato de ler, a experiência com diferentes práticas de leitura por nós 

vivenciadas no decorrer de nossas trajetórias de vida possivelmente refletem diretamente em 

nossas atuações cotidianas em sala de aula. Ao pensar na docência e na figura do professor, é 

possível pensar que a forma como este concebe a ação educativa “ilumina” e, de certa forma, 

direciona as suas escolhas, ou seja, interfere nas suas decisões quanto ao ensino da leitura. 

A idéia é pensar a leitura como uma aprendizagem que, após sua aquisição nas séries 

iniciais, sofre um processo de apropriação e vai se ampliando à medida que cada professor 

coloca os alunos em situações de práticas da leitura pelo resto de sua trajetória escolar. Não é, 

portanto, uma aprendizagem que tem uma etapa, uma série, um ciclo, um tempo certo e único 

para acontecer, mas é um continuum que se renova e se refaz a cada ciclo da vida escolar. 

Seria então importante conhecer como o aluno está construindo o seu conhecimento acerca da 

leitura a partir de objetos de estudos e dos diferentes gêneros textuais utilizados como 

ferramentas que possibilitam o acesso, a compreensão de cada área estudada.  

A intenção não é a de simplificar um assunto que considero demasiadamente 

complexo. Temos provas que ele envolve questões que fogem ao contexto escolar e ao espaço 

da sala de aula. Para refletir sobre a responsabilidade de cada professor na formação leitora 

dos alunos em todo o processo escolar é que tomo como princípio básico norteador da tese as 

suas histórias de leitura, suas estratégias de aprendizagens em diferentes trajetórias de sua 

vida intelectual e profissional.  

Durante minha experiência docente tive a oportunidade de vivenciar e observar 

algumas experiências particulares de professores, que apesar de submetidos a condições 

desfavoráveis de trabalho, com poucas possibilidades de acesso a materiais de leitura, 

desenvolviam relações mais estreitas e familiares com determinadas práticas de leitura em 

suas salas de aula, independente de sua área de atuação. Nos momentos de conversas 

informais, de cursos de formação continuada pude também perceber o quanto suas 

manifestações de trabalho com a leitura, em suas áreas específicas, estavam ligadas aos seus 

processos de aprendizagem em diferentes contextos sociais. Pareciam trazer desses contextos 

a valorização da escola, como o melhor lugar de ensino-aprendizagem da leitura, além de 

discursos que prescreviam a restrita responsabilidade do professor de Português em formar 

leitores. É preciso então indagar o papel dos segmentos sociais, tais como a família, a escola e 

a igreja na mediação e apropriação do ato de ler: qual o papel de cada uma delas nessa 

apropriação? Quando fazemos isso podemos refletir um pouco sobre o que nos diz Silva 

(1986, p. 47):  
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Certamente que cada um de nós desenvolveu, ao longo do seu trajeto de 
vida, uma determinada concepção de leitura. Possuímos explícita ou 
implicitamente, uma definição de “ler” em função de uma prática que 
executamos, em função de experiências vividas em sociedade. Essa 
concepção ou definição surge de nossa convivência social com outros 
homens e, mais especificamente, de situações vividas dentro daquelas 
instituições onde o livro e a leitura se fazem mais diretamente presentes 
(escola, biblioteca e família). 

 
 

Escola e família são instâncias presentes e que se destacam na formação do sujeito 

leitor, deixando suas marcas nos seus modos de ler e se apropriar dos materiais impressos, por 

isso essas instâncias serão aqui objetos de análise, assim como tem sido, apesar das diferenças 

culturais, nos resultados de outras pesquisas como observado por Sousa (2006, p. 105): 

 
 
[...] quando homens e mulheres professores narram suas histórias de vida e 
de leitura observa-se que, em maior ou menor grau, elas estão articuladas à 
família, à escola, aos grupos de convívio, que funcionam como espaços de 
construção e de reprodução de padrões socialmente aceitos. 

 
 

Investigar as práticas sociais de leitura, experienciadas em diferentes instâncias 

sociais, tomando como pano de fundo reflexões advindas de professores de diferentes 

disciplinas escolares acerca de seus processos de aprendizagem construídos em diferentes 

ambientes de socialização, tornou-se meu interesse de investigação. A leitura passou assim a 

ser pensada também pelo ângulo da aprendizagem de quem também é leitor, o professor.  

As diversas possibilidades de problematizar a questão da leitura nas diferentes 

disciplinas escolares geraram o projeto de pesquisa que desenvolvi junto ao Programa de 

doutorado em Educação, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foram 

representadas em duas questões: Que modelos de leitura emergem nas narrativas de 

professores de diferentes disciplinas escolares? Como nelas se manifestam as representações 

sobre sua atuação docente na formação do aluno-leitor? 

Tomo como fonte de investigação e objeto de análise as narrativas de si como leitor 

(a), produzidas por professores de diferentes disciplinas escolares (Português, Ciências, 

Inglês, Geografia, Matemática, História e Educação física), dos últimos anos do ensino 

fundamental, vinculados profissionalmente ao ensino público da cidade de Belém/Pa. Essas 

narrativas atentaram para as construções de representações e práticas de leitura construídas 

pelos professores ao longo de histórias de sua formação. Por entender que tal mediação se 
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concretiza permeada por algumas variáveis essa questão mais ampla pode ser traduzida em 

outras menores (mas não menos importantes), visando a um levantamento acerca: do 

repertório de leituras do professor e sua relação com a leitura; do lugar e a importância dos 

espaços de formação nesse processo;  das representações e práticas de leitura que apresentam; 

da percepção de leitor que têm sobre si mesmo e sobre os alunos; dos discursos que 

“influenciaram” os sentidos atribuídos à leitura pelos professores e de como os professores se 

percebem no papel de formadores de leitores e mediadores de leitura no espaço escolar. A 

tentativa é de problematizar não apenas um processo de naturalização da concepção de leitura 

e de leitor que ainda paira sobre determinados professores, mas também as maneiras que essas 

representações, esses modelos, construídos historicamente, podem interferir em suas práticas 

na escola. Para tanto, considero de extrema importância saber como os professores se 

posicionam acerca desses questionamentos quando se deparam com eles e para isso trabalhei 

na tentativa de “capturar” os seus sentidos de leitura: as experiências e as relações afetivas 

que viveram com os diferentes suportes textuais, seus gostos, as referências, suas trajetórias 

sociais de leitores. 

Trago como argumentação da tese que as concepções e práticas de leitura dos 

professores se constituíram e se (re) configuraram em variáveis formas, conceitos, tempos e 

espaços, num entrecruzamento de diferentes discursos (midiático, acadêmico, religioso, 

escolar, entre outros) e que essa trajetória tem forte influência sobre a tomada de decisões e as 

manifestações do trabalho docente com leitura em situações de aula. Meu objetivo é 

relacionar suas experiências enquanto leitores e o exercício de suas funções como mediadores 

e formadores de leitores junto aos seus alunos.  

Descrever as condições em que os sujeitos foram se inserindo no mundo da leitura 

possibilita ao pesquisador desenvolver uma forma de aproximação mais densa dos 

significados atribuídos à leitura por aqueles que protagonizaram uma história ou histórias 

como leitor e dos modos como a incorporaram em suas vidas. 

O material empírico sobre o qual se realizam as análises consiste na transcrição de 12 

narrativas orais produzidas por professores de diferentes disciplinas escolares obtidas em 

entrevistas individuais e nas interações dos grupos de discussão com esses mesmos 

professores. Apesar de a maioria dos professores trabalharem em uma escola pública onde 

desenvolvo o trabalho com a disciplina Prática de ensino de Português, os professores 

colaboradores dessa pesquisa não são exclusivamente vinculados a essa escola, mas atuam em 

outras unidades do sistema público municipal e estadual. Isso se justifica porque entendo que 

esse é um problema que merece múltiplos olhares, diferentes interpretações e que não se 
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restringe a uma ou outra escola em especial, mas a um projeto mais amplo sobre o trabalho 

com a leitura na escola como instituição formativa. 

Um olhar mais atento aos programas de leitura que vêm sendo desenvolvidos pelas 

instituições públicas mostra pouquíssimas iniciativas de trabalhos que envolvam o ensino da 

leitura em todas as áreas e, se pensarmos em trabalhos que fazem tal discussão, considerando 

as histórias de leituras dos professores, o processo de rememoração, a leitura como um 

processo de aprendizagem docente, o número diminui mais ainda. 

Por esses motivos vejo muitas razões para realizar um estudo dessa natureza. Elas são 

aqui apresentadas como argumentos que auxiliam na compreensão dos sentidos e da 

relevância que contém este texto em relação a vários outros aspectos que o estruturam. 

A preocupação assumida por pesquisadores de diferentes áreas (Psicologia, Educação, 

Letras, Biblioteconomia, entre outras) em relação à leitura enquanto campo de investigação, 

reflexão e de pesquisa vem crescendo a cada ano e se diversificando quanto às disciplinas, aos 

focos de interesse, aos referenciais teóricos e metodológicos de investigação. 

Observando a produção sobre o tema da leitura no Brasil enquanto objeto específico 

de reflexão, é possível dizer que este surge antes mesmo da década de 70, no momento de 

institucionalização e implantação da Pós-Graduação em nosso país. Uma produção que vai 

crescendo a cada ano. O interesse dos pesquisadores em discutir a Leitura como objeto de 

investigação teórico e metodológico, independente de seus vínculos mais imediatos com a 

alfabetização e a aprendizagem da escrita e com as pesquisas relativas ao ensino da literatura 

permite delimitar um novo campo de pesquisa. O campo de pesquisa sobre o processo de 

leitura amplia-se incorporando estudos da Psicolinguística, da Sociolinguística, da Sociologia, 

da Teoria da Literatura e da Educação entre as áreas mais consolidadas6. 

Ferreira (1999) analisou 189 teses e dissertações defendidas nos programas de Pós-

graduação de diferentes instituições nas áreas de Educação, Letras, Psicologia, Comunicação, 

no período de 1980 a 1995, e concluiu que neste período as diversas pesquisas na área de 

leitura têm priorizado o momento de aquisição, os métodos de ensino, a atuação dos 

professores em sala de aula e que somente a partir dos anos 1990, surgem outras frentes de 

pesquisas capazes de colocar o professor como alvo a ser visto e ouvido. Assim, ao longo 

desses últimos 15 anos, as escolhas teóricas, metodológicas, os “recortes” de pesquisa foram 

se diversificando de diferentes maneiras. 

                                                 
6 Referências de leituras dentro desses diferentes campos de estudo constam em: <www.alb.com.br/COLE>. 
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Girando em torno do eixo “a formação do leitor”, as pesquisas em leitura tentam 

descobrir quais aspectos fazem com que os alunos fracassem ou tenham sucesso na 

aprendizagem da leitura. A década de 1980, por exemplo, é marcada principalmente por 

pesquisas que investigam a) a prática de leitura de textos, pela apreensão de procedimentos, 

técnicas e normatizações que tendem a provocar um distanciamento do leitor em relação ao 

texto escrito no interior da escola, especialmente nas séries iniciais; b) a biblioteca,seja ela 

escolar ou pública de um modo geral, é interrogada considerando sua forma de organização, a 

construção de suas formas de leitura, as práticas e gestos com a leitura que nela produzidos e 

por quem. A atuação do professor bibliotecário passa a ser o grande mediador de leitura na 

escola e, por conta disso, será o centro dos olhares dos pesquisadores. Essa é uma época de 

implantação de projetos produzidos e refletidos dentro das universidades e também dos 

relatos de experiências bem sucedidas e desenvolvidas na escola em parceria com bibliotecas; 

c) as condições de produção de leitura na escola, buscando avaliá-las e analisá-las, atentando 

aos tipos e qualidades dos textos utilizados.  

É também nesse período que surgem as “Salas de leitura”, incentivadas por projetos de 

distribuição de livros de literatura infantil, iniciando um amplo processo de discussão para 

selecionar os livros destinados às salas de leitura. As palavras de ordem são: promoção e 

valorização da leitura.  

Os cursos de formação continuada para professores desses espaços se intensificam e 

ganha força a discussão sobre a utilização de outros suportes de textos diferentes dos livros 

didáticos e de literatura, a exemplo da pesquisa de Sato (1994). O jornal é o grande suporte 

textual e os procedimentos de como utilizá-lo como alternativa de substituição ao livro 

didático é o grande debate dos cursos de professores. Preocupados com o aluno-leitor, seja ele 

da Educação básica ou do ensino superior, as pesquisas utilizavam opções metodológicas que 

envolviam testes, grupos experimentais, grupos de controle e de comparação. 

Tais pesquisas surgem num contexto de críticas e denúncias feitas pela sociedade de 

um modo geral sobre as condições de produção da leitura na escola. A discussão centra-se na 

questão da formação do leitor na escola pública, atentando para a responsabilidade da escola 

nessa formação. Tal efervescência se deve também ao contexto político vivido no país, que 

após sofrer sob regime de ditadura, se vê diante de uma abertura política que propicia 

reflexões e o repensar da educação no Brasil. Das universidades eram exigidas explicações e 

soluções para o reiterado fracasso escolar, para a evasão dos alunos, para a qualidade de 

ensino, para o trabalho com a nova “clientela” das escolas, entre outras questões. Caberia a 

elas apontar propostas pedagógicas que correspondessem a mudanças: uma nova escola que 
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se quer ter, um novo aluno que se quer formar, um novo leitor que se deseja construir, dentro 

de novos paradigmas teóricos de ensino-aprendizagem, de linguagem e de práticas de ensino 

de Língua Portuguesa.  

Ainda na década de 1980, junto às pesquisas acima citadas, havia um discurso 

dominante que denunciava em diferentes lugares (na Universidade, na mídia, em campanhas 

do governo, nas editoras de livros para professores), entre vários problemas, a crise do ensino 

superior brasileiro; o baixo grau de formação dos docentes em exercício, principalmente os da 

escola pública. Uma crise aparentemente revelada pelos maus usos da escrita e pelas precárias 

práticas de leitura, ambos aquém do desejável. As pesquisas desse foco desfiam um discurso 

negativo em relação à educação brasileira, especialmente quanto à qualidade da formação do 

profissional da leitura (os professores alfabetizadores) e convocam medidas para 

reorganização dessa formação. 

 No final da década de 1980, alguns pesquisadores (ABREU, 2003; BATISTA, 1999) 

já começam a discutir a importância de se atentar para o professor também como um leitor em 

formação, por ser ele o responsável por formar novos leitores. Além de pesquisas que 

investigam as práticas de leitura dos professores em sua formação inicial, há aquelas que 

estudam os professores já formados e em exercício, tanto os que atuam nas séries iniciais, 

quanto os que trabalham na universidade. Veja-se, por exemplo, o trabalho de Vieira (1987). 

No conjunto de trabalhos organizados em torno desse foco, cuja ênfase é estudar como se dá a 

qualificação do professor enquanto leitor, tanto nos cursos de formação inicial, quanto em 

exercício, as metodologias de pesquisa incluem procedimentos diversos: questionários, 

observações em aulas, depoimentos, resgate de histórias pessoais ou histórias de leitura, como 

propõe Moura (1994).  

Havia também a preocupação, segundo Ferreira (1999), em identificar determinadas 

habilidades ao trabalhar com a leitura, bem como a inclusão de disciplinas (como é o caso da 

Psicolingüística), que pudessem assegurar a produção de "novos" conhecimentos, ainda 

durante seu processo de formação inicial, capacitando-o para que possa, mais tarde, exercer 

uma das funções sociais da escola: formar leitores com esse enfoque teórico. 

A leitura assume, assim, significativa importância nesse contexto político e 

educacional dentro de um projeto em que cada aluno possa não só se fazer leitor, mas se 

constituir cidadão. Emerge dessa produção um discurso que propõe a leitura reflexiva, 

conscientizadora e crítica. Os pesquisadores projetam em seus trabalhos, de maneira clara e 

objetiva, uma imagem da escola que se revela de baixa qualidade, precária e distante da escola 

idealizada pela academia: aquela que promove a educação conscientizadora e formativa. 
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Trata-se de equacionar o fenômeno da leitura no âmbito da escola e da biblioteca, em 

sua multiplicidade de aspectos e em sua realidade cotidiana. Investiga-se como se dão as 

condições de produção de leitura da escola, como é a atuação dessa instituição na formação de 

leitores. Junto a isso se denuncia a biblioteca como um espaço que tem falhado em sua função 

de formar leitores. Falhado por falta de um “acervo compatível com as necessidades, 

expectativas e interesses dos alunos”, por “não estar preparada para as mudanças que ocorrem 

hoje em nossa sociedade”, pelos “seus objetivos não adequados”, pela ausência de 

“dinamicidade e atualização” e, até, por não existir (CARVALHO, 1983, p. 35). 

Conforme demonstra a pesquisa de Carneiro (1987), essas são pesquisas que recorrem 

a diferentes fontes: observações em sala de aula, observações da atuação do professor, 

depoimentos de professores/bibliotecários e de alunos/usuários da biblioteca, anotações, 

entrevistas com professores e alunos e questionários, baseia-se em responder a questões 

como: o que, como, para quem, com o que se produz leitura? Há ainda trabalhos cuja ênfase 

recai no relato da experiência prático-pedagógica; da proposta pedagógica; de um programa 

de ensino de leitura, a exemplo da pesquisa de Dumont (1988) e aqueles cuja ênfase recai na 

Integração comunidade e carro biblioteca: a estratégia de uso do audiovisual (SILVA, 1984). 

Considero duas frentes interessantes nesse período, principalmente quando pensamos 

no que ocorre no final dos anos 80: a primeira frente trata da preocupação que as pesquisas 

apresentavam em atrair leitores das camadas menos favorecidas, oferecendo serviços de 

leitura a essa população; a segunda inicia um conjunto de investigações que tratam da leitura 

como objeto de investigação em diferentes lugares além da escola e da biblioteca. Escola e 

biblioteca não são mais os únicos lugares com livros, contudo há de se atentar que toda essa 

tentativa de “liberação” da leitura para outros espaços é ainda acompanhada da idéia de que a 

mesma deve estar diretamente vinculada e sob a tutela das aulas da disciplina Língua 

Portuguesa. 

Os anos 1990 iniciam com a tentativa de buscar uma outra imagem para esse leitor tão 

propagado na década anterior. Permanecem alguns tipos de pesquisas já anunciadas 

anteriormente, algumas até intensificando-se, como é o caso das pesquisas que tratam do 

desempenho de leitura dos alunos7, contudo algumas mudanças merecem destaque: a imagem 

do bibliotecário passa a ter um novo papel, sugerido agora para ser o de “contador de 
                                                 
7 Na década de 1990, ainda que continue o mesmo foco – Desempenho/Compreensão em leitura – a preocupação 
dos pesquisadores será em investigar  esse enfoque em leitores situados em outros ambientes que não a escola. 
Apesar de trazer significativas mudanças, os pesquisadores dessa década continuam numa linha investigativa de 
análise do que acontece nas escolas, agora colocando em questão não mais o papel da biblioteca e do 
bibliotecário, o responsável maior pela formação leitora dos alunos, mas o material de leitura em circulação 
nessa instituição. 
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histórias”, como aponta o trabalho de Pillon (1995). A produção acadêmica dessa época se 

volta para a elaboração de propostas sobre diferentes ações na biblioteca com propostas de 

técnicas e estratégias de sedução de novos leitores, sugerindo este espaço não apenas como 

lugar onde se busca a informação para o estudo, mas também onde se deleita com a leitura. A 

leitura é concebida como elemento de prazer e deleite. 

O levantamento feito por Ferreira (1999) sugere ainda que somente a partir de 1990, 

apoiadas em uma ampla concepção de leitura, surgem pesquisas voltadas ao trabalho com 

códigos/linguagens distintos, ainda com o foco na formação do leitor. Nesses trabalhos a 

leitura passa a ter um outro lugar de prática, que, contrariamente aos anos anteriores, vai para 

além do espaço da biblioteca, sala de aula de Português, Salas de Leitura, carros-bibliotecas, 

ou ainda, a rua. Diferenciam-se, nesse período também, os objetos de leitura: livros por certo, 

mas também filmes e audiovisuais; livros de estudo, como também ficção; livros localizados 

em estantes, ou ainda, livros em caixas-estantes. 

Os trabalhos continuam voltando-se aos leitores, mas atentando as suas preferências, 

hábitos, interesses, histórias e representações, condições de leitura e de estudo, critérios de 

seleção das obras. Centra-se na discussão dos fatores (família, classe social, escola 

pública/particular e biblioteca) que interferem na produção do interesse, preferência, hábito e 

gosto de leitura. Para buscar as imagens e representações construídas socialmente de leitura, 

os pesquisadores “abandonam” os testes e questionários como instrumentos metodológicos, 

passando a dar espaço a depoimentos, relatos, histórias de vida e de leitura.  

Esse é um período que se dirige para o professor em exercício, lançando-se ao desafio 

de conhecê-lo por meio de suas histórias de leitura e de suas representações acerca do livro e 

da leitura. Nas teses e dissertações (NUNES, 1992; BASSI, 1993; SCHIMIDT, 1990), surgem 

temas sobre memória da leitura, do livro e do leitor. O conhecimento da leitura e do leitor em 

diferentes tempos e espaços são os grandes focos dessas pesquisas. Trata-se de uma linha de 

investigação de cunho historiográfico que procura resgatar livros, instituições de leitura, 

leitores e práticas de leitura, particularmente do passado e de determinadas comunidades; 

tentam compreender questões de práticas de leitura constituídas em determinados momentos 

de nossa sociedade, cultura e educação, pondo em debate as práticas de leitura de "hoje". São 

pesquisas históricas que buscam problematizar questões de práticas de leitura em outros 

tempos e outros lugares que não somente a escola. 
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 As pesquisas agrupadas neste foco remetem ao referencial teórico discutido à luz da 

História Cultural 8. Considero essa produção dos anos 1990 reveladora de um deslocamento 

do olhar dos pesquisadores, no decorrer dos períodos anteriores, principalmente no período 

entre 1980 e 1985 que discutem essa formação leitora a partir dos diferentes fatores que 

interferem na formação desse leitor. Contudo, apesar da mudança de foco nos aspectos 

teóricos e metodológicos das pesquisas sobre leitura na década de 1990 e principalmente após 

essa década, a quantidade de trabalhos que discutem memórias e representações é ainda muito 

pequena.  

A tentativa de síntese da produção acadêmica sobre Leitura distribuída por diferentes 

focos de interesse principalmente nas décadas de 1980 e 1990 revela certo movimento no 

interior de cada um delas: algumas preocupações se mantêm acredito que até hoje, como é o 

foco na formação do leitor, outras se modificaram, a exemplos dos recortes teóricos e das 

opções metodológicas, em que algumas desapareceram. Isto aponta para a constatação de que 

um foco de pesquisa varia a partir de diferentes olhares e perspectivas dos pesquisadores e 

que a leitura tem uma história, que ela não é um fenômeno universal que ocorreu da mesma 

maneira em todas as sociedades e em todos os tempos, como bem sinalizou Galvão (2001).  

Em síntese, nos anos 80 a 85 os trabalhos focalizam o leitor na escola e na biblioteca, 

colocando em questão suas preferências, hábitos, interesses e diversos fatores que interferem 

em sua formação. No segundo período, de 86 a 90, persistiu essa perspectiva, mas surgiram 

pesquisas que investigaram a formação do leitor, discutindo e buscando as relações históricas 

entre leitura, literatura e a instituição – escola. Nos anos 90, o leitor é estudado por suas 

representações de leitura e de leitor a partir de depoimentos e histórias de vida, além das duas 

perspectivas anteriores.  

Essa perspectiva de pesquisa de representações e histórias do leitor continua e ganha 

força a partir da década de 90. Muitas são as pesquisas já realizadas (MOURA, 1994; 

MORAES, 2000; PENA, 2005; CORDEIRO, 2007) que focalizam as discussões sobre 

História da leitura, leitura de professores e leitura nas diferentes disciplinas escolares e que 

tangenciam alguns dos propósitos aqui apresentados, tendo nos estudos sobre a história 

cultural e nos princípios epistemológicos da abordagem biográfica seus referenciais teóricos e 

metodológicos, suas maiores fontes de indagação e formação. Nesses tipos de pesquisa a 

                                                 
8 Sobre a História cultural, ver, entre outros, Burke (1992), Chartier (2001a) e Hunt (1985). Sobre tendências na 
história do livro e da Leitura, ver Chartier (1990), Cavallo; Chartier (1998), Chartier; Hébrard (1995), Darnton 
(1986 e 1990), Hébrard (1996), Abreu (1995; 2002a; 2003).  
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forma de pensar o professor, sua atuação, seus saberes sobre determinado tema muda 

consideravelmente. 

Ganham força os estudos que consideram as representações formuladas pelos 

professores ao longo de suas experiências de vida em diferentes ambientes formativos; a 

subjetividade do professor passa a ser um eixo aglutinador das novas formulações teóricas. A 

pesquisa que aqui apresento une-se a esses trabalhos, especialmente àqueles que se utilizam 

da narrativa como elemento de investigação e formação. 

Em torno das discussões mais específicas sobre a História de leitores e leitura de 

professores, destacaria o trabalho de Lacerda (2003), que recupera a história de um grupo de 

leitoras em meados do século XIX e início do século XX, momento em que a leitura era quase 

exclusivamente monopólio masculino. A autora investiga a história da constituição dessas 

leitoras, destacando as inúmeras dificuldades sofridas na construção do seu repertório cultural 

e na escrita de sua própria trajetória de leitora e escritora. Enfoca a literatura feminina e 

autobiográfica para identificar o percurso dessas mulheres, reconstituindo as condições, 

situações, pessoas e contextos que influenciaram a formação das leitoras-escritoras nos 

espaços intra e extradomésticos. Nessa mesma direção, Moura (1994) investiga as histórias de 

leitura de professores da cidade de Teresina, no Piauí, preocupando-se com a constituição do 

sujeito-leitor ao longo dos tempos.  

Ainda nessa vertente, Horizawa (2006) apresenta, em sua tese, as tendências 

disseminadas pela academia quando o assunto trata das leituras do professor. São tendências 

que se dividem em reiterar a precariedade da leitura do professor; apresentar o professor como 

um sujeito cerceado por injunções sociais e econômicas que o impedem de desenvolver a 

leitura valorizada pela elite ou ainda tendências que afirmam, com base em pesquisas sobre 

memórias de leitura, que esse profissional lê, sim. Nesse último caso, os pesquisadores 

(MORAES, 2000; KLEIMAN, 2002; GUEDES-PINTO, 2002, PENA, 2005, entre muitos 

outros) assumem a tarefa de investigar a leitura dos professores, no sentido de reconstruir suas 

memórias, tornando públicas suas histórias, mostrando que muitas vezes esses sujeitos 

tiveram que se submeter a discursos preconceituosos, amplamente divulgados, que 

propagavam sua incompetência como leitores, o que reforça cada vez mais a necessidade de 

estudos e pesquisas que questionem certos paradigmas que, de modo equivocado, elegem uma 

única forma de ler como legítima, em detrimento de outras igualmente válidas e importantes. 

Em via contrária à cristalização de uma imagem negativa do professor como leitor, 

Guedes-Pinto (2002), utilizando a metodologia da História Oral, questiona, em sua tese de 

doutorado, a existência de professoras não-leitoras, representação, segundo a autora, 
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amplamente difundida pela mídia e por algumas pesquisas acadêmicas, e mostra, por meio da 

análise de narrativas, o complexo cotidiano dessas profissionais, que se revelam como 

professoras-leitoras plurais. Kramer (1997; 1999; 2000), Prado e Soligo (2005) têm reforçado 

em seus trabalhos de pesquisa aspectos relativos à pluralidade de trajetórias de letramento em 

função das singularidades encontradas nas histórias narradas, sejam elas escritas ou orais. 

Crescem os investimentos nesse campo de estudos. A tese de doutorado de Moraes 

(2000) 9 toma como objeto de investigação histórias de vida de professores/as de uma cidade 

do Estado do Amazonas, tentando capturar o leitor construído singularmente nas práticas 

culturais próprias do espaço e do tempo de cada um. A autora destaca o papel da narrativa 

como um processo de construção de dados, formação e auto-formação:  

 
 

A narrativa tem sido utilizada na pesquisa qualitativa como um instrumento 
de coleta de dados, com o mérito de ser considerada, também, como um 
trabalho formativo, porque pode permitir a organização das experiências 
humanas: ao mesmo tempo em que o sujeito organiza suas idéias para o 
relato - quer escrito/oral - também re-constrói sua experiência de forma 
reflexiva e, com isso, acaba fazendo uma auto-análise que lhe pode criar 
novas bases de compreensão de sua própria prática. Também é importante 
considerar que o depoimento dos leitores, a narrativa de suas histórias e seus 
testemunhos de leitura podem revelar as distâncias e vizinhanças entre as 
imagens e as representações de leitura e leitores recorrentes em um meio 
cultural e as práticas de leitura efetivamente realizadas pelos leitores de 
carne e osso (MORAES, 2000, p. 42). 

 
 

Enfim, os estudos referidos anteriormente, entre outros, cumprem a tarefa de 

fortalecer uma imagem pública de professores como leitores, considerando aquilo que eles 

mesmos têm a dizer a respeito das condições em que suas leituras foram produzidas, por isso 

é importante que se saiba que 

 
 

Estudos mais recentes, que tomam como objeto de análise a memória, a 
história de vida dos sujeitos e agentes da educação envolvidos no processo 
educativo, têm assumido nos meios de estudos acadêmicos um caráter de 
grande importância e destaque, uma vez que demonstram que a realização 
deste tipo de pesquisa oferece a possibilidade de preencher as lacunas 
deixadas pelos trabalhos voltados apenas para os aspectos relacionados ao 
sistema educacional e sua expansão, sem fazer referência aos professores e 
demais profissionais do ensino (TARDELLI, 1997, p. 35). 
 
 

                                                 
9 MORAES, Ana Alcídia de Araújo. Histórias de leitura em narrativas de professoras: uma alternativa de 
formação. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 2000. 
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A fala de Tardelli nos ajuda a pensar que há um conjunto de reflexões e 

questionamentos sobre as dificuldades entre ser leitor e ser professor em nosso país em função 

do contexto sócio-histórico, cultural e econômico que favorece a baixa remuneração, a 

precarização do magistério, enfim, da carência quanto à constituição do professor como leitor; 

e somam-se a esse conjunto diversas outras pesquisas que procuram, com base nas histórias 

de vida dos professores, recuperar a imagem positiva desses docentes, apresentando-os como 

sujeitos que possuem trajetórias de leituras diferenciadas daquelas que são legitimadas em 

nossa sociedade e que, por esse motivo, trazem consigo  outras discussões acerca do que é ser 

leitor nesse país, das condições de acesso à leitura, dos tipos de políticas públicas que estão 

sendo gestadas pelas secretarias de educação, ministério ou programas de educação e cultura, 

e dos processos de leitura desencadeados pelas escolas de formação e universidades. 

As discussões que apresento junta-se a muitas outras pois trazem o professor para o 

centro dos debates educacionais, conferindo importância e reconhecimento às histórias de 

formação e suas influências sobre o modo de atuar dos docentes (CATANI et al, 1997). 

Contribuindo com as reflexões nessa área, Nóvoa analisa as relações do professor com o 

saber, explicitando a importância de se “conceder um estatuto ao saber emergente da 

experiência pedagógica dos professores” (NÓVOA, 1992, p. 17). Explica, ainda, que cada 

professor constrói maneiras próprias de ser e de ensinar, entrecruzando o pessoal e o 

profissional. Nessa concepção, o processo de formação de professores precisa se efetivar a 

partir da articulação de diferentes saberes (pré-profissionais, da formação, da experiência, por 

exemplo).  

Dizer que a formação do professor não acontece apenas em decorrência da sua atuação 

profissional e da sua formação institucional, mas, sim, do processo pelo qual a pessoa se 

constituiu, por meio de suas experiências vividas e sentidas e que, de uma forma ou de outra, 

contribuem na formação da identidade profissional tornou-se lugar comum, às vezes até 

parecendo óbvio. Mas então eu pergunto: se é tão óbvio que aprendemos por meio do 

processo pelo qual nos constituímos, por meio de nossas experiências vividas e sentidas, por 

que então as instituições que oferecem formação inicial e continuada continuam a ignorar 

tamanha “obviedade”? Seria, então, o óbvio invisível?  

Por considerar tal “obviedade”, nesta pesquisa assumo como pressuposto 

epistemológico que escutar as vozes dos professores é uma forma de conhecer, por meio de 

suas histórias de leitura, os processos formativos, apreendidos ao longo de suas vidas e, por 

vezes, silenciados ou pouco considerados nos processos de pesquisas e de formação docente. 

Defendo uma formação que vai além do processo de atualização do professor no campo de 
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apreensão de técnicas de ensino, mas que fundamentalmente o prepare para uma compreensão 

de si, de seu papel profissional, da situação escolar como um todo, encontrando meios de 

interpretar melhor a realidade em que vive e ampliando seu discernimento acerca dos 

pressupostos filosóficos, sociais e políticos que envolvem a educação. Considero a formação, 

na perspectiva proposta por Nóvoa (1992, p.7), ao destacar que 

 
 
a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas sim através de trabalho de reflexividade crítica sobre as 
práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 
é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.  
 
 

Importante também é pensar nas formações dessas trajetórias – pessoal/biográfica e 

profissional - como uma via que se complementa e se influencia, evitando a postura unilateral 

que aponta apenas como a vida pessoal afeta a vida profissional e não vice-versa. É 

importante supor que “Os modos como trabalham os professores têm também um profundo 

impacto em sua vida pessoal e profissional”, como aponta Bolívar (2002. p. 43). 

Pensando assim, a formação passa a ser concebida como um processo multifacetado, 

contínuo e inter-relacional, desencadeado no percurso das experiências familiares, escolares, 

sociais e profissionais de cada professor. Dito de outra forma: significa considerar que a 

formação não perpassa exclusivamente pelos cursos acadêmicos, mas em outros diversos 

contextos, sofrendo influências de diversos sujeitos e diversas referências que vão dando 

sentidos, singulares às dimensões pessoais e profissionais dos professores, o que de certa 

forma desloca o foco de análise de uma formação marcada exclusivamente pelos saberes 

científicos, técnicos, operacionais ou aplicados para (também) as discussões dos saberes e 

práticas docentes, explicitando os sentidos das experiências nas aprendizagens dos sujeitos.  

Acredito que tal tendência ou paradigma tenha melhores chances de dar conta de 

questões mais complexas dos processos de aprendizagem que recobrem a formação dos 

profissionais da educação porque os processos de formação são produzidos historicamente, e 

“esta história deve ser entendida como o estudo dos processos com os quais se constrói um 

sentido” (CHARTIER, 1996, p. 27), rompendo com a idéia de um sentido único. Ao 

considerar a voz do professor, seu ambiente sociocultural e as experiências de vida, são 

reiterados os aspectos mais importantes da sua prática profissional. 

Percebe-se, assim, que a docência se caracteriza como uma profissão que lida com 

sujeitos e situações inusitadas e imprevisíveis, que podem gerar incertezas, tristezas, alegrias, 

conflitos de valores e dúvidas. Dicotomizar nos processos formativos o pessoal do 
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profissional (ainda que tal dicotomia pareça absurda) é condicionar alguém para apenas 

executar tarefas, desenvolvendo, portanto, postura de indiferença perante os indivíduos com 

os quais se relacionam no cotidiano escolar.  

Desta forma, não podemos limitar a prática pedagógica dos docentes a um mero 

repasse de informações e conteúdos que acumularam durante seus cursos de formação inicial. 

Na escola, como mostrarão os fragmentos das narrativas aqui apresentadas, o professor 

assume responsabilidades bem maiores, tendo em vista a complexidade que se estabelece em 

torno do ato de ensinar. Nesse sentido, o trabalho com as narrativas revela que o saber dos 

professores vai além dos conhecimentos teorizados nas universidades, destacando-se, assim, 

uma formação que envolva, entre outros saberes, as práticas de leituras vivenciadas na sua 

história enquanto leitores.  

Entrecruzar leitura, histórias de vida, narrativas em cursos de formação de professores 

de diferentes disciplinas escolares pode ser uma ação favorável quando torna visível o 

passado de práticas e representações que compõem as histórias dos professores. A leitura é 

apenas uma via, a que me interessa investigar neste momento, outras poderão vir à tona, 

dependendo dos interesses de pesquisa e formação. 

Tomando como princípio que “o sujeito constrói o seu saber ativamente ao longo de 

seu percurso de vida” (DOMINICÉ, 1988, p. 25) e que o saber de referência que o adulto 

retém “está ligado à sua experiência e à sua identidade” (NOVOA, 1992, p. 25), necessário se 

faz ampliar o campo de estudos para que se busque compreender a prática dos professores, 

articulando, ouvindo suas vozes, buscando pontos de encontros entre vida e trabalho, 

procurando encontrar nas narrativas dos professores “[...] ressonâncias ou o eco de uma vida 

em outras vidas” (KRAMER, 1997, p. 24). Nesta perspectiva, a linguagem é concebida não 

somente como mero meio de comunicar o pensamento, mas como expressão e produção de 

sentidos.  

Dessa forma, os trabalhos que já se voltam para a escuta e os processos de narrativa 

dos professores podem oferecer contribuições significativas para os estudos sobre formação 

docente, quais sejam: a capacidade de reflexão crítica dos professores, permitindo que 

identifiquem as formas pelas quais se relacionam com os conhecimentos e pensam seus 

processos de formação e atuação na escola; a idéia de que a profissão vai sendo construída à 

medida que o professor articula o conhecimento teórico-acadêmico, conhecimento 

experiencial, a cultura escolar e a reflexão sobre a prática docente. Tais contribuições se 

coadunam aos pressupostos metodológicos e epistemológicos que sustentam a abordagem 

autobiográfica, pois o saber que se procura por meio desta abordagem é do tipo hermenêutico 
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e compreensivo, inscritos nos discursos dos narradores, buscando emergir o subjetivo, o 

qualitativo e valorizar as experiências de vida e o ambiente sociocultural que são obviamente, 

como afirma Goodson (1995), ingredientes-chave das pessoas que somos.  

Tendo em vista a compreensão unânime de que a leitura tem importância vital para a 

construção de uma sociedade democrática, pois viabiliza a socialização da informação, a 

análise crítica da realidade social, e, conseqüentemente, uma atuação cidadã mais efetiva, 

plena de significados, e ainda que o professor tem papel fundamental nesse projeto, considero 

que vêm crescendo os investimentos de alguns pesquisadores sobre as discussões que giram 

em torno do ler e escrever como compromisso de todas as áreas do currículo escolar. Ao 

pensar nessa relação e nas possíveis influências das experiências de leitura vividas pelos 

professores e suas implicações na prática profissional, sobressai um outro grupo de estudos 

que se juntam aos já anteriormente citados, destacando-se nas investigações por considerarem 

as aproximações entre leitura e ensino de forma mais específica. 

Incluem-se neste tópico de contribuições os trabalhos Mirian Zappone (2001) em que 

se destacam as relações entre concepções de leitura e prática pedagógica. Esse estudo adotou 

como corpus as fichas de inscrição para o Concurso Leia Brasil, com o objetivo de analisar 

como a leitura era trabalhada em sala de aula, a partir dos discursos e práticas descritas nessas 

inscrições. Dentre as conclusões apontadas, a autora menciona: a influência da sociedade nos 

discursos dos professores sobre a leitura e a falta de clareza dos professores sobre o que fazer 

com a leitura em sala de aula. Acrescenta que uma marca da influência da sociedade sobre os 

saberes dos professores acerca da leitura estaria em afirmarem, de antemão, que a maioria dos 

alunos não gostava de ler e ainda que os alunos passavam por uma mudança de relação com a 

leitura a partir das experiências proporcionadas pela escola.  

Para Zappone (2001) os professores negam ou desconsideram a dificuldade de acesso 

ao livro, devido às precariedades da distribuição e das dificuldades de aquisição desse 

material, impostas às camadas mais pobres da população. Some-se a isso o restrito número de 

bibliotecas públicas distribuídas desigualmente pelos municípios brasileiros. 

Ainda nessa direção, o estudo de Dias (2007) faz uma revisão conceitual sobre a 

disciplina História e seu ensino, a escrita e o processo de aprendizagem desse sistema de 

representação, instituindo-os como um paradigma educativo voltado para a formação do 

sujeito pensante. Com base nesse pressuposto, o trabalho contribui para a compreensão dos 

processos cognitivos movidos na complexidade das relações interdisciplinares, mais 

especificamente, tomando o imbricamento entre o desenvolvimento da consciência histórica e 

da competência narrativa. Calcada nas reflexões de Vygotsky e Bakhtin sobre a relação 
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palavra e consciência, e de Rüsen sobre a consciência histórica enquanto aprendizagem, a 

pesquisa teve como objetivo mapear, nas produções escritas, as operações lingüísticas dos 

alunos, das quais emergem e se transformam fragmentos da consciência histórica. Os 

resultados apontam para a pluralidade dos processos cognitivos e das estratégias de 

linguagem, evidenciando a natureza das relações entre a aprendizagem de História e da 

escrita. Nessa perspectiva, as conclusões fortalecem, indiscutivelmente, as bases para a 

constituição de uma educação transformadora. 

Ainda na articulação entre leitura e ensino, destaco o trabalho do Núcleo de Integração 

Universidade & Escola (NIUE) da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, que acumula inúmeras ações extensionistas e de pesquisa que se propõem a 

colocar a universidade pública no centro dos acontecimentos, por meio da qualificação dos 

processos educativos e do investimento na formação comprometida do cidadão brasileiro. 

Para tanto, o NIUE opera um programa de pesquisa e educação continuada através da Pró-

Reitoria de Extensão. 

Desde sua criação, em oito de junho de 1990 (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul), o Núcleo tem se caracterizado por uma prática inovadora, integrando dinamicamente 

elementos científicos e pedagógicos ao longo da implementação de projetos dirigidos à 

comunidade. Tal prática, que se destaca por sintetizar propositiva e construtivamente 

pesquisa, extensão e ensino, tem significado aos docentes nele atuantes a confrontação com 

diversos problemas de ordem teórico-metodológica, especialmente tendo em vista o objetivo 

maior de oferecer à sociedade alternativas concretas e consistentes para a superação de um de 

seus graves problemas, localizados no âmbito da educação. Dentro das ações do NIUE há o 

projeto “Ler e escrever: compromisso de todas as áreas”, um projeto que trabalha com 

professores de todas as disciplinas escolares, cujas discussões constam na fundamentação 

teórica desta pesquisa. O grupo de pesquisadores já publicou o livro que dá nome ao projeto: 

Ler e Escrever: Compromisso de todas as áreas10.  

                                                 
10 O livro foi editado em 2003 e é fruto da parceria entre a Editora da Universidade e o Núcleo de Integração 
Universidade & Escola. Organizado pelos professores Iara Conceição Neves, Jussamara Vieira Souza, Neiva 
Otero Schäffer, Paulo Coimbra Guedes e Renita Klüsener, o livro visa provocar uma reflexão sobre a relação 
pessoal do professor com o desenvolvimento da leitura e da escrita nas salas de aula e propõe desencadear novos 
comportamentos em relação ao ler e ao escrever na escola, nas diversas disciplinas como: Artes, Ciências, 
Educação física, Geografia, História, Língua estrangeira e portuguesa, Literatura, Matemática, música e 
biblioteca escolar. No ensino de Ciências ver Almeida e Ricon (1993); Zanetic (1997); Silva e Almeida (1998); 
Souza (2000) e Silva (2004). Estes autores, segundo Zimmermann (2008), além de sugerirem o uso de textos 
alternativos ao livro didático -textos de divulgação científica, originais de cientistas e textos literários- em sala da 
aula, enfocam a leitura como uma prática cultural, na perspectiva da possibilidade de ser estendida para além dos 
portões da escola e do período da vida escolar. 
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Essa idéia é também sustentada por Rösing (2001, p. 22), pesquisadora que elaborou 

tese de doutorado sobre as condições de leitura nas licenciaturas. Rösing, ao sentir a falta de 

um melhor preparo do professor no campo da leitura, se propôs a fazer um trabalho 

investigativo sobre a fundamentação teórica da leitura no âmbito da Prática de Ensino, em 

razão da importância do tema na ação docente e em razão da inadequação, no ensino superior, 

de uma prática que não está sustentada por pressupostos teóricos consistentes. Para a 

investigadora, “a formação de leitores não é tarefa exclusiva dos professores de Língua 

Portuguesa, mas é compromisso de todos os educadores [...], numa dinâmica multidisciplinar” 

(RÖSING, 2001, p. 45).  

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), que, com a experiência 

acumulada ao longo de mais de uma década na realização de projetos de fomento à leitura por 

todo o país, com a promoção de oficinas, cursos, palestras e eventos artístico-culturais das 

mais diferentes naturezas, pôde fortalecer subsídios importantes para o debate em questão.  

A Associação de Leitura do Brasil (ALB)11 com sede em Campinas/SP também tem 

sido grande propagadora das discussões sobre leitura no Brasil, divulgando discussões de 

todas as ordens quando o assunto é leitura. Por meio de Congressos e Seminários promove 

ações e discussões sobre leitura com profissionais de diferentes áreas interessados em 

pesquisar e ampliar esse campo de estudos. Um exemplo disso é O Congresso de Leitura do 

Brasil (COLE), promovido desde o início da década de 1980, cujo objetivo maior é fomentar 

reflexões teóricas sobre o ato de ler, abordando questões de todas as ordens e trazendo à tona, 

por meio de suas publicações, diferentes formas de pesquisa sobre leitura. O objetivo 

principal do COLE é constituir-se um espaço privilegiado de análise crítica das condições de 

leitura (e conseqüentemente da escrita) e possibilitar o usufruto da produção cultural e 

intelectual existente e produzida no país. Agrega, nesse sentido, diferentes temáticas: história 

da leitura, imagem do professor e leitura nas disciplinas escolares.  

Nos últimos quatro anos, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) vem 

implementando uma série de ações de formação, em parceria com diversas universidades, 

entre elas o Programa de Formação Continuada de Professores das Séries/Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (Pró-Letramento) nas áreas de Alfabetização e Linguagem e de 

Matemática. Esse Programa desenvolve, em um dos módulos, propostas para organização da 

biblioteca escolar e para a formação dos professores como mediadores de leitura. Há que se 

ressaltar que apesar de em outros documentos oficiais  (como os Parâmetros Curriculares 

                                                 
11 No site: <www.alb.com.br> ver a revista on line Linha Mestra.  
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Nacionais) o MEC declarar que é responsabilidade de cada professor, das diversas 

especialidades, o encaminhamento adequado dos procedimentos metodológicos para a leitura 

dos textos na sua disciplina, o Pró-letramento trata dessa discussão apenas nas áreas de 

Português e Matemática, deixando de fora as demais áreas de conhecimento12. 

No ensino superior, a formação de acervos bibliográficos nos cursos de graduação é, 

também, exigência básica para credenciamentos, autorizações e reconhecimentos de cursos. 

Importante nomear, portanto, a criação do Censo Bibliográfico da Graduação, por meio do 

qual o MEC realizará um levantamento bibliográfico de todas as áreas da graduação como 

primeiro passo para a implementação das bibliotecas da graduação. O objetivo, a exemplo dos 

programas de distribuição de livros didáticos da educação básica e do portal de periódicos da 

Capes, é oferecer um acervo de livros às instituições federais de ensino superior. Torcemos (e 

lutemos) juntos para que isso se efetive. 

O incentivo à leitura, à divulgação do livro e à produção de textos deve ser sempre 

uma vertente da política que busca a melhoria da qualidade da educação oferecida na escola 

pública brasileira. Apresento aspectos das políticas sobre leitura para mostrar que formar uma 

geração de leitores nas condições de desigualdade que persistem na sociedade brasileira é 

tarefa complexa que exige esforços conjugados de todos que têm compromissos e 

responsabilidades com o país e que faz parte não somente dos processos formativos 

oferecidos aos professores, nem exclusivamente de sua atuação pedagógica na escola, mas, 

associado a isso, da criação de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência com 

boa qualidade de pessoas nas escolas. O Ministério da Educação, os Sistemas municipais e 

estaduais de ensino, as Universidades e Centros de pesquisa precisam unir esforços a fim de 

melhorar a qualidade da educação, o acesso ao livro, aos diferentes gêneros textuais, às 

diferentes formas de linguagens e a formação de leitores. 

Grande parte das discussões acima referenciada articula matrizes teóricas do campo da 

História da leitura, das histórias de vida e dos estudos sobre formação de professores. São 

estudos preocupados em analisar as maneiras como os leitores penetram no mundo letrado e a 

                                                 
12 Em via contrária, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP) tem oferecido diversos cursos 
para professores de diferentes disciplinas, que tematizam as práticas de leituras e uso de textos nas escolas. No 
ano de 1998, por exemplo, o curso das professoras Ângela Kleiman e Silvia Moraes foi oferecido para 
professores da rede pública, no qual questões sobre leitura de textos informativos e de divulgação científica 
foram propostas como estratégias interdisciplinares de ensino, englobando professores de todas as áreas. 
Também, o projeto Teia do saber, nas suas últimas versões (2006 e 2007), incluiu, em suas várias opções, o 
curso Ler para aprender, também destinado a professores de todas as disciplinas. E, mais recentemente, no ano 
de 2008, todas as escolas da rede pública estadual, em todas as disciplinas, realizaram em suas aulas atividades 
de leitura, atividades que se pautaram na nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Programa disponível 
em <http://www.saoluis.br:8080/teiadosaber/downloads/projeto_basico_nova_versao.pdf>. Proposta disponível 
no site <www.saopaulofazescola.sp.gov.br>. 



50 
 

relação entre essas maneiras e as formas de organização social do homem, e como isso tem 

definido novas formas de se pensar a leitura. Para esses estudiosos, mais do que um 

procedimento que permite recuperar as informações do texto, a leitura é uma atividade 

humana, que, ao se constituir em conformidade com as condições sociais em que se realiza, 

acaba definindo formas e representações de ler que se cristalizam em práticas de leitura, mas 

que também as transformam, daí a afirmação de que “a leitura é uma arte de fazer que se 

herda mais do que se aprende” (HÉBRARD, 1985, p. 35).  

Nessa perspectiva, a leitura deixa de ser concebida como uma atividade puramente 

individual para ser assumida também na sua relação entre o cultural e a liberdade relativa do 

leitor de estabelecer significações, portanto, entre o uso social da leitura e a forma particular 

de apropriação do texto, o que se justifica na firmação de Chartier (1997, p. 77) quando diz 

que: 

 
 
A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. 
Segundo a bela imagem de Michel De Certeau, o leitor é um caçador que 
percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo 
algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu 
editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu 
princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 
lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é 
cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que 
caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. 

 
 

Essa perspectiva histórica da leitura interessa-me por me possibilitar investigar os 

modos de ler dos sujeitos, as concepções de leitura e de leitor sociais instanciados em 

diferentes sistemas educativos, mais particularmente em instituições como família e escola.  

Pensando desse modo é importante salientar que, nesta pesquisa, a realidade desses 

professores é mostrada por meio de uma busca dinâmica das vivências e experiências 

significativas ocorridas em seus processos de formação singulares e as implicações que as 

mesmas tiveram, inclusive, na vida profissional. Nesse sentido, os estudos da História da 

Leitura, das histórias de vida e do Letramento fundamentam minha convicção de que esses 

profissionais engajam-se em atividades de leitura, de um lado, orientados por práticas de 

leitura que se solidificaram a partir das relações que se estabeleceram, no decorrer de sua 

história, com o texto escrito e, por outro lado, abertos às possibilidades que novos contextos 

de leitura, de exigências pedagógicas lhes apresentam. Sendo assim, analisar as práticas de 

leitura desse profissional, as construções históricas das concepções de leitura, implica 
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considerar a construção particular que cada professor elaborou em relação aos discursos ou 

dizeres produzidos sobre leitura e ao processo ensino-aprendizagem de leitura.  

Não se trata, portanto, de considerar a leitura dos professores apenas pelos parâmetros 

do letramento literário, questionando se ele é ou não um leitor, investigando se ele exercita ou 

não práticas de leitura voltadas à fruição e ao prazer (esta é para mim uma questão já 

superada)13, mas situar essa discussão entendendo as condições em que ele se formou como 

leitor e as implicações dessa formação nas leituras que realiza e as manifestações disso em seu 

campo profissional.  

Nesse sentido, as narrativas autobiográficas contribuem para os estudos acerca da 

profissão docente por levar em conta a dimensão das significações pessoais das experiências 

de trabalho, favorecendo interpretações que contemplam perspectivas dos diversos sujeitos 

sociais, a partir dos lugares sociais que eles próprios ocupam. Aliado a isso, complemento 

dizendo que nesse processo de narrar suas experiências, de revelar suas percepções, os 

professores acenam para um ato político, fazendo emergir junto à história oficial a memória 

subterrânea14, o que pode ser considerado uma conquista de toda categoria profissional, afinal 

quando nós educadores tornamos públicos nossos textos, sejam eles orais ou escritos, todos 

ganham porque mediante a narrativa autobiográfica “os professores constroem um espaço 

discursivo, diferenciado, próprio, autônomo em que outras dimensões do universo 

profissional ganham relevo” (MORAIS, 1996, p. 32)15. 

Escrever ou falar sobre suas aprendizagens passa a ser um ato solidário do 

pensamento, uma forma de análise de sua própria experiência, uma ação elaborada a partir de 

redes de significações construídas na trajetória dos indivíduos, possibilitando aos sujeitos 

organizar as experiências, filtrar, fazer escolhas diante de determinados contextos. Portanto, 

faz sentido um estudo sobre leitura que mostre as marcas com que essa história foi construída, 

as experiências significativas; os modos, modelos, as concepções e práticas que resultam nas 

diferentes formas com as quais os professores se relacionam  com a leitura em suas vidas 

pessoal e profissional. 

Penso, assim, que a principal contribuição deste trabalho é a de trazer ao centro do 

debate dos estudos sobre leitura, formação e profissionalização docente os diferentes sentidos 

que damos à leitura produzidos em determinadas situações de produção que envolvem 

                                                 
13 Ver pesquisa Retratos da leitura no Brasil no site <http:www.prolivro.org.br>. 
14 A Ciência moderna, ao mesmo tempo em que se tornou um modelo de construção de conhecimento sobre o 
mundo, tornou-se um sistema de produção de ignorância sobre nós mesmos (SANTOS, 2003). 
15 Demonstram esse interesse os estudos de Nóvoa (1992); Catani (2000); Passeggi (2003); Melo (2008) e 
Signorini (2005). 
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diferentes contextos sociais, ideológicos, diferentes sujeitos, com destaque a dois eixos que 

considero fundamentais: o primeiro deles trata da  importância da leitura para os cidadãos 

terem acesso às informações registradas e veiculadas nas sociedades letradas. O outro sentido 

é o da inserção escolar da leitura. Mas uma inserção que, considerando o processo de 

alfabetização, vá além do mero ato de decodificar o signo lingüístico como um aspecto de 

“estrita aprendizagem formal” (ORLANDI, 2001, p. 21) e passe a pensar a leitura como um 

processo de instauração de sentidos, de experiências de vidas, de formação, também inserido 

pela escola, na formação do leitor.  

Assim, ao investigar sobre as representações e práticas de leitura que se revelam nas 

narrativas dos professores, minha preocupação não se limita tão somente com aquelas que se 

cristalizaram no decorrer de suas histórias de vida, mas fundamentalmente em suas táticas de 

reconstrução a partir dos diferentes referenciais aos quais tiveram acesso. Considero que 

compreender essa (re) construção pode se constituir em condição necessária para a 

compreensão das maneiras de ensinar e ler em todas as áreas disciplinares. 

Por certo muitas poderiam ser as vias de entrada para um estudo que contemplasse as 

histórias de leitura dos professores. Minha opção e forma de aproximação com essas histórias 

foi a de ouvi-las em suas narrativas orais, nesse sentido a narrativa não foi apenas o meio, mas 

o lugar que deu forma ao que foi vivido e experienciado pelos professores, como bem sinaliza 

Delory -Momberger (2008). 

Se uma primeira relevância desse estudo encontra-se no fortalecimento de um campo 

de estudos que situa o professor numa perspectiva sócio-histórica; como um sujeito que 

aprende a partir de incursões em seus processos de aprendizagem, narrando sobre tais 

percursos, outra relevância significativa está em contribuir para a construção de um 

conhecimento de áreas disciplinares que relacione histórias de leitura, formação do leitor e 

práticas educativas, atentando às possíveis implicações que possam advir para o campo de 

estudos de formação dos professores.  

Portanto, este estudo junta-se a vários outros16 que situam o professor brasileiro numa 

perspectiva histórica e assim sendo vem juntar-se, de forma mais específica, a outros da 

mesma natureza, porém com diferentes discussões teórico-metodológicas, que conjugam 

aquilo que Delory-Momberger (2008, p. 25) chamou de “[...] dois espaços, ao mesmo tempo, 

separados e conjugados: o biográfico e o educativo”. Fortalece ainda um terreno em 

construção no tocante às pesquisas que tratam mais particularmente das leituras de 

                                                 
16  BUENO, Belmira O. (2006); BUENO, Belmira; CATANI, Denice; SOUSA, Cynthia (1997). 
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professores e que estudam o sujeito utilizando um método que apreenda a universalidade e 

singularidade de suas histórias, simultaneamente; estudos que investigam a leitura sob o 

ângulo da aprendizagem dos professores na tentativa de compreender e refletir acerca de sua 

relação com a leitura, não apenas dentro das salas de aula, mas como leitor e como produtor 

de textos. Nesses estudos se aprende não só com a observação da prática docente dos 

professores, a exemplo dos estudos das décadas anteriores, mas também e fundamentalmente 

com a incursão desses sujeitos em seus processos de aprendizagem como já discutido 

anteriormente. E que isso pode ser feito por meio do registro escrito ou oral17. É nessa direção 

que pretendo contribuir com esta pesquisa. 

O próximo item desta seção sintetiza as discussões acerca dos aportes teóricos que 

fundamentam esta tese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Segundo Ferreira (1999), nos anos 90 mais especificamente aparecem estudos que não se baseiam em 
questionários e testes em relação à leitura, a exemplo dos anos anteriores. São pesquisas que buscam imagens e 
representações construídas socialmente pelos sujeitos acerca da leitura, por meio de depoimentos, relatos, 
histórias de vida e de leitura. Trabalhos que tentam compreender questões de práticas de leitura constituídas em 
determinados momentos de nossa sociedade, cultura e educação, tentando por em debate as práticas atuais de 
leitura. São perguntas dessas pesquisas: A leitura que se faz hoje foi sempre assim?Quais práticas de leitura eram 
desenvolvidas na escola no início do século XX?, Há aqui um deslocamento do olhar dos pesquisadores em 
relação ao leitor. Os pesquisadores desse foco enfatizam a importância de se atentar para o professor também 
como um leitor em formação, por ser ele (aquele) o responsável por formar novos leitores. Ver mais trabalhos 
sobre essa questão em Schimidt (1995); Nunes (1992), entre outros. 
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1.2 A POLIFONIA DOS APORTES TEÓRICOS: LEITURA, NARRATIVA E 

FORMAÇÃO 

 

O processo de compreensão sobre as questões aqui levantadas me levou a dialogar 

com algumas matrizes de pensamento permitindo assim a melhor compreensão do recorte 

analítico aqui delimitado18.  

Nos vários campos que trabalham com a temática da leitura e que ajudam a ampliar e 

aprofundar o debate acerca desse tema, situando-se como outra possibilidade de interrogar 

esta prática para além do eixo contrastivo leitura X não-leitura, o campo de estudos que trata 

da História da leitura se apresentou pertinente aos objetivos dessa tese por investigar aspectos 

culturais e históricos implicados no ato de ler de forma mais geral, dando ênfase à história dos 

leitores e à relação entre essa história e as práticas instituídas de leitura, em especial as 

desenvolvidas na escola. Essa evidência fez do campo da História da leitura uma matriz de 

pensamento fundante nesta tese.  

Com relação à História da leitura me pautei na produção de Chartier (1990; 1996; 

1997; 2001a;2001b), historiador francês das práticas da leitura, que tem focalizado os gestos e 

os comportamentos que as têm circunscrito e as prescrições e restrições que as têm cercado. O 

autor focaliza em seus estudos a materialidade de que se constituem os objetos que sustentam 

os textos, que lhe dão suporte e que também intermedeiam a relação do leitor com o texto, 

interferindo com isso nos sentidos atribuídos ao que é ler, ao que se lê e ao como se lê. 

Cavallo e Chartier (1998, p. 7) assim afirmam a respeito do perfil dessa abordagem de estudos 

sobre a leitura: “uma história sólida das leituras e dos leitores deve, portanto, ser a da 

historicidade dos modos de utilização, de compreensão e de apropriação dos textos”. 

Ressaltam, portanto, a importância de se atentar não só para a materialidade dos textos, mas 

também para as práticas de apropriação desses objetos por seus leitores quando se tem 

intenção de investigar a história das práticas leitoras. 

Tomei como base para a investigação o conceito de “representação” tal como ele vem 

sendo proposto por Chartier, ou seja, como consistindo de formas de apresentar, nomear, 

simbolizar determinados sujeitos, grupos, atividades, etc. Neste sentido, em nossa vida 

cotidiana convivemos com representações de trabalho, gênero, idade, atividade, sistemas 

                                                 
18 Reitero que a tese fundamenta-se teoricamente no conceito de leitura desenvolvido por Chartier (1990; 1996; 
1997; 2001), Chartier; Hérbrad (1995), Cavallo; Chartier (1998), e entre nós, tentando imprimir um outro tom às 
investigações sobre a história da leitura, destaco, fundamentalmente, os trabalhos de Abreu (1995; 2002a, 2003, 
2005); os trabalhos desenvolvidos por Catani (1997), Chervel (1990), Linhares (2006a), Neves (2006) e por fim, 
os estudos de Ferrarotti (1988), Dominicé (1988), entre outros. 
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políticos, religiões, culturas, leitura etc., posicionamentos a recuperar na análise dos dados, e 

tais representações estão em permanente disputa por uma supremacia simbólica. 

Chartier (1990, p. 17) apresenta este conceito sinalizando que 
 
 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 
determinadas pelo interesse de grupo que as forja. Daí, para cada caso, o 
necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem 
os utiliza. As percepções do social não são de forma alguma discursos 
neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por ela menosprezados, a 
legitimar um projecto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, 
as suas escolhas e condutas. 
 
 

Trabalhar com as narrativas orais invocando delas questões que remetem os 

professores a um passado sobre suas histórias de leitura nos coloca, assim, numa esfera de 

imagens e representações daqueles sujeitos sobre os fatos vividos acerca dessa experiência. 

Os acontecimentos, como nos alerta Bosi (1994), não virão da forma como ocorreram, ou de 

forma neutra, mas imersos num conjunto de valores e interesses do professor e do grupo ao 

qual pertence e no qual viveu as diferentes experiências com a leitura. 

Dentro desse referencial teórico não está em questão o exame das relações entre as 

representações e a verdade factual, quanto mais não seja porque tal “verdade” também está 

atravessada, matizada pelos discursos que a significam. Por outro lado, atribuir um posto 

privilegiado de verificação dessa verdade seria, no mínimo, pretensioso, e, em mais larga 

escala, contraditório com o próprio conceito de representação. 

Interessou-nos, isso sim, buscar as representações correntes, atribuir-lhes significações 

e colocá-las em conexão com outras representações, com outros significados e outras visões 

tradicionalmente ligadas aos materiais, sujeitos e ações da leitura. 
Para compreender os processos de leitura dos professores é preciso dar-se conta que 

determinadas condições, em certos espaços, produzem determinados tipos de relações com o 

texto, relações essas que se solidificam em práticas de leitura, a partir das quais os leitores se 

orientam, formulam e reformulam suas formas de conceber a leitura. Assim, ao lermos um 

texto, a interação autor-leitor deve ser pensada a partir da historicidade que envolve este ato 

dinâmico. Enquanto leitores, chegamos ao texto impregnados de instruções historicamente 

elaboradas e dos significados que o texto escrito já recebeu e também das novas 

possibilidades de leitura proporcionadas pelo novo contexto em que a leitura se apresenta. 

Assim sendo, a leitura é um campo de poder, de disputa, ela indica interesses que se vinculam 
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à cristalização de determinadas práticas que se esclarecem quando compreendemos sua 

história. Importância apontada por Bourdieu ET al (1996, p. 45) quando nos diz que 

 
 

Historicizar nossa relação com a leitura é uma forma de nos 
desembaraçarmos daquilo que a história pode nos impor como pressuposto 
inconsciente. O que considero como leitura é produto das condições nas 
quais tenho sido produzido enquanto leitor. E refletir historicamente sobre o 
meu conceito de leitura é talvez a única chance que tenho de escapar ao 
efeito dessas condições. 

 
 

Analisar a leitura como prática cultural e histórica, como fundamento teórico, implica 

compreendê-la nas suas variações, suas diferenças e dissonâncias e nos coloca em uma via 

contrária a equivocados discursos que apresentam uma única forma de ler. O máximo a se 

considerar sobre esse aspecto é a existência de uma forma dominante de leitura que convive 

com outras consideradas por aqueles que possuem um olhar “letrado” como menos 

prestigiadas. Analisar por essa via significa compreender que há discursos que, de certa 

maneira, prescrevem as práticas de leitura; há referências invisíveis que orientam nossos 

gestos e definem nossas formas de ler. São discursos emanados de diferentes instituições- o 

trabalho, o sindicato, o partido, a igreja, a biblioteca, a associação, a família, a escola -  

portadores diferentes regras e formas de controle. 

Apesar dessas evidências, tais prescrições não devem, no entanto, ser tomadas como 

uma relação simples de uma ação determinista. Segundo Lahire (2002), apesar das condições 

desiguais de acesso, sujeitos de classes menos favorecidas podem vir a exercer determinadas 

práticas culturais, entre as quais a leitura considerada por muitos como de prestígio, não 

podendo, portanto, ser considerado um consumidor passivo, sem criatividade e sem história. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, De Certeau (1994, p. 43) acrescenta dizendo que o 

leitor apesar de “peregrinar por um sistema imposto pelo imperialismo escriturístico ainda é 

um sujeito capaz de exercer operações construtivas de invenção e apropriação criativas com o 

texto”. Nessa mesma direção, Chartier (1999, p. 19) afirma que a leitura é, em si, “inventiva e 

criativa”, sofrendo variações ao longo dos tempos.  

Roger Chartier (1999) promove um inventário acerca da história da leitura insistindo 

na continuidade do processo de leitura ao longo do tempo. Ele não acredita em rupturas 

profundas e, sim, em uma permanência, acumuladora de experiências na postura do leitor. 

Suas variações estão intimamente ligadas ao tempo e ao local, às condições de possibilidade e 

às operações e efeitos de tal invenção e criação. Enfim, os autores da história cultural 

comungam da idéia de que se “capture” os sentidos da leitura, as experiências e as relações 
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efetivas que cada um de nós tem com os livros, com os textos em geral, nossos gostos, nossas 

trajetórias pessoais de leitores. 

Precisamos então nos acostumar com uma herança cultural (obtida ao longo de nossa 

história ocidental) que se constrói e reconstrói a cada momento, compreendo os leitores como 

sujeitos “inventivos e criativos” que, ao se apropriarem de discursos hegemônicos, vão 

adequando tais discursos às suas necessidades, reinventando o dia-a-dia, e às vezes 

subvertendo o estabelecido. A isso De Certeau (2003) chama de valer-se da arte de (re) 

inventar o cotidiano e, às vezes, sem nos mostrar, poder renegar, desvirtuar ou recriar práticas 

impostas. Cada um de nós estabelece, cria uma maneira própria para subverter o que está 

imposto, porque existem, segundo o autor 

 
 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço instituído 
por outros, caracteriza a atividade sutil, tenaz, resistente, de grupos que, por 
não terem um próprio, devem desembaraçar-se em uma rede de forças e de 
representações estabelecidas. Têm que ‘fazer com’. Nesses estratagemas de 
combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as 
regras do espaço opressor (DE CERTEAU, 2003, p. 79). 

 
 

Nesta pesquisa as narrativas deram forma às práticas de leitura experienciadas pelos 

professores no decorrer de suas vida, quer sejam individuais ou coletivas. Práticas essas que 

muitas vezes sofreram adaptações ou modificações nos diferentes tempos e espaços. Assim, 

uma mesma prática pode permanecer, ser sucumbida ou alterada em função de uma 

necessidade ou simplesmente por adesões e assimilações a outras práticas consideradas mais 

pertinentes para seus praticantes. Resta-nos, então, atentar nas narrativas quais as maneiras, as 

táticas que os professores encontraram para jogar “o jogo do outro” e no campo do outro 

(daquilo que lhe foi imposto como verdade) e driblar suas regras, acrescentando as suas 

maneiras de fazer e de pensar. 

A adesão ao campo da História da leitura justifica-se, ainda, nessa pesquisa, pelo 

interesse que tenho em estudar as histórias de leitura dos professores, suas memórias, 

explicitando as formas pelas quais eles foram sendo produzidos e suas representações e 

práticas de leitura como resultado dessa produção, mas em um resultado que é dinâmico, que 

aponta interesses de diferentes sujeitos e que possivelmente se manifestam em algumas 

formas de pensar e trabalhar a leitura em suas áreas específicas de atuação.  

Assim, se a leitura é uma prática histórica e socialmente construída, resultado de uma 

cultura de sujeitos que têm suas histórias marcadas por eventos escolares e sociais, como se 
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tratará ao longo da pesquisa, é preciso reconhecer que, ao lado da escola, existem diversas 

outras instituições que contribuem para que a leitura seja experienciada, entre elas a família e 

a escola como local de trabalho dos professores, eixos de análise dessa tese.  

É através, portanto, dos estudos da história da leitura que pretendo recuperar e 

reconstruir, por meio das narrativas de leituras contadas pelos professores, alguns processos 

de apropriação da leitura tendo em vista suas táticas de acesso e de uso dos materiais escritos 

em circulação nos grupos sociais aos quais pertenciam e aos quais procuraram se integrar ao 

longo de seu percurso. Assim, procuro dar visibilidade às suas micropráticas de maneira que 

elas possam nos dar indicadores de como o processo de familiarização e inserção no mundo 

letrado foi se constituindo à medida que foram se tornando sujeitos leitores. 

Após as considerações acerca da história da leitura, considero prudente para as 

reflexões que estão sendo desenvolvidas nesta tese estender tais considerações para o âmbito 

da escola, especificamente para o papel social do professor no trabalho com a leitura. Com 

isso, procuro discutir aspectos do professor na perspectiva de situá-lo como um receptor/leitor  

no universo escolar, além de considerar alguns elementos que auxiliam na sua definição como 

profissional da área de educação que o situam como agente de letramento. Para tanto, 

procurarei situá-lo como ser social, depositário de subjetividades que formam tanto o caráter 

pessoal quanto o profissional desse indivíduo19.  

Ao se entender a leitura como prática social e o professor como um sujeito portador de 

diferentes práticas de leitura, se está falando também de letramento, teorizações que tiveram 

início nos anos de 1980-1990, quando surgiram novas situações em relação à compreensão do 

que seja uma pessoa alfabetizada, analfabeta e letrada. O conceito de letramento refere-se ao 

processo de apropriação das práticas sociais de leitura e de escrita, trata do envolvimento do 

sujeito com as práticas sociais de leitura e escrita.   

O interesse de pesquisa nesses estudos é investigar, a partir da reconstrução de suas 

memórias, de suas narrativas, como esses sujeitos se constituíram leitores, em decorrência das 

condições históricas em que estavam envolvidos, construindo sentido às leituras 

experienciadas em diferentes tempos e espaços, situando-os como leitores plurais, que 

apresentam diferentes formas de ler, de apropriação da leitura, considerando outras 

                                                 
19 Estou me referindo às mediações, estudos desenvolvidos por Guedes-Pinto (2002); Batista (1999); Abreu 
(1995; 2002b); Zilberman e Silva (1988); Zilberman, (2003); Mortatti, (2004) ; Marinho (1998) ; Kleiman (1995; 
1996; 2002; 2005); Kramer (1993; 1996; 2000; 2002); Moraes (2000); Larrosa (1997; 1999; 2002); Souza (2000) 
acerca das práticas de leitura dos professores que reúnem estudiosos fortemente influenciados pelo campo da 
história da leitura (resguardadas suas maneiras diferenciadas de análise e perspectivas) e tomam de lá a 
concepção de que a leitura é uma atividade humana que se constitui em consonância com as condições sociais 
em que se realiza. 
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manifestações igualmente válidas vividas nas mais diferentes situações discursivas e nos 

diversos espaços.  

É interesse também pensar a leitura de forma mais específica, vinculada ao campo das 

práticas pedagógicas, de seu ensino na escola e do compromisso dos professores de todas as 

áreas nesse investimento. Para isso uma segunda matriz de pensamento juntar-se-á aos 

estudos da história da leitura como referencial teórico desta tese, trata-se das formulações 

sobre o professor como agente de letramento em todas as áreas curriculares, que mobiliza 

estudos sobre leitura nas disciplinas escolares e formação docente. São discussões que 

apontam a leitura na escola sob múltiplas formas e diferentes gêneros, constituindo-se como 

elemento norteador a todas as disciplinas escolares e que aprofundam o tema da leitura na 

escola, problematizando seu ensino vinculado unicamente ao professor de Português, 

mostrando a necessidade de se pensar na formação leitora dos alunos, tendo os professores de 

todas as disciplinas escolares, a partir da compreensão do que seja ler em cada área específica, 

como responsáveis por esta ação20.  

Tais discussões suscitam reflexões acerca da profissionalização docente, colocando o 

Desenvolvimento profissional e Trajetória biográfica em uma via de mão dupla. Fazem parte 

desse eixo teórico discussões acerca da Leitura e interdisciplinaridade; a leitura como 

elemento interdisciplinar; o professor como agente de letramento; a influência da história de 

leitura nas práticas pedagógicas; a idéia de aprendizagem; o conhecimento profissional no 

local de trabalho, entre outras teorizações. 

 O que se costuma pensar é que para ser um bom professor do Ensino Fundamental e 

Médio basta ter domínio do conhecimento específico de sua área e boa capacidade para 

transmiti-lo aos alunos. Por certo tal domínio é necessário, contudo o conhecimento didático-

pedagógico desses conteúdos precisa também ser considerado. Ao lado disso é importante 

também para a formação identitária do professor que ele reconheça que a docência se 

constitui em um campo específico de intervenção profissional na prática social. Por isso, além 

do conhecimento de seu campo disciplinar e da capacidade de ensiná-lo, encontra-se também 

a necessidade desses professores assumirem-se como formadores, e muito mais que transmitir 

um conhecimento, sejam mediadores entre os alunos, o objeto de aprendizagem e a análise de 

situações vivenciadas em sala de aula. Nesse sentido, a formação para a docência deve ser 

vista  

                                                 
20 Essa matriz de pensamento reúne investigações fundamentadas em Neves et al (2006), Oliveira e Ranzi 
(2001), Kleiman (1995), Catani et al (1997), Chervel (1990), Freire (1982; 1987), Silva (1995; 1988), Linhares 
(2006b), Rösing (2001), as discussões advindas da Associação de Leitura do Brasil (ALB), entre outras.  
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[...] também a partir de um entendimento e de uma atenção para com as 
dimensões- até agora pouco explicitadas- da situação pedagógica, tais como 
as significações adquiridas pelas experiência da vida escolar, as relações de 
conhecimento e seu vínculo com a relação mantida com os professores 
(CATANI et al, 1997, p. 22). 

 
 

Todas essas leituras têm me permitido a revisão da literatura e introduzem no trabalho 

investigativo que desenvolvo pressupostos epistemológicos que aguçam o olhar do 

pesquisador para as singularidades, as diferenças, o não-linear, o fluido, o ambíguo, 

complexo, a interdependência do sujeito e do objeto de conhecimento. 

Tais referenciais se articularam a minha perspectiva de pesquisa à medida que, 

tomando o professor como objeto de estudo, abriram-se para a escuta de suas vozes, 

teorizando sobre seus saberes sobre leitura. Nessa perspectiva, no que diz respeito à formação 

do professor leitor, tem-se lhe deixado falar sobre o que lê, como lê, onde lê, como ele se 

forma leitor e tem-se analisado esta formação leitora em função do que é declarado ou 

recolhido como informação de pesquisa (GATTI et al, 1998, VIEIRA, 1998). Isso tudo 

provocou, por certo, mudanças na minha opção metodológica.  

São claras as adesões dos pesquisadores às abordagens qualitativas (método 

biográfico, histórias de vida, entre outras) que demonstram que, por meio de depoimentos 

orais ou escritos, cada professor traça seu percurso único e diferente dos outros, que ao falar 

de seu processo particular de profissionalização, de interação com o grupo social a que 

pertence ou de suas relações com outros grupos sociais, vai falando de si e das pessoas dos 

grupos com os quais conviveu.  

Tais metodologias reabilitam a dimensão histórica do sujeito, restituindo-lhe o direito 

de contar as histórias de sua vida cotidiana e portanto “[...] tornam possíveis que o autor da 

formação seja também o autor de um discurso sobre a sua formação, tendo acesso, pela sua 

palavra, ao sentido que dá a essa formação e, mais ainda, a si próprio” (CHENÈ, 1988, p. 90). 

Esses motivos justificam os estudos sobre pesquisas na abordagem autobiográfica21 

como mais uma matriz de pensamento deste trabalho, e, por conseguinte, a opção 

metodológica pela narrativa como procedimento de construção dos dados. Neste trabalho a 

experiência autobiográfica dos professores em suas histórias de leitura colocará em questão 

não apenas os processos formativos do passado, mas a tomada de consciência sobre o 

protagonismo diante das escolhas formativas. Assim, leitura é aqui concebida em sua 
                                                 
21 Do livro organizado por Nóvoa e Finger (1988) destaco os textos de Ferrarotti (1988) e Dominicé (1988). 
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dimensão sociocultural e o professor como sujeito epistêmico, como aquele que carrega em si 

a lembrança, mas está sempre interagindo com a sociedade, seus grupos e instituições. Esse 

pressuposto teórico-metodológico me fez criar vínculos entre o que fazem e pensam os 

professores e o que lhes é proposto, bem como ampliar a discussão sobre leitura a partir de 

seus próprios termos.  

A importância de trabalhar com narrativas e conceber a leitura em seu aspecto 

sociocultural certamente não representa a grande saída, a solução esperada e definitiva para 

quaisquer tipos de estudos sobre a formação de leitores, nem é essa minha intenção, contudo, 

tal abordagem pode nos situar diante dos modos e sentidos de ler dos professores e assim nos 

remeter a diferentes lugares formativos, chamando-nos a atenção para aquilo que o professor 

lê e que o forma como leitor. Portanto, refletir sobre suas leituras significa pensar também em 

quem e quais instituições o formam, nas abordagens teóricas que circulam sobre leitura, nos 

tipos de políticas que são construídas hoje para a formação de professores leitores e em como 

se articulam as vozes docentes com questões de cunho mais amplo no campo da formação de 

professores. 

Percebe-se, pois, a importância de se pensar em processos de formação mais flexíveis, 

em que, sem descuidar-se dos conhecimentos práticos e teóricos a adquirir, a experiência 

pessoal e profissional dos professores sejam tomadas como ponto de partida (e de chegada 

também) para discussões e reflexões, constituindo-se em ancoragem para a aquisição de 

novos conhecimentos e procedimentos de ensino mais eficientes do ponto de vista do ensinar 

e do aprender. No caso específico da leitura significa pensá-la sob o ângulo do ensino, mas 

também da aprendizagem, em especial da aprendizagem daqueles que ensinam a aprender. 

Isto implica considerar os professores como profissionais que possuem e (re) constroem 

saberes, e não apenas como meros executores de propostas elaboradas por outros. Dessa 

forma, o ponto de partida das matrizes teóricas dessa tese está a historicidade e, no ponto de 

chegada, a prática da leitura na escola, ambos permeados pelas narrativas docentes. Esta tese 

insere-se assim em um campo teórico que articula História do leitor e da leitura, Narrativa 

autobiográfica, Formação docente e Pesquisa (auto)biográfica. 
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PARTILHANDO O PERCURSO 
 
 
 
 
 
O real não está na saída nem na 
chegada, ele se dispõe para a gente é no 
meio da travessia.  
 

(Guimarães Rosa, 1979). 
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2 PARTILHANDO O PERCURSO 
 

Os detalhamentos que apresento neste capítulo não intencionam cumprir apenas a 

formalidade de escrever uma seção metodológica para a tese, ou seja, selecionar informantes, 

transcrever textos, mapear campos, realizando apenas uma descrição superficial cujo objetivo 

é descrever simplesmente a ação. O que define o empreendimento desta seção é o tipo de 

esforço intelectual e experiencial que ela apresenta, procurando mostrar os percursos e, dentro 

deles, também os seus percalços, as formas de construção deste processo.  

Após ter pesquisado em diferentes fontes sobre o assunto objeto desta tese, ter 

conversado com os professores para convidá-los a participar desta pesquisa, após de ter feito 

viagens a Belém para participar de reuniões coletivas na escola, marcar e remarcar encontros, 

iniciar o processo de entrevistas individuais e dos grupos de discussão e ter dado início às 

primeiras leituras das narrativas, eu poderia dizer que sei hoje de coisas que antes não sabia, 

que tenho mais informações sobre alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, poderia dizer 

também que nada me tocou, que com tudo o que aprendi nada me sucedeu ou me aconteceu. 

Contudo, com Larrosa (2001, p. 3) 

 
 
Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos 
coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As 
palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com 
pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta 
genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é 
somente "raciocinar" ou "calcular" ou "argumentar", como nos tem sido 
ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao 
que se nos acontece. 

 
 

Por esses motivos a explicitação desse processo representa um procedimento 

necessário para permitir que outros leitores possam acompanhar e entender além dos 

caminhos percorridos para chegar onde cheguei, os sentidos ou sem-sentido que dou ao que 

conto e ao modo como opero em relação a tudo isso, justificar as escolhas teórico-

metodológicas realizadas por meio do uso de narrativas, os aspectos gerais da pesquisa 

empírica, os conceitos que utilizo, as fontes recorridas, as formas de seleção e organização 

dos dados. Isso serve para mostrar que esse caminho não é seguido de linearidade, mas às 

vezes é tortuoso, seguido de avanços e recuos, de seduções e, principalmente, de muitas 

rupturas, assim como permite conduzir uma análise mais aprofundada das questões que 

levanto. 
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Relatar as experiências, as emoções vividas assim como as dificuldades ao lado de 

questões éticas que envolveram a realização de um trabalho pode ser favorável quando 

entendemos a construção de uma pesquisa como um processo de aprendizado e formação que 

merece ser constantemente socializado com outros pesquisadores. A construção desse relato 

sobre a metodologia da investigação se constitui assim em uma narrativa na medida em que 

não há como dissociar percursos singulares construídos e experienciados por mim. Por tais 

motivos, inicio este capítulo com os motivos que justificam o uso da abordagem biográfica 

como método de pesquisa por considerá-la não como um modelo a ser seguido, mas como um 

exemplo de como fazer pesquisa buscando respostas a interrogações que saiam do eixo das 

regularidades e do universal.  

 

2.1 SOBRE A PESQUISA NARRATIVA 

 

 O desenvolvimento da ciência e sua ultra-especialização levaram a situações de 

questionamento de seu próprio estatuto, de suas bases teóricas e de seus métodos, visto que a 

racionalização, a linearidade causal e o reducionismo simplificador tornaram-se insuficientes 

para a compreensão de determinados eventos e objetos, que exigem um olhar flexível e 

múltiplo. 

 A ciência moderna estabeleceu um parâmetro de saber calcado na racionalidade e 

baseado em características bem definidas, que a tornaram excludente e totalitária por rejeitar e 

considerar qualquer outro tipo de conhecimento como “não-científico”. Pautado no dualismo 

e na linearidade, o paradigma dominante da produção de conhecimento (o paradigma 

científico) baseia-se na separação entre homem e natureza: o progresso da ciência objetiva o 

domínio – a manipulação – da natureza pelo homem, que irá investigá-la como um objeto 

passível de desmembramento e à mercê de ser desvendado. No paradigma científico 

dominante era preciso responder com uma nova postura, um novo conceito de ciência, um 

novo modo de abordar os processos de produção de conhecimento.  

 Contudo, as discussões relativas à produção de conhecimento vêm passando por 

significativas mudanças desde meados do século XX, mudanças estas que refletem a crise do 

paradigma científico dominante e indicam a emergência de um novo paradigma para a 

produção de saber22. Tal crise nos coloca diante da imagem de um conhecimento que está em 

constante movimento produtivo, que não pode ser conclusivo nem fechado, e que se 

                                                 
22 A este respeito ver SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003. 
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multiplica em diversas direções, constituindo-se em uma rede híbrida na qual sujeito e 

conhecimento são, simultaneamente, produtos e produtores. Por certo que este novo espaço de 

produção de conhecimento traz consigo riscos, incertezas, conexões heterogêneas entre 

objetos e práticas diversos, a política, a sociedade, numa configuração que privilegia as 

conexões, os pontos de convergência, os movimentos de bifurcação e a multiplicidade de 

entradas e saídas possíveis. 

 Este novo saber vai, assim, muito além do saber científico, que foi, durante cerca de 

trezentos anos, o paradigma dominante em termos de conhecimento. Um saber não se entende 

apenas em um conjunto de enunciados denotativos; a ele misturam-se as idéias de saber-fazer, 

de saber-viver, de saber-escutar. Trata-se então de uma competência que excede a 

determinação do critério único de verdade, pois este é um saber que se sabe sempre 

incompleto, inacabado, parcial, refratado, em mobilidade. Diante de tal concepção de saber, o 

paradigma tradicional perde muito de seu sentido, uma vez que em lugar da ordem, temos o 

acaso; em lugar do uno, o múltiplo e em lugar do rigor, a imprecisão.  Ora, se a ciência não 

constitui todo o conhecimento e nem o único saber válido, posto que não há um critério único 

de verdade, e se o saber, ao contrário, é composto por uma variedade de competências 

encarnadas, estamos diante de uma mudança no estatuto do saber que exige uma outra forma 

de pensar e interrogar a realidade, que esteja mais atenta para as diferenças, para o singular. 

 Diante dessa crise paradigmática, desenvolveram-se alguns questionamentos e 

abordagens que são ainda especulativos, prementes, vacilantes, mas que podem vir a 

constituir o paradigma emergente a que Santos (2003) chama “paradigma de um 

conhecimento prudente para uma vida decente”, ou seja, um novo e desejável modelo de 

produção de conhecimento e uma nova concepção de ciência, mais abertos e sensíveis ao que 

diz respeito à coletividade, à ética, à solidariedade, à diversidade. Assim, é sob a perspectiva 

deste novo paradigma que identifico algumas abordagens que parecem possibilitar sua própria 

constituição, como a perspectiva da abordagem autobiográfica, da impossibilidade de sua 

totalização e da emergência de saberes múltiplos, reticulares e não-hierarquizados na 

produção de sentido, como é o caso do saber narrativo. 

 É nesse cenário de emergência de novas possibilidades de se investigar e refletir sobre 

os processos de produção de conhecimento – que funciona ao mesmo tempo como referencial 

teórico e metodológico – que procurarei identificar algumas contribuições das pesquisas 

autobiográficas aos estudos sobre leitura propiciadas por um saber narrativo. 

A utilização da abordagem autobiográfica no campo das ciências humanas é um 

fenômeno dos últimos vinte anos. Este fato deve-se a novos marcos paradigmáticos nas 
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ciências sociais que levam à reabilitação do sujeito e à superação dos marcos de causalidade 

determinista. A utilização de histórias de vida na formação de educadores apóia-se na 

abordagem de formação centrada no sujeito aprendente, que compreende a subjetividade 

como modo de produção de conhecimentos (JOSSO, 2004). Uma experiência ou um fato não 

pode assim ser destacado de quem o viveu e de todas as outras experiências vividas por 

aquelas pessoas (CLANDININ; CONNELLY, 2004). 

Esse tipo de pesquisa foi impulsionado por pesquisadores francófanos como Dominicé 

(1988), Josso (2002) entre outros. Para este grupo de investigadores, a construção da narrativa 

(auto) biográfica implica a reconstrução de conhecimentos, valores e representações que 

possibilitam aos sujeitos entender como a formação se processa a partir da reflexão sobre suas 

próprias experiências formativas. Nesta perspectiva, o trabalho com as narrativas (auto) 

biográficas dos professores pode direcioná-los a pelo menos três tipos de reflexão: 1. 

antropológica, pois a história de vida de cada um evidencia características do ser humano 

independente do contexto cultural, 2. ontológica, pois o aprendente busca a origem de sua 

subjetividade por meio da indagação sobre sua identidade e 3. axiológica pois possibilita 

tornar evidentes os valores que orientam a existência dos educadores e suas interpretações 

sobre os processos educativos de seus futuros alunos (JOSSO, 2004). 

 Ainda que já presente em diferentes contextos educacionais (norte-americano, por 

exemplo) desde os anos setenta e oitenta, preocupando-se com as formas de representação do 

sujeito e a maneira como ele constrói a realidade, a abordagem (auto) biográfica vem 

crescendo no Brasil no campo de formação de professores a partir do fim da década de oitenta 

e ao longo dos anos noventa. Na década de 1990, tal modelo intensifica-se, no âmbito da 

formação docente, encontrando terreno fértil para a recuperação da dimensão histórica do 

professor e das emergentes práticas de pesquisas em formação docente.  

 As pesquisas qualitativas desenvolvidas no Brasil, no campo da educação, destacam, 

entre outras perspectivas, as teorizações sobre o uso da abordagem autobiográfica no campo 

da formação docente, o que tem gerado um grande número de publicações nos últimos anos23.  

 Dentro da área da linguagem destacam-se os estudos de Guedes-Pinto (2002), 

Cordeiro (2007), Barreto (2006), Lontra (2006), Moraes (2000), Maués (2003), os trabalhos 

publicados nos diferentes Congressos de Leitura do Brasil (COLE). O interesse pela leitura 

como objeto de investigação tem crescido nos últimos 20 anos, no Brasil. Contudo, somente a 
                                                 
23 Kramer (1993a), Dias–da–Silva (1997), Silva (1998), Magnani (1997), Catani (1997), Fontana (2000), Chaves 
(2000), Moraes (2000), Bueno (1997), Maués (2003), Lima (2005), Souza (2006); Passeggi (2003) –, assim 
como as publicações do Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica, ocorridos nos anos de 2004, 
2006 e 2008, respectivamente. 
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partir da década de 1990 pesquisadores de campos diversos – Biblioteconomia, Pedagogia, 

Psicologia, Educação, Lingüística, Letras, Comunicações, História, entre outros - vêm 

produzindo um conjunto de reflexões sobre leitura por meio de diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas, em caráter multidisciplinar ou interdisciplinar, utilizando depoimentos 

autobiográficos de professores, tomando a memória docente como fundamento de formação. 

 Nesses termos, a pesquisa de natureza qualitativa tem explorado e organizado o 

expediente da narrativa autobiográfica como caminho investigativo, apresentando-a como um 

processo de construção de dados e elemento de formação, o que se justifica porque  

 
 

A linguagem que temos tido para falar acerca do ensino não tem sido apenas 
inadequada, mas sistematicamente enviesada contra a principal forma de 
expressão de voz de professores. O reconhecimento disto tem dado origem a 
esforços para apresentar o conhecimento dos professores nos seus próprios 
termos, tal como ele decorre da cultura dos professores e das escolas 
(ELBAZ, 1991, p. 1). 

 
 

 Por meio da pesquisa narrativa temos tido o privilégio de explorar e organizar esta 

faculdade de intercambiar experiência, como postula Benjamin (1987), produzindo 

conhecimento sistematizado. Isso porque “o sentido que somos depende das histórias que 

contamos em particular nas construções narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo 

tempo, o autor, o narrador e o personagem principal” (LARROSA, 1997, p. 32).  

A ênfase na pessoa do professor como alguém que além de possuir certa performance 

em sala, possuía também voz para falar de seus modos de atuar e compreender a realidade 

escolar, favoreceu diferentes estudos sobre a vida e a carreira do professor24. Esses estudos 

trazem consigo não só a necessidade de trabalhar com outros métodos, mas também outra 

forma de pensar a ciência, uma ciência que fuja das regularidades e situações estáveis para dar 

lugar ao fugidio, às instabilidades, ao fluido, colocando no centro das discussões a 

subjetividade do professor, uma subjetividade que coloca o pesquisador em outra posição: a 

de “ler a realidade a partir do ponto de vista de um sujeito historicamente determinado” 

(DOMINICÉ, 1988, p. 35); em que o critério de “validade” não teria a função de provar algo, 

                                                 
24 Segundo Bueno (1997) o direcionamento na pesquisa e nas práticas de formação tem início com a Obra de 
Ada Abraham – O professor é uma pessoa (1984)- Neste momento a literatura pedagógica foi invadida por 
estudos sobre a vida do professor, tendo como eixo aglutinador a questão da subjetividade. No Brasil, as obras de 
(BUENO, 1996); (BUENO; CATANI; SOUSA, 1998); SOUZA (1996). Mais recentemente ver os estudos 
publicados nos três últimos Congressos Internacionais sobre Pesquisa (Auto) Biográfica, ocorridos 
sucessivamente nos anos de 2004, 2006 e 2008 que aglutinam pesquisas realizadas no mundo inteiro sobre as 
histórias de vida e os relatos autobiográficos como estratégias possíveis para o estudo das práticas e carreira dos 
professores. 
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mas sim de compreender os sentidos do que se investiga, o que revela que “não é o 

acontecimento em si que interessa, mas a importância que o sujeito lhe atribui na regulação de 

seu percurso de vida” (DOMINICÉ, 1988, p. 59); a “confiabilidade” se daria quando, na 

análise dos dados, colocássemos o conhecimento supostamente fragmentado dentro de um 

quadro de referências a fim de obter uma visão de todo e de seus movimentos, porque nossa 

preocupação não é a de produzir resultados científicos por meio de formulações de leis gerais 

e, por fim, a “representatividade”, característica também requerida pelas postulações 

positivistas, se alcançaria quando compreendêssemos que se toda atividade humana individual 

é a síntese de uma estrutura social, então não há motivos para pensarmos em “quantas” 

narrativas precisaríamos utilizar na análise, mas sim na qualidade que elas nos sugerem, 

daquilo que elas afirmam ou negam sobre determinados assuntos. Isso porque concebemos o 

sujeito como alguém que é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Múltiplo porque trava diálogo 

com a diversidade e uno pela feição singular que imprime a esta diversidade. Assim sendo, ao 

mesmo tempo em que sintetiza o múltiplo, o diverso, o sujeito contém em si a diversidade e a 

ambigüidade, passando a ser concebido em sua complexidade com diferentes dimensões.  

 O saber narrativo caracteriza-se, assim, por retirar de cena exigências típicas do saber 

científico positivista– em especial a exigência de demonstração e verificação das afirmações 

feitas – e por insistir na irredutibilidade do que há de plural no mundo, incorporando, em si 

mesmo, a multiplicidade dos jogos de linguagem. 

 Considerada proeminente na formulação do saber tradicional, a forma narrativa é 

incorporada pelos mais diversos campos do saber como a Psicanálise, a História, a Literatura 

e a própria ciência, e, dessa maneira, instaura novas possibilidades investigativas na medida 

em que altera a perspectiva, o lugar de onde se produz o conhecimento e a relação entre 

sujeito e objeto de investigação. Com isso, cria-se um saber próprio à narrativa, num 

movimento de permanente construção do objeto de análise que joga com os intervalos, as 

contradições e os lapsos de informações e reflexões que este objeto permite. 

 Dessa maneira o saber narrativo, ao contrário do saber científico, não exclui de sua 

tessitura a multiplicidade de linguagens, a complexidade da realidade e as contradições e 

lacunas do processo de produção de conhecimento; ao contrário, seus principais elementos 

caracterizadores, que o tornam um importante objeto de análise e reflexão numa produção de 

conhecimento, são justamente a incorporação desses paradoxos e vazios, seu caráter 

inacabado e inconclusivo e a impossibilidade de verificação que o permeia. São nessas idéias 

que residem o que Ferrarotti (1988, p. 29) chamou de paradoxo epistemológico do trabalho 

com a abordagem autobiográfica. Tal parodoxo centra-se numa “razão dialética capaz de 
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compreender a práxis sintética recíproca que rege a interação entre um indivíduo e um sistema 

de referências”, ou seja, somente a razão dialética nos permite alcançar em uma história de 

vida o universal e o geral a partir do individual e singular. 

 Essas assertivas justificam o fato de que a abordagem autobiográfica não se preocupa 

em satisfazer os requisitos de validade, confiabilidade e representatividade tão próprios do 

método científico postulado pelos positivistas. A categoria tempo e o caráter histórico do 

conhecimento tão desprezados pelos positivistas ganham relevância na abordagem (auto) 

biográfica e nos fazem pensar que representatividade, validade e confiabilidade podem ser 

recolocadas de um novo modo. Assim, sem sacralizar o indivíduo, a abordagem (auto) 

biográfica deixa que o particular revele as leis do todo, como reivindicava Benjamin (1987), e 

postula que as histórias de vida mobilizam, em quem narra, a possibilidade de reconstruir 

experiências, refletir sobre os dispositivos formativos e criar espaços para a compreensão de 

sua própria experiência. 

Refletir sobre suas experiências formativas possibilita a tomada de consciência do 

caráter subjetivo e intencional do ato de tornar-se professor e do caráter cultural da produção 

do conhecimento docente. Dessa forma para que uma narrativa autobiográfica seja formadora 

ela precisa ressaltar as experiências significativas de aprendizagem, por isso, nessa pesquisa, 

foi solicitado aos professores que refletissem sobre suas experiências formativas a partir de 

um roteiro de questões sobre os sentidos da leitura em suas vidas e as projeções (sonhos) a 

trilhar (JOSSO, 2004). Isso pode possibilitar que o professor reflita sobre seu projeto pessoal 

de construção da profissionalidade, favorecendo que o mesmo “[...] se torne autor ao pensar 

na sua existencialidade” (JOSSO, 2004, p. 60) dentro de um processo auto-reflexivo 

retrospectivo e prospectivo que possibilita ao sujeito reforçar seus desejos, projetos e suas 

fragilidades. Uma experiência transformadora da relação consigo mesmo, no dizer de Josso. 

 O que se considera necessário à formação de um professor? Quais conhecimentos são 

relevantes ao exercício de sua profissão?- são perguntas que ganham novas direções a partir 

do trabalho com a abordagem (auto) biográfica.  No caso desta pesquisa, que envolve 

professores de diferentes disciplinas escolares, uma primeira conseqüência desse trabalho tem 

sido a problematização da formação do professor especialista pela justaposição de disciplinas 

temáticas e metodológicas. Assim, mais vale a técnica do ensino do que a compreensão ampla 

e profunda do fenômeno educativo? Afinal, o docente será tanto melhor quanto mais 

rapidamente puder garantir ao aluno o domínio do conteúdo? Com a preocupação tão centrada 

no foco disciplinar específico, o professor acaba desempenhando o seu papel isoladamente, 

não raro, considerando a sua disciplina como a mais importante do currículo, a exemplo do 
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que ocorre com as disciplinas de Português e Matemática. A segunda conseqüência tem sido o 

rompimento de uma naturalização dos professores com o conjunto da intervenção educativa 

na escola: a fragmentação do ensino e dos campos do saber; o professor de Português como o 

único responsável pela formação leitora dos alunos, entre outras coisas.  

 Surge aqui um suposto problema, um desafio apontado por Ferrarotti (1988, p. 44) 

quando a abordagem é biográfica: se as características essenciais dessa abordagem são 

subjetividade e historicidade, como tais características inerentes à autobiografia podem tornar-

se conhecimento científico? É o próprio Ferrarotti que responde quando sinaliza que “nosso 

sistema social está todo completo em nossos atos, sonhos, desejos, obras, comportamento e a 

história desse sistema está na história de nossa vida individual. Todo ato individual torna-se 

uma totalização de um sistema social”. Isto pode ser possível no momento que consideramos 

o indivíduo como um pólo ativo em relação às estruturas e à história de uma sociedade. A 

história de leitura de um professor torna-se, assim, um instrumento para se “compreender 

cientificamente um ato, de reconstruir os processos que de um comportamento realizam a 

síntese de um sistema social, de interpretar a objetividade de um fragmento de história social 

partindo da subjetividade de uma história individual” (FERRAROTTI, 1988, p. 51). Desta 

forma, compreendendo as representações do indivíduo nos aproximamos das representações 

do grupo social em que ele se movimenta.  

 Quando narra, o narrador não se limita a contar sobre si, contando também sobre o 

outro, fazendo aparecer a imagem de si, mas também a que ele faz de seu grupo, de seu meio 

e de seu tempo, o que se justifica no dizer de Halbawchs (1990, p. 37): 

 
 

a memória individual não está inteiramente isolada e fechada. Um homem 
para evocar seu próprio passado tem, freqüentemente, necessidade de fazer 
apelo à lembrança dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que 
existem fora dele e que são fixados pela sociedade [...]. Nossas lembranças 
permanecem coletivas, elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se 
trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos. É porque na realidade nunca estamos sós. 

 
 

 Nesses pensamentos reside o fundamento epistemológico do método (auto) biográfico, 

pois não temos nesse tipo de abordagem um sujeito detentor do conhecimento e um objeto 

que está em algum lugar pronto a ser conhecido. O “objeto” de conhecimento é ativo, ele 

reage e se transforma constantemente na interação construída entre ele e seu observador. Esse 

processo de vaivém entre observador e observado é segundo Ferrarotti (1988, p.29) circular e 
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“ridiculariza qualquer conjuntura de conhecimento objetivo” porque é resultado da intrínseca 

relação, das negociações construídas entre pesquisador e pesquisado e por assim ser 

 
 

[...] torna-se conhecimento a dois por meio da intersubjetividade de uma 
interação; conhecimento tanto mais profundo e objetivo quanto mais for 
integral e intimamente mais subjetivo. Para conhecer a fundo - e, 
cientificamente - seu “objeto”, o observador tem que pagar o preço de ser 
conhecido com a mesma profundidade. O conhecimento torna-se então 
aquilo que a metodologia sociológica sempre quis evitar: um risco 
(FERRAROTTI, 1988, p. 29). 

 
 

 São essas mesmas razões que me levam a concordar com Dominicé (1988) quando 

afirma que esta opção metodológica leva a um debate epistemológico sobre o papel da 

subjetividade na elaboração do conhecimento. Um conhecimento que no dizer de Santos 

(2003, p. 76) “sendo total, não é determinístico, sendo local, não é descritivista. É um 

conhecimento sobre as condições de possibilidades”. 

Ao investigar as histórias de leitura dos professores minha intenção foi a de continuar 

dentro de uma linha de pesquisa que tem seu foco na formação de leitores, contudo tentando 

articular os processos de aprendizagem dos professores e suas conseqüências na formação 

leitora dos alunos. É intenção também compreender esse processo sem abrir mão da 

singularidade, heterogeneidade característicos desse percurso, sem perder de vista a 

necessidade de uma formulação que dê conta da totalidade.  

A necessidade de buscar outras formas de interrogar a formação do leitor e os 

caminhos a serem construídos nessa busca me colocou diante de muitos desafios. Precisei 

ultrapassar (ou pelo menos tentar) o quadro lógico-formal e o modelo mecanicista de fazer 

pesquisa em prol de um modelo heurístico que me permitisse alcançar o universal e o geral a 

partir do individual e singular; recusar a dicotomia sujeito ativo/objeto passivo em razão de 

um pensamento complexo caracterizado por um feedback entre pesquisador/pesquisado 

(FERRAROTTI, 1988, p. 27), ambos construindo conhecimento e como conseqüência disso 

precisei superar dilemas que me apontavam questões aqui já discutidas sobre a “validade” dos 

conhecimentos construídos a partir de narrativas; sobre como atingir (e com quantos sujeitos) 

a suposta “verdade” e representatividade mais ampla a respeito do meu objeto de estudo, fato 

este que vai totalmente de encontro aos fundamentos teórico-metodológicos da abordagem 

(auto) biográfica quando propõe que “[...]a construção do conhecimento não se apóie em 

“verdades” fixas, imutáveis, indefiníveis, definitivas e imobilizadoras, mas que seja um risco 
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permanente, sempre em via de fazer-se e reformular-se, questionando-se a si própria, 

infinitamente” (KRAMER; JOBIM; SOUZA, 1996, p. 24).  

Os “dados” foram construídos no momento das entrevistas narrativas e emergiam 

como resultado da interação entre pesquisador e os professores. No momento da entrevista me 

deparava então com um objeto vivo, que reagia a minha presença, pois detinha um saber que 

lhe era próprio, decorrente de sua história de vida e que por esse motivo era capaz de atribuir 

sentidos a sua ação e ao seu discurso. Evidentemente que quando tratava desse processo de 

formação leitora, estava também revelando o meu processo de formação (eu, formando e 

sendo formada) quanto a minha prática de formadora em diferentes instâncias e com 

diferentes sujeitos- em cursos de licenciatura, especialização, cursos de formação continuada. 

Por certo que a presença da subjetividade do pesquisador nas entrevistas não é exclusividade 

do documento oral, do trabalho com narrativas, contudo há de se atentar que possivelmente 

somente neste caso tal subjetividade é colocada de forma tão explícita, já que aqui o processo 

de construção dos dados é um processo de comunicação e relação social. 

Esse paradoxo epistemológico que une o mais pessoal com o mais universal sugere um 

método que de certa forma dê conta de estudar o professor considerando universalidade e 

singularidade, simultaneamente, e nos faz pensar na formação docente como um processo 

cujo início se instaura antes mesmo de seu período de escolarização, por isso é preciso 

“considerar a vida como um espaço de formação” (DOMINICÉ, 1988, p.60). Nesse sentido o 

método (auto) biográfico é em si formativo porque “ao voltar ao passado e reconstruir seu 

percurso de vida o indivíduo executa sua reflexão e é levado a uma tomada de consciência 

tanto no plano pessoal quanto coletivo” (BUENO, 1996, p.5). Essa tensão entre o universal e 

o particular nos remete, como ratificam os autores, à possibilidade de uma “ciência” do 

particular, do subjetivo, o que significa dizer que as narrativas dos professores sobre suas 

histórias de leitura não se esgotam em seus aspectos particulares, únicos, mas ao contrário, 

foram muitas vezes tencionadas ao entrarem em contato com fatos e acontecimentos do 

“outro”, tratando-se, portanto, de “[...] encontrar nas narrativas tiradas das entrevistas, as 

ressonâncias ou ecos de uma vida em outra vida” (KRAMER; JOBIM; SOUZA, 1996, p. 25).  

Nesse sentido, o esforço em tentar compreender uma narrativa individualmente 

tornou-se também um desafio de interpretação do contexto social dos professores, pois a 

exemplo de Ferraroti (1988) também acredito que nosso sistema social está presente em 

nossos menores atos, comportamentos, sonhos, linguagens, portanto, a história de um sistema 

social pode sim ser apreendida a partir de uma história individual, que se apresenta com uma 

síntese dessa totalidade. 
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Essa perspectiva de trabalho se apresenta no conjunto de operações com as quais 

desenvolvo a pesquisa, principalmente no que se refere a minha aproximação com o campo 

empírico: a relação pesquisador-pesquisado, as responsabilidades estabelecidas, a utilização 

de instrumentos que buscam valorizar os depoimentos dos professores que vivenciaram e 

vivenciam as situações e os problemas enfocados na pesquisa; enfim, um conjunto de padrões 

de investigação que foram utilizados para a pesquisa. Por isso, a utilização da narrativa me 

tem servido para descrever e interpretar a história de leitura dos professores de diferentes 

disciplinas escolares. 

Especificamente na investigação que desenvolvi, a pesquisa narrativa estabeleceu seu 

lugar como forma emancipatória de pesquisa em educação, ao fornecer o contexto necessário 

para que os professores se tornassem, ao mesmo tempo, agenciadores de suas reflexões e 

autores de suas próprias representações sobre leitura, em um processo no qual eles foram 

convidados a rever e organizar suas experiências pedagógicas e de vida. Parti então do 

pressuposto de que as concepções que temos (pesquisador e pesquisado) sobre a leitura e 

sobre o ato de formar leitores incidiam diretamente nas nossas práticas cotidianas em sala de 

aula e que o trabalho com as histórias de leitura me serviria como trilha e ao mesmo tempo 

como vestígio, para problematizar uma questão do presente: de quem é afinal a 

responsabilidade de formar leitores na escola? E assim, neste duplo movimento – da biografia 

ao sistema social e deste à biografia - foi-se revelando a síntese de uma história social, numa 

junção de universal singular (FERRAROTTI, 1988, p. 26).  

Isso tudo se apresenta como um desafio que merece ser enfrentado a partir de revisões 

sobre o papel de cada disciplina, o modo de ensiná-la e, finalmente, o seu vínculo com a 

complexa tessitura da construção do conhecimento. Nessa ótica, importa perguntar: de que 

maneira o papel de cada disciplina e a concepção de como ensiná-la podem estar a serviço do 

projeto educativo de formação de novos leitores? O trabalho com narrativas autobiográficas 

poderá assim promover uma educação como experiência, que coloque os conteúdos 

disciplinares a serviço da humanização, permitindo ao sujeito (professor e aluno) conhecer o 

mundo social de maneira problematizada. 

Tardif (2002) referencia esse pensamento quando afirma que ao longo de sua história 

de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro professor interioriza certo número de 

conhecimentos, de competências, de crenças, de valores etc., os quais estruturam a sua 

personalidade e suas relações como os outros e são reatualizados e reutilizados, de maneira 

não reflexiva mas com grande convicção, na prática de seu ofício. Nessa perspectiva, os 

saberes experienciais do professor de profissão, longe de serem baseados unicamente no 
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trabalho em sala de aula, decorreriam em grande parte de pré concepções de ensino e de 

aprendizagem herdadas principalmente da história escolar. 

Esse pensamento traz consigo pelo menos duas preocupações quando o trabalho de 

formação é vinculado à abordagem (auto) biográfica: primeiramente para a forma como o 

professor é concebido no ato de formação - como sujeito epistêmico, reflexivo, propositivo, 

detentor de teorias subjetivas, fruto de suas diversas experiências formativas na família, na 

escola básica, na universidade e na prática docente, o que exige, nesse caso, que a 

profissionalização docente seja permeada pelo diálogo entre as teorias subjetivas e o 

conhecimento acadêmico e, depois, chama atenção para a importância do ato reflexivo dos 

sujeitos sobre seu processo formativo, pois o recurso à narrativa autobiográfica, ao favorecer 

o autoconhecimento e a experiência de si, inscreve-se na idéia de que, ao narrarmos episódios 

com significado, os analisaremos de uma forma contextualizada, tentando que essa análise 

ponha em evidência práticas, linguagens, pontos de vista, emoções, experiências ou pequenos 

fatos marcantes, dos quais antes não nos tínhamos apercebido. Isso nos possibilita refletir 

sobre o social, “[...] apropriando-se dele, mediatizando-o, filtrando-o e voltando a traduzi-lo, 

projetando-o numa outra dimensão” (FERRAROTTI, 1988, p. 27), nesse caso, completa o 

autor, “ a biografia não é só uma narrativa de experiências vividas, é também uma micro-

relação social”. 

Assim, os objetivos propostos nesta investigação me levaram a optar por um estudo de 

natureza empírica, orientado pela abordagem qualitativa, que possui, segundo Chizotti (1991) 

e Pérez Gomes (2001), características indispensáveis para os estudos que demandam análises 

interpretativas: o reconhecimento dos sujeitos sociais como pessoas que produzem 

conhecimentos e práticas; os resultados como fruto de trabalho coletivo decorrente da 

dinâmica entre pesquisador e pesquisado; a aceitação de todos os fenômenos como 

igualmente importantes: a constância e a ocasionalidade, a freqüência e a interrupção, a fala e 

o silêncio, as revelações e os ocultamentos, a continuidade e a ruptura. Todas essas são 

características que vêm ao encontro do tipo de estudo que realizo, juntamente com os 

professores, por meio de suas narrativas.  

 Foi, portanto, no contexto dessas idéias que o papel da narrativa (auto) biográfica se 

tornou fundamental nesta investigação como uma alternativa para pensar a formação do 

professor - leitor para além de outras alternativas que propõem o apagamento das inúmeras 

histórias de professores e professoras. Trilhar esse caminho na investigação significa 

caminhar em direção contrária ao definhamento da experiência e da memória.  
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 Nesta investigação em especial, essa abordagem tem contribuído porque mobiliza nos 

professores a vontade de expressar suas experiências de leitura, permitindo-me ter acesso a 

esse universo da formação e das diferentes relações que estabelecem com a leitura em 

diferentes tempos e ambientes. Portanto, pensar em suas leituras significa pensar também em 

quem e quais instituições os formou, nos tipos de políticas que são construídas hoje para a 

formação de professores leitores, em como se articulam as vozes docentes com questões de 

cunho mais amplo no campo da formação e profissionalização docente. 

Para concluir esse pensamento diria que o trabalho com a abordagem (auto) biográfica 

ganha lugar privilegiado no campo da educação e da linguagem porque ocorreu no contexto 

de, no mínimo, duas insatisfações. De um lado, a insatisfação com trabalhos produzidos sobre 

a temática cujo foco principal situava-se no processo de ensino-aprendizagem, mais 

especificamente na dimensão metodológica do como ensinar (LIBÂNEO, 2002a). De outro 

lado, a insatisfação com a teoria do sujeito, centrado, unificado, homogêneo, emocionalmente 

distanciado, objetivo e impessoal que iluminou o fazer científico (GERALDI, 2000). 

Felizmente as insatisfações não paralisaram os investimentos em estudos e pesquisas, 

mas, ao contrário, redobraram os esforços tanto em formular novos paradigmas para a 

formação docente quanto para a superação das dicotomias subjetivo/objetivo, 

qualitativo/quantitativo, entre outros. A atenção dada à narrativa como elemento de 

construção de dados e de formação talvez encontre aí suas raízes, porque nos relatos dos 

professores encontram-se os entrecruzamentos dos pares (subjetivo/objetivo, 

qualitativo/quantitativo...) que os esforços do passado (e por que não dizer, também do 

presente) tanto tentaram e tentam separar. 

 

2.2 PESQUISADOR E COLABORADOR: A CONSTRUÇÃO DO “SUJEITO DA 

EXPERIÊNCIA” 

 

A reflexão sistemática acerca das relações entre pesquisador/pesquisado me colocou 

diante de uma outra forma de narrar meu encontro com os colaboradores desta pesquisa, 

talvez porque no meio do caminho eu venha aprendendo a abdicar da pretensa objetividade 

tão propagada pelos positivistas, reconhecendo a dialogicidade como elemento que transforma 

“observador e observado em interlocutores situados em campos distintos, porém em situações 

simétricas, como condição do conhecimento” (COSTA, 2002, p. 375).  

Os colaboradores desta pesquisa são meus velhos companheiros. Alguns, como os 

professores de Português, em início de carreira, foram meus alunos no curso de Letras da 
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Universidade em que trabalho, os demais são professores de uma escola pública na periferia 

de Belém onde desenvolvo minhas atividades com a Disciplina Prática de Ensino de 

Português desde o ano de 1999. Tínhamos uma trajetória juntos, os vínculos, de uma forma ou 

de outra, já vinham sendo construídos. Em muitos e diferentes momentos estivemos juntos- 

movimentos de greve, palestras formativas, grandes eventos das Secretarias, planejamento 

escolar, cursos de formação continuada, reuniões de Conselhos escolares, mutirões, lazer-, 

enfim, havia entre nós relações de confiança, segurança, respeito e carinho, elementos 

fundamentais para enfrentar qualquer desafio que surgisse dali por diante. Essa relação afetiva 

e profissional foi fundamental para a escolha desses professores. 

O convite feito aos professores para participar deste trabalho aumentou mais ainda 

nosso vínculo. Parecíamos unidos por algo que nos incomodava e que finalmente alguém 

tomava coragem de enfrentar. Eu era esse elemento corajoso, e eles iriam me ajudar a 

construir esse caminho. Era exatamente esse sentimento que me cercava quando falei (via 

fone, e-mail ou pessoalmente) pela primeira vez com os professores sobre minha intenção de 

pesquisa. Apesar de conhecer todos os professores, senti-me naquele momento como um 

agente-duplo, aquele que espreita e é confidente, que é interessado e interesseiro ao mesmo 

tempo, já que acumulava os papéis de colega de trabalho e de investigadora e eu percebia que 

também eles, apesar de não declararem, sentiam essa diferença. Naquele momento, mesmo 

que eu quisesse a pesquisa já não era só minha, mas se tecia a muitas mãos. Confesso que 

para um pesquisador em início de carreira a reação positiva dos professores significou mais 

que um aceite, significou que já não vou mais sozinho, como disse Thiago de Mello (1984). 

Nosso primeiro encontro em Belém foi coletivo e serviu para que fizéssemos uma 

agenda sobre as entrevistas individuais. Cheguei à escola no horário de intervalo e pude 

partilhar o pão com meus colegas que já não via desde meu afastamento para cursar o 

doutorado. Foi interessante e agradável perceber, naquele momento informal, o quanto nossas 

vozes se entrecruzavam entre os comentários dos afazeres do lar, da situação política do País, 

das opções sexuais, dos amores e desamores... o quanto somos “muitos em um” nas relações 

sociais que vivemos, como afirma Fontana (2000, p. 64). Naquela sala, não éramos apenas 

professores e professoras em início, meio ou fim de carreira. Éramos mulheres, homens, 

negros, brancos, militantes políticos, velhos, jovens, casados, solteiros... enfim, seres 

humanos comuns, que fazem ciência e que comungam juntos da luta por uma educação que 

forme pessoas mais humanas, sem esquecer, contudo, que tal tentativa não pode ser vista 

como de responsabilidade única dos professores. 
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Digo isso para chamar atenção de que os eventos de nossas experiências, sejam quais 

forem, devem ser considerados também a partir das relações e lugares sociais distintos que 

ocupamos, daquilo que valoramos e repudiamos desses lugares. E eu não quero perder isso de 

vista, porque minha intenção não é apenas acompanhar e analisar um determinado processo, 

mas sim senti-lo, apalpá-lo, estudá-lo em seu processo de mudança, no seu estar sendo, como 

numa visão caleidoscópica, “cujo segredo está no movimento” (FONTANA, 2000, p. 70) e 

como afirma Schmidt (1990, p. 70) “cabe ao pesquisador colocar-se, então, mais como um 

recolhedor de experiências, inspirado pela vontade de compreender, do que como um 

analisador à cata de explicações”. Por isso, mais que explicitar e analisar como concepções e 

práticas de leitura foram construídas pelos professores, me interessava perceber o movimento 

de mudanças que foi produzindo, reproduzindo, cristalizando e transformando tais práticas e 

concepções. E para perceber isso era preciso compreender os colaboradores como indivíduos 

em constituição, que nas diferentes relações em que se encontram assumem esta ou aquela 

atitude, este ou aquele projeto. 

Participaram desta investigação um total de 12 professores que atuam nos quatro 

últimos anos do ensino fundamental, vinculados profissionalmente ao ensino público 

municipal e estadual da cidade de Belém/Pará. Do total de 12 professores, 9 atuam em uma 

mesma escola municipal, os demais em outras escolas do sistema estadual de ensino. Ao todo 

são: quatro professores de Português (dois deles só participaram dos grupos de discussão); 

dois de Matemática; um de Ciências; um de História, dois de Geografia, um de Educação 

Física e um de Língua Inglesa. Alguns critérios foram considerados para a seleção dos 

entrevistados: a) ser professor de escolas públicas e atuar ou ter atuado no ensino 

fundamental; b) ser professores que de alguma forma- em conversas informais, cursos de 

formação continuada, relatos de experiências- declararam preocupação e sensibilidade com a 

temática e que demonstram em seus relatos informais interesse em problematizar o assunto e 

c) a relação afetiva e profissional que já mantínhamos em outros momentos. 

É com a finalidade de dar a conhecer que passo a apresentar quem são os 

colaboradores que fazem parte desta pesquisa e que me ajudaram a construir a feitura desta 

tese. Cabe ainda acrescentar que as estratégias e procedimentos adotados nesta investigação 

me fizeram pensar nos professores não somente como pessoas que iam, de certa forma, 

emprestar suas histórias de leitura para que fossem analisadas como principal corpus de 

pesquisa, mas sim considerá-los como parceiros de trabalho. Nesse sentido, os professores são 

vistos aqui como colaboradores, sujeitos de corpo e alma com direitos a todas as contradições 

que a condição humana nos impõe. Nesse estudo eles serão cognominados de André, 
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Nazareno, Carlos, César, Cristiano, Sérgio, Danilo, Isabela, Marta, Pedro, Solange e Raquel- 

resultado de um acordo entre nós - a fim de resguardar suas identidades. Os nomes 

referenciados serão, portanto, fictícios. 

As narrativas me proporcionaram criar um cenário de quem são os colaboradores da 

pesquisa. Com Larrosa (1996) entendo que o trabalho com a linguagem deve ser o de Práticas 

de produção e, como tal, desenvolve e recupera as formas como cada um se relaciona consigo 

mesmo, com os outros e com as relações que se estabelece com o outro e com o mundo. Por 

esses motivos optei pela apresentação dos professores por eles mesmos para mostrar ao leitor 

as interpretações que fazem de si, quando solicitados a explicitar como gostariam de ser 

conhecidos nesta tese. Essas apresentações são auto-retratos e, por serem assim, sofrem ação 

do presente, as interferências do hoje, constituem-se, portanto, em uma versão sobre esses 

sujeitos, aquela que eles querem que seja conhecida, pois “[...] a linguagem serve para 

apresentar aos outros o que se faz presente para a própria pessoa” como nos ensina 

(LARROSA, 1994). Por isso, os colaboradores por eles mesmos... 

 

Marta 

Tenho 39 anos e sou formada em Letras/Língua Portuguesa pela UFPa, desde 1999. Sou muito feliz 
com que faço, tenho muito prazer em trabalhar com as pessoas com quem estou trabalhando. 
Trabalho numa instituição pública há 3 anos, tenho 11 turmas: 3 de 6ª série, 3 de ensino médio. Atuo 
na rede estadual de ensino. Costumo dizer aos meus alunos que eles têm sorte, pois sou uma 
profissional que gosta muito do que faz. Alguns podem me julgar presunçosa, mas conheço tantos 
profissionais frustrados por aí, que acho importante ser sincera com meus alunos, para que eles 
saibam que ser professora, para mim, não é um emprego, mas uma escolha, que pressupõe muitos 
outros valores. Considero-me uma pessoa de bem com a vida e acredito que o meu bom humor, 
sensibilidade e compromisso são marcas registradas no meu trabalho. E se não são, eu gostaria muito 
que fossem. Trabalho como professora de Língua Portuguesa numa escola estadual, a qual adotei 
como minha segunda casa e que, coincidentemente, fica bem perto da minha. Tenho um intenso 
sentimento de pertencimento pela escola em que trabalho, fato que só foi possível por concentrar lá 
toda a minha carga horária, o que não é tão fácil (e nem sempre desejável) para a maioria dos meus 
colegas. Tenho três turmas de ensino fundamental (manhã), cinco de ensino médio (noite) e uma 
turma de inclusão (tarde). Coordeno um projeto e ainda faço parte do conselho escolar. Para assumir 
tantas tarefas na escola, só se sentindo realmente parte dela. Sou casada, tenho uma filha de seis 
anos, a Gabriela, meu “presente de Deus”, uma criança feliz, que adora a escola em que estuda. A 
partir dos exemplos de leitores em casa, ela desenvolveu habilidades de uma exímia leitora. A escola 
foi fundamental para que isso se concretizasse num hábito tão prazeroso. Costumo dizer a ela, 
parafraseando Paulo Freire, que a escola é o lugar de brincar e de fazer amigos. E ela levou bem a 
sério o meu conselho... Tenho muitos sonhos, entre eles, o de um dia não haver mais nenhuma criança 
fora da escola. E as que nela estivessem, fossem realmente felizes e que também tivessem, cultivassem 
e buscassem a realização de seus próprios sonhos. 

 

Carlos 

Sou formado em Letras/Língua Portuguesa desde 2002, pela UFPA, e eu torço pelo Payssandu! 
Moro em Belém, no bairro da Marambaia. Neste bairro pretendo viver a minha vida inteira. Sou uma 
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pessoa muito alegre e companheira. Gosto de cinema, de viagens, de música de teatro e é claro de um 
bom livro. Vivo com minha família: mãe, avó, irmãos. Uma família muito carinhosa e que deu as 
maiores referências em leitura. 

 

Danilo 

Sou professor de Inglês e tenho minhas maiores referências de vida na minha família e na Igreja. 
Nesses lugares eu construí minha história leitora: meu irmão, meu pai, os professores na igreja 
fizeram parte desta história. Na sala de aula procuro fazer de tudo para que os alunos entendam que 
são capazes de aprender uma segunda língua e de quanto isso é importante pra vida deles. 

 

Solange 

Sou professora com licenciatura plena em Língua Portuguesa pela UFPa e especialização em Língua 
Falada e Ensino do Português – PUC Minas. Trabalho em duas escolas da Rede Municipal e em mais 
duas da Rede Estadual, portanto, tenho uma carga horária grande, com séries variadas: Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, nos turnos manhã, tarde e noite. Apesar 
de todas as dificuldades que o professor enfrenta (falta de alguns recursos didáticos, má remuneração 
etc.), não me arrependi de ter escolhido esta profissão. Gosto muito do que faço. Ás vezes, quando 
sinto cansaço por trabalhar com um número muito grande de alunos, apelo para lazer: cinema, 
passeio com amigos, teatro, ler e escutar música. Procuro ter estes momentos meus para manter a 
serenidade.  No que se refere a minha experiência de leitura na infância e na adolescência recebi 
mais influência de meus irmãos do que na escola. Por este motivo, procuro estimular no meu aluno o 
prazer pelo ato de ler, como base para aquisição do conhecimento, oferecendo-lhe oportunidade de 
ter experiências gratificantes com a leitura: o prazer da descoberta. 

 

Raquel 

Sou professora de Português e tenho 30 anos de profissão. Sou mãe e avó e sou uma pessoa muito 
feliz. Na escola procuro sempre ouvir os alunos e senti-los em suas necessidades, talvez porque eu 
goste muito do que faço. 

 

  
André 

Tenho 31 anos de profissão, sou formado em Matemática pela Universidade Federal do Pará e sou 
torcedor do clube do Remo. Sou caboclo marajoara e vim pra Belém com seis anos de idade. 
Contribuí para a elaboração de livros didáticos de Matemática aqui em Belém, mesmo sendo 
daqueles que tem dificuldade de escrever até bilhete pra namorada. Tenho 55 anos e já estou 
aposentado pelo Estado, mas ainda trabalho na Rede Municipal de ensino onde me aposentarei daqui 
há um ano mais ou menos. Trabalho com quatro turmas do ensino fundamental: uma turma de 6ª 
série, três 7ªs séries e duas turmas de 3ª etapa de EJA. Como profissional, gosto do que faço e 
continuo trabalhando com a mesma vontade de quando comecei, tentando oferecer os conhecimentos 
de Matemática sem esquecer que estou lidando com importantes e tão diferentes seres humanos. Além 
de professor sou pai, agora também avô em uma família maravilhosa, pois digo agora a quem possa 
me ouvir que fui e sou muito feliz com as pessoas com quem convivi até hoje. Costumo lembrar os 
resultados obtidos em educação por mim por meio de minha esposa e dos três filhos. Tenho sonhos e 
um deles é ver nós professores transformarmos nossas salas de aula em um momento prazeroso para 
que os alunos percebam que a escola pode ainda ser um porto seguro para aqueles que a procuram. 

 

Cristiano 

Tenho 43 anos. 20 anos de formado em Matemática, mas no magistério trabalho desde 1991. Toda 
minha história de escolarização foi na escola pública. Já trabalhei como bancário, mas me encontrei 
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mesmo foi na profissão de professor. Sou uma pessoa tímida, quieta, mas alegre, amigo e bom 
companheiro. Faço o possível pra trabalhar a matemática sem que os alunos sintam medo de 
aprender, como muitas vezes eu tive na escola.De uma coisa sinto muito orgulho: de ter sido minha 
vida inteira aluno de escola pública e agora voltar como professor pra ajudar a construir a escola 
pública de qualidade. 

 

Nazareno 
 
Nasci na cidade de Maracanã, no interior do Pará em 1953. Sou formado em Química pela 
Universidade Federal do Pará. Minha infância foi toda passada no interior no meio da floresta. Lá eu 
entrava no mangue, subia em árvores, fui criado livre, comendo peixe, em pleno contato meio 
ambiente. Sou uma pessoa tranqüila que procura levar a vida da melhor forma possível. Na sala de 
aula sou muito sério naquilo que faço e tento acompanhar bem de perto meus alunos nas atividades 
que proponho. 

 

Isabela 
 
Tenho 45 anos e 13 anos de profissão. Sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Pará 
desde 1990, mas eu já dava aulas antes de ser formada. Fiz especialização em Formação e Currículo 
também na Universidade Federal do Pará. Bom, eu sou uma pessoa muito tranqüila, sempre que 
posso procuro ter um bom relacionamento com todos os meus colegas. Na sala de aula, tenho 
investido em outras formas de trabalho com a geografia e percebo que os alunos têm gostado muito 
disso e isso me anima muito, me faz acreditar em mudanças possíveis ainda que pequenas, mas 
possíveis. 

 

César 
 
Sou professor de Geografia, formado desde 1995 pela Universidade Federal do Pará e tenho 
especialização em Manejo e Recursos Naturais. Moro em Belém, no bairro da Terra Firme. Me 
considero uma pessoa alegre, de bem com  vida. Gosto do que faço e procuro ler muito também sobre 
isso, mas não me restrinjo só a leituras de minha área de atuação, como já disse na entrevista, leio de 
tudo um pouco porque tenho uma alma curiosa. 

 

 
Pedro 
 
Sou professor de Educação Física na Rede Estadual de ensino e trabalho também com informática 
educacional. Sou formado desde 1989. Fiz Universidade pública aqui no Estado mesmo. Trabalho 
com o ensino público estadual e municipal nas séries iniciais e com a Educação de Pessoas Jovens e 
Adultas. Sou espírita. Gosto de ler de tudo um pouco, mas hoje, concentro a minha leitura mais na 
área da educação. 

 

Sérgio 

Eu acho que tem traços marcantes que carregamos e que fazem parte da gente. O que eu sou na 
verdade? Um grande falador, eu falo muito mesmo. Sou uma pessoa que gosta muito de conviver com 
os outros, eu prezo muito isso, eu tenho amizades de 40 anos, que são pessoas que cresceram 
comigo.Então eu acho que é isso e a História, eu acho que se hoje eu sou professor de História isso se 
deve a minha vontade de ler, porque foi a disciplina que eu mais me identifiquei pelo fato de que 
naquela época se lia na disciplina e as outras disciplinas mais se decorava do que se lia. Ler e falar 
são as duas maiores características que me tornaram professor de História. Eu sou uma pessoa de 53 
anos de idade, tenho uma vida boêmia, noturna, muito intensa, eu gosto de sair muito, de encontrar 
meus amigos, de ouvir músicas e gosto de dar aulas. Outro dia eu conversava com alguns amigos e 
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dizia do meu medo de perder o ânimo de dar aula, de me tornar aquele professor medíocre como 
alguns que tive, pela falta de se renovar, de se reciclar eu tenho esse receio porque eu gosto muito de 
ser professor. Meu sobrinho me disse que eu poderia ter sido outra coisa eu aí eu disse que alguém 
tem que ser professor e tem que ser pessoas que gostam de ser professor e eu sou uma dessas pessoas. 
Hoje eu gostaria de ser identificado e conhecido como um professor que gosta de dar aulas. 
 

Embora os professores participem de um mesmo estrato social, há singularidades 

presentes no processo de socialização desses indivíduos, que implicam a formação de 

diferentes formas de se aproximar dos textos. As inclinações para a leitura são incorporadas 

de maneira subjetiva e tendem a se transformar também de modo diversificado.  

O tempo de experiência dos professores no magistério varia entre cinco e vinte anos de 

trabalho. Apesar dessa diferença na carreira do magistério o modo pelo qual os professores se 

percebem e dão sentidos às experiências de leitura inclui elementos auto-avaliativos positivos. 

Interessante perceber ainda que apesar de uma grande carga horária de trabalho, com tempo 

de atuação no magistério diferenciada, este grupo de professores sustenta a esperança na 

escola pública de qualidade, na capacidade de confiar nessa escola e comprometer-se com ela 

sem deixar de reconhecer suas necessidades e limites. O aspecto positivo de si mesmo 

corresponde ao reconhecimento da importância da leitura para sua vida pessoal e profissional 

e da consciência que possuem da necessidade de aprimorar o ato e a prática de ler de seus 

alunos. 

O quantitativo de professores para participar desta pesquisa foi até certo ponto 

aleatório e dependeu muito mais das aceitações e do tempo em suas agendas. Houve professor 

que desejou e aceitou participar, contudo não encontrou tempo para a realização do trabalho. 

Houve quem não aceitasse inicialmente e que se deixou seduzir no meio do processo.  

 

2.3 O CORPUS DA PESQUISA 
 

Se minhas questões de pesquisa giravam em torno da história de leitura dos 

professores, seria necessária uma definição acerca do tipo de fonte que me serviria como dado 

primário, assim como o tipo de análise pertinente a utilizar. Dentre as diferentes 

possibilidades de estabelecimento de um corpus a analisar optei por entrevistas narrativas 

individuais e pelas entrevistas coletivas, construídas nos grupos de discussão, ambas com 

funções complementares. 

Mishler (1999) recomenda que em pesquisas de cunho interpretativo, que lidem com 

narrativas e histórias de vida, sejam utilizadas diferentes formas de entrevistas – semi- 

estruturadas, não estruturadas, individuais, coletivas etc- com as mesmas pessoas e em 
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momentos diferentes. Considero que este procedimento favoreceu o empreendimento desta 

pesquisa, pois revelou os diferentes posicionamentos dos professores em relação a um mesmo 

tema. Se uma primeira contribuição dessa pesquisa encontra-se na possibilidade de 

fortalecimento de uma imagem pública do professor numa perspectiva de estudo que o situam 

como um sujeito sócio-histórico, outra contribuição encontra-se no fato de que os professores 

aprendem a partir de incursões realizadas em seus processos de aprendizagem, o que ficou 

evidenciado na análise das entrevistas.  

Essa trajetória foi sendo desenhada e redesenhada à medida que aprofundava meus 

estudos e constatava a necessidade de recorrer a percursos metodológicos que pudessem 

evidenciar a amplitude e limites do meu objeto de estudo. 

Fazem parte dessa pesquisa, e me permitem realizar as análises: transcrições de 12 

narrativas áudio gravadas durante as entrevistas individuais; transcrições das discussões 

ocorridas nos grupos de discussão e anotações registradas em meu diário de campo.Todo esse 

material constitui-se em fonte primária de pesquisa. 

O objetivo nas entrevistas foi o de conhecer as representações e práticas de leitura dos 

professores e encontrar pontos de vista baseados em experiências reflexivas, carregadas de 

princípios e sentidos estabelecidos no diálogo com os professores. Tive a preocupação em 

assegurar que tais achados não se constituíssem modelos ou receitas a serem usados, 

desconsiderando os fundamentos constituintes de tais representações e práticas e das 

especificidades que tanto enriquecem as ações docentes. 

 

2.3.1 As entrevistas narrativas individuais 
 

A primeira etapa da pesquisa empírica compreendeu a realização de entrevistas 

narrativas individuais com 12 professores envolvidos. Após a apresentação dos objetivos da 

pesquisa, cada professor concedeu um depoimento, com duração de cerca de duas horas, nos 

horários reservados para as entrevistas. As entrevistas foram gravadas em áudio em diferentes 

locais e horários: na escola em que atuam os professores nos horários de HP25 e em algumas 

residências e posteriormente transcritas, com preservação da totalidade das falas.  

A idéia era transformar aquele encontro em um espaço de experiência “daquilo que 

nos acontece” (LARROSA, 1994, p. 153), do que está intimamente ligado àquilo que de 

                                                 
25 Horário destinado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) - para a realização de planejamento, 
estudo e avaliação dentro da própria escola. 
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alguma forma nos atinge, passa, acontece, enfim, a algo que possibilite experimentar alguma 

coisa.  

Se pararmos para observar, veremos que desde a hora que acordamos muitas coisas 

passam ou acontecem, porém nem tudo que nos acontece nos passa, nos marca, nos toca. Nem 

todo encontro/desencontro nos emociona; nem todo acontecimento nos toca; nem toda leitura 

nos atinge. Enfim, muitos eventos ocorrem em nossas vidas – sempre tão cheias de coisas 

para se fazer – porém raras são as possibilidades de se narrar a experiência vivida, já que 

segundo Larrosa (1994) estamos sempre cercados por dispositivos que destroem a 

experiência: o excesso de informação que dá ênfase à necessidade de se ter o máximo de 

conhecimento para estar sintonizado com o mundo; o excesso de opinião em que as pessoas 

acabam se manifestando sobre tudo que as cerca, baseadas em informações, aparentemente, 

pessoais e críticas; a falta de tempo em que os estímulos são rapidamente substituídos por 

novos estímulos passageiros.  

Frente à rapidez com que se dão os acontecimentos e à busca incessante por novidades 

do mundo moderno, a memória fica cerceada, já que um acontecimento é rapidamente 

substituído por outro que traz alguma excitação, o qual será novamente substituído sem deixar 

quase marcas ou mesmo marca nenhuma e, por fim, o excesso de trabalho. O homem 

moderno é ainda alguém que trabalha. Ser um ser que trabalha significa agir perante o mundo 

segundo seu saber, vontade e poder. Sendo assim, o homem e a mulher moderna se 

relacionam com o mundo do ponto de vista da ação, sempre se questionando sobre o que 

podem fazer, produzir, modificar, concertar ou destruir, independente das boas ou más 

intenções (LARROSA, 1999). O que os caracteriza é a capacidade de mudar as coisas, de 

fazer as coisas. E é exatamente por querer aquilo que não é, é que está em movimento 

constante sem poder parar. E sem poder parar, poucas coisas o tocam. No caso do objeto desta 

tese – a memória das experiências com a leitura de professores de diferentes disciplinas 

escolares – percebe-se que a falta de tempo, assim como a presença do trabalho desde muito 

cedo são aspectos salientados pelos narradores. 

As entrevistas se tornaram assim espaços narrativos onde os professores puderam 

contar suas histórias com a leitura como uma experiência singular, múltipla, incerta e às vezes 

imprevisível. Histórias onde cada um trazia à tona seus autores e suas relações com a leitura, 

seus modos de estar no mundo. Dessa forma a narrativa foi pensada não somente como uma 

técnica para coletar os dados, mas como parte integrante da construção do objeto de estudo 

que, de certa forma, implicou na articulação dos diversos procedimentos associados ao 

processo de produção dos dados, o que inclui, entre outras coisas, sua problematização inicial 
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até chegar à análise propriamente dita. A entrevista narrativa possibilitava-me a base 

necessária no trato do objeto de estudo. 

O roteiro das entrevistas teve dois momentos de construção. Um primeiro, que refletiu 

o principal interesse investigativo do trabalho, foi elaborado para servir como orientação para 

as narrativas. O segundo momento ocorreu ainda no decorrer da realização das entrevistas 

individuais quando, empregando a linguagem dos próprios professores, seus termos e 

expressões, elaborei outras perguntas podendo assim aprofundar/detalhar, explorar as 

possibilidades que iam surgindo no decorrer das exposições dos professores. Para facilitar a 

operacionalização da entrevista, o roteiro foi organizado em três blocos temáticos. 

No primeiro bloco, denominado Para início de conversa, foi feita uma breve 

introdução que teve como objetivo deixar o professor mais à vontade, com perguntas mais 

objetivas; constou de: a) auto-apresentação dos colaboradores: formação, tempo de atuação 

docente, grupos de pertencimentos e outras atividades exercidas; b) perfil dos professores no 

que diz respeito à leitura. 

No segundo bloco, Minhas relações com a leitura, houve a narrativa central, sem 

maiores interrupções da pesquisadora. Os professores ficaram à vontade para narrar sobre 

suas histórias de leitura no decorrer de suas vidas. A formulação da questão narrar sobre sua 

história de leitura deu às narrativas um caráter nem sempre cronológico, o que pra mim se 

configurou em um elemento de análise. 

Assim ao reconstruirmos uma experiência pelo exercício da memória, recriamos a 

ordem temporal de acordo com a situação da fala. A narrativa foi construída a partir de 

sucessivos acontecimentos que, de certa forma, configuravam um enredo. A intenção era 

capturar (preliminarmente) as memórias obedecendo às fases e acontecimentos das 

experiências com a leitura a partir das diversas esferas de socialização nas quais as trajetórias 

de letramento dos professores supostamente se desenvolveram: família, escola, igreja, 

sindicatos, trabalho ou outra esfera de socialização. 

Cada uma dessas esferas foi (com maior ou menor intensidade) recortada 

diacronicamente pelos professores (infância, juventude, vida adulta), o que me fez perceber as 

formas que as práticas de leitura assumiam concretamente nesses diferentes contextos sociais 

e nas diferentes fases de vida dos professores. Este bloco tratou das representações e práticas 

de leitura construídas pelos professores no decorrer de suas trajetórias de vida pessoal e 

profissional (diferentes tempos e ambientes de formação, os efeitos dos ambientes nos 

sentidos atribuídos à leitura, as concepções/definições de leitura construídas...), da descrição 
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de sua formação leitora, de como a leitura faz parte de seu cotidiano e da importância 

atribuída à leitura em seu processo formativo. 

Imagem de si mesmos constituiu o terceiro bloco de entrevista e teve como propósito 

evidenciar as imagens que os colaboradores da pesquisa têm de si mesmos como leitores; as 

imagens que têm de seus alunos como leitores, os processos de leitura enfatizando a atuação 

docente na organização das aulas, as atividades com os alunos e suas opiniões sobre as 

implicações do trabalho com a leitura em sua área específica. Quando o professor sinalizava o 

fim da narrativa, eram formuladas, sempre que necessárias, novas questões a partir dos 

tópicos anotados no Diário de campo da pesquisadora. A fase de finalização da entrevista era 

o momento da conclusão da narrativa em que colaboradores e pesquisadora refletiam sobre os 

significados e sentimentos acerca daquele encontro, daquela conversa. 

É importante frisar que esse roteiro de entrevistas foi elaborado numa tentativa de 

recuperar o passado incorporado dos sujeitos e de certa forma propor um cruzamento com a 

situação vivida por eles no presente (LAHIRE, 2002), para se chegar a uma compreensão das 

representações e imagens de leitura que seriam os motivadores de suas práticas atuais. Voltei 

minha atenção para as instituições familiar e escolar desses sujeitos, procurando detectar as 

diferentes formas de incentivo (ou não) à leitura presentes nesses ambientes. Nas entrevistas, 

pude perceber as matrizes socializadoras que se revelam por meio de atitudes (discursos 

favoráveis em relação à escola, ao estudo e à prática de leitura) e de ações 

(acompanhamento/controle, estímulo ou negligência em relação às atividades escolares e à 

aprendizagem dos filhos, visitas a bibliotecas, livrarias, compra de livros etc.).  

Para compreender a relação estabelecida com a leitura no presente, cada um dos 

colaboradores descreveu um pouco sua rotina, ou seja, as atividades desenvolvidas no seu dia 

a dia. Os professores se sentiram à vontade para mostrar os tipos de materiais usados em sala: 

pude ver os modelos de provas, as produções textuais, textos de diferentes gêneros, livro 

elaborado pelos alunos em conjunto com professores, enfim, pude perceber a presença ou 

ausência da leitura e conhecer as representações de leitura por meio de suas diferentes formas 

de ensino.  

Ao narrar sobre o que, como e quando liam em cada um desses espaços formativos, os 

professores me colocavam diante do objetivo de identificar os modos de leitura realizados por 

eles. Falaram também de suas práticas de leitura, dos livros que lembravam ter lido, ou 

daquela leitura marcante. Aqui pude perceber o tipo de relação estabelecida entre leitor e 

texto, as experiências vividas com a leitura, as transformações e, principalmente, se havia 



86 
 

envolvimento pessoal emotivo (imersão na história, identificação com personagens, 

antecipação da trama etc.).  

Com as transcrições em mãos e antes de iniciar qualquer procedimento de análise, 

devolvi aos professores cópia escrita das narrativas junto ao CD com a gravação da entrevista, 

solicitando a cada um que, após ler a narrativa transcrita, devolvesse o texto com alterações 

daquilo que julgasse necessário ou ratificasse o que estava transcrito para que eu procedesse 

às devidas análises.  

Ao devolver os textos aos professores pretendi romper com o poder de considerar o 

que está escrito como algo acabado e definitivo ao qual nada pode ser acrescentado ou 

suprimido. O movimento de retorno e de revisão das narrativas transcritas favoreceu o 

processo de reflexão e reconceitualização de algumas crenças dos professores em relação à 

leitura e ao seu desenvolvimento na escola, assim como ratificou o potencial formativo que 

tem a narrativa, demonstrado de forma mais evidente em seus dizeres durante a participação 

nas entrevistas coletivas. Considerei este momento – de devolução e recebimento das 

narrativas- como uma relação intertextual, porque a história de vida de cada um também é 

uma leitura particular de seu mundo (FREIRE, 2003b). 

Assim, nesse material considerei como intertextuais os comentários em que os 

professores estabeleciam algum tipo de relação entre eles mesmos, os textos e as situações de 

leitura que experienciaram. Dessa forma, cada leitor é, também, um texto, tal como nas 

palavras de Larrosa (2002, p. 137): “[...] tudo o que nos passa pode ser considerado um 

texto”. Outras conclusões foram formuladas a partir das alterações dos professores: a leitura 

dos professores produzia outras leituras, a palavra gerava outras palavras. Na contrapartida: a 

criação de um novo texto. 

A partir de alguns aspectos recorrentes e transversais nas narrativas individuais foi 

possível a construção de um roteiro para a realização das entrevistas coletivas para a qual 

foram convidados todos aqueles que tinham participado das sessões individuais. 

A construção dos dados foi considerada concluída quando senti ter chegado a um 

ponto de “saturação”, o que não significa dizer que não havia mais nada a se dizer a respeito 

do objeto de investigação, mas sim quando a partir de uma certa quantidade e tempo de 

entrevistas, de revisões das transcrições feitas pelos próprios professores, percebi ter 

alcançado um conjunto de informações que me daria condições de iniciar a análise 

propriamente dita. 

 

 



87 
 

2.3.2.1 Entrevista individual: uma experiência de “escuta sensível” 
 
 
Contar história sempre foi a arte de contá-la de novo, e ela se perde quando 
as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia 
ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si 
mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido (BENJAMIN, 
1987, p. 40). 

 
 

 “Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o 

que é ouvido”, ensina Benjamin (1987, p. 40). A narrativa tem a capacidade de suscitar em 

seus ouvintes diferentes emoções, exatamente pelo fato de não ter a preocupação de informar, 

de contar dando respostas. “Toda entrevista biográfica é uma interação social completa, um 

sistema de papéis, de expectativas, de injunções, de normas e valores implícitos e, por vezes, 

até de sanções” e por assim ser, “esconde tensões, conflitos e hierarquias de poder” 

(FERRAROTTI, 1988. p. 27). Comigo não tem sido diferente: fiar e tecer como nos ensina 

Benjamin (1987), fazer prevalecer essa interação social completa, considerando seus conflitos 

e tensões, dos quais nos fala Ferrarotti (1988), foram desafios que estiveram presentes no ato 

de ouvir as narrativas. Talvez por esses motivos, Larrosa (2002, p. 138) afirme que 

 
 
[...] na escuta alguém está disposto a ouvir o que não sabe, o que não quer, o 
que não precisa. Alguém está disposto a perder o pé e a deixar-se tombar e 
arrastar por aquilo que procura. Está disposto a transformar-se numa direção 
desconhecida. 
 
 

Tal escuta, contudo, não é isenta. Está permeada pelas representações, pelas relações, 

pelas condições, pelas idiossincrasias pessoais e culturais dos sujeitos envolvidos, às voltas 

com suas memórias e com tudo o que os atos de rememoração representam tanto para quem 

fala quanto para quem escuta. Por esses motivos, ao narrarem suas histórias de leitura, os 

professores me colocaram diante de outras formas de pensar a leitura: não se lê apenas para 

ser bem sucedido na escola ou para ter destaque nas reuniões sociais; ou pelo menos isso tudo 

vem muito depois da busca, ao longo de toda nossa vida, de um eco daquilo que acontece 

conosco mesmo de forma inexprimível. 

Existe aqui o que considero um ato de honestidade, de alteridade, de ética: o 

reconhecimento de que tanto pesquisado como pesquisador pertencem a uma mesma textura 

cultural, ainda que com interesses diferentes. Talvez seja esse o nosso primeiro passo como 

pesquisadores: compreender que quem pesquisa só consegue fazer uma interpretação de outra 
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interpretação. Uma interpretação reflexiva, que confronta o material produzido pelos sujeitos, 

os parâmetros de análise produzidos pelo pesquisador em consonância com a literatura 

relativa à área de investigação. Assim, escutar, interpretar e saber algo do outro seria mais 

simples através da escuta de si mesmo. Por tais razões compreendo que minha interpretação 

sobre as interpretações dos professores se configura também a partir das concepções que 

possuo, das idéias que defendo e, conseqüentemente, as decisões e as análises se constituirão 

a partir das matrizes teóricas em que me apóio. 

Uma preocupação durante as entrevistas era a de constituir um espaço de diálogo o 

menos opressivo possível para os professores, ou como afirma Bourdieu (1993, p. 93) um 

momento de comunicação não-violenta; um espaço de escuta sensível, como ensina Barbier 

(1998). Ainda que fossem pessoas conhecidas, o momento da entrevista se diferenciava 

porque cumpria uma audiência específica (a elaboração de uma tese de doutorado), o que de 

certa forma os colocava diante de uma situação em que a vontade de ser bem interpretado 

poderia levar ao medo de não explicar como gostariam seu ponto de vista sobre ao assunto. 

Isso é compreensível quando entendemos com Larrosa (2001, p. 4) que:  

 
 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 

 
 

A partir das palavras de Larrosa posso dizer que o exercício dessa experiência não foi 

nada fácil para quem durante quase sempre foi acostumada a viver aceleradamente porque o 

tempo urge, porque os prazos se esgotam em dois ou três anos... “Aprender a lentidão, escutar 

os outros, cultivar a arte do encontro, calar, ter paciência e dar-se tempo e espaço” certamente 

não foram tarefas das mais fáceis de serem cumpridas no decorrer desta pesquisa, mas a 

tentativa de cumpri-las tem feito de mim uma pesquisadora menos presunçosa, mais 

preocupada com o ato democrático de deixar circular a palavra sem que a minha assuma o 

valor de verdade em relação às demais, tem me aproximado do “sujeito da experiência” 

(LARROSA, 2001, p. 6), daquele que não é só o sujeito da informação, da opinião, do 

trabalho, que não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer, mas o “o 
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sujeito da experiência é um sujeito ex-posto [...] com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e 

de risco”. Talvez por esses motivos tudo o que acontece nesta pesquisa me afeta de algum 

modo, inscreve marcas que não determinam, mas interferem, contaminam minhas formas de 

pensar a leitura, a formação de sujeitos leitores tem efeitos em minha formação de 

pesquisadora e formadora. 

Curioso foi perceber que, apesar de nossos vínculos, no início de cada entrevista 

parecia que os professores estavam diante de um perigoso exame de admissão a alguma coisa 

e que assim sendo precisavam dar as respostas corretas para serem “aprovados”. Esses 

aspectos se colocaram para mim como uma questão metodológica central. Por esse motivo 

procurei inicialmente tecer conversas de cunho mais informal para só depois quando a 

interação permitia, iniciar as entrevistas. Acredito que tal estratégia contribuiu para que a 

entrevista fluísse em uma relação não dominada pela frieza. Assim, à medida que a narrativa 

avançava, eu também adquiria maior domínio na condução das mesmas. O gravador começou, 

aos poucos, ser esquecido, dando espaço à interação propriamente dita, situando-se no quadro 

de uma “reciprocidade relacional” (FERRAROTTI, 1988, p. 29). 

E assim continuamos as entrevistas. Quanto mais os professores narravam suas 

histórias, mais eu me envolvia com a riqueza de suas experiências. Experiências que narradas 

me colocaram, como já disse, diante de minhas experiências como professora de leitura, 

criando naquele momento uma íntima relação de intersubjetividades, envolto em um ambiente 

de emoções, valores, percepções, desistências, seduções. Era também a minha vida (pessoal e 

profissional) que estava em jogo naquele ato de escuta. Uma escuta ativa e metódica que 

segundo Bourdieu (1993, p. 91) é uma forma de “exercício espiritual” e que me lembra Mills 

(1982) quando diz que o intelectual não separa o trabalho de sua vida, ao contrário, utiliza-se 

dela para enriquecê-lo; suas experiências lhe servem para a construção do seu trabalho na 

condição de artesão, implicado que está com a questão que deu origem a seu objeto de estudo. 

Pensamento este partilhado também por Schimidt (1990, p. 51) quando sinaliza que  

 
 

[...] a narrativa é preciosa, pois conecta cada um a sua experiência, à do 
outro e à do antepassado, amalgamando o pessoal e o coletivo. E o faz de 
maneira democrática ou, mais precisamente, da única maneira possível para 
que uma prática social seja democrática- fazendo circular a palavra, 
concedendo a cada um e a todos o direito de ouvir, de falar e de protagonizar 
o vivido e sua reflexão sobre ele. 
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“[...] Fazer circular a palavra [...]” sem a ânsia de refutá-la foi para mim um 

maravilhoso exercício de alteridade, ora penoso, ora instigante na hora de escutar as narrativas 

para depois transcrevê-las.  

Finalizadas as entrevistas e transcritas as narrativas era preciso dar início à etapa de 

organização e interpretação. Uma tarefa árdua foi a de me colocar diante do material 

empírico e realizar sua organização para posterior seleção daquilo que realmente comporia o 

relato final da pesquisa. Parafraseando Calvino que fez uso de uma lente que ora aproximava 

dele os elementos, ampliando-os, e ora os afastava, diminuindo-os, como em um 

caleidoscópio, eu também tentei fazê-lo e à medida que rodava meu caleidoscópio novas 

imagens se formavam. Eram imagens muitas vezes retorcidas que no instante seguinte se 

apresentavam firmes e visíveis para no próximo momento novamente se transformarem e 

desfazerem.  

Acredito que comunguem dessa dificuldade muitos outros pesquisadores que comigo 

partilham da difícil tarefa de se ver diante de um extenso material que demanda delicada e 

rigorosa seleção de extratos, o que requer escolhas de alguns em detrimento de outros. 

Natural, poderíamos pensar, afinal toda e qualquer pesquisa precisa selecionar o que tem de 

relevante e representativo em relação ao seu objeto de estudo. A dificuldade, no entanto, 

encontra-se na relação sentimental que estabelecemos com esse material empírico, 

principalmente quando estamos muito envolvidos com os sujeitos da pesquisa, com a temática 

discutida, o que me faz acreditar que realmente uma prática de pesquisa “é implicada em 

nossa própria vida” e que  

 
 
[...] a ‘escolha’ de uma prática de pesquisa, entre outras, diz respeito ao 
modo como entramos no jogo de saberes e como nos relacionamos com o 
poder, por isso não escolhemos, de um arsenal de métodos, aquele que 
melhor nos atende, mas somos ‘escolhidos’ pelo que foi historicamente 
possível de ser enunciado; que para nós adquiriu sentido; e que também nos 
significou, nos (as) sujeitou (CORAZZA, 2002, p. 124). 

 
 

Contudo, é preciso escrever o relato final, do contrário não há pesquisa, o que me 

obriga a fazer os recortes necessários que me dêem condições de apresentar os resultados 

dessa investigação. Para isso precisei atentar às teorias, crenças, concepções que construí 

sobre a temática ao longo de minha trajetória de vida pessoal e profissional.  

A grande pergunta durante a organização das informações era: como então lidar com 

essas situações aparentemente tão comuns, mas que precisavam de um outro tratamento? Que 

tipo de discurso construir a partir daquelas informações? Paradoxalmente, este meu “não-
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saber o que fazer” foi que me impulsionou buscar a compreensão para aquelas situações 

narradas. Comportando-me como quem escava e vai  lá  no fundo da memória, lembrei-me do 

meu início de carreira quando me deixava, contraditoriamente, seduzir pela intuição, pelo 

ensaio e erro. E como naquele momento, aquilo me fazia caminhar.  

O trabalho meticuloso do pesquisador está também em traduzir (GEERTZ, 1999) todo 

este quebra-cabeça (que hoje eu prefiro chamar de mosaico, pois as vozes se unem e vão, aos 

poucos, compondo um mosaico, formando um todo). E foi assim, com a imagem do mosaico 

na cabeça e com os olhos voltados aos conceitos operatórios - a constância e a ocasionalidade, 

a freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio, as revelações e os ocultamentos, a 

continuidade e a ruptura- que fui compondo as primeiras perspectivas de análise: ora olhava 

as narrativas individualmente, bem de perto e via cada uma em sua singularidade, depois me 

afastava e as via em bloco formando a imagem única e coletiva, retratando espaços formativos 

comuns que se aproximavam sem se (con)fundir, tratando-os a partir dos aportes teóricos 

escolhidos.  

Geertz (1999) preconiza que se busque a compreensão das formas simbólicas por meio 

de um vaievém entre categorias nativas e as do pesquisador, em uma espécie de fusão de 

horizontes. Então não é o que penso sobre o grupo que interessa estudar, mas o que o grupo 

pensa sobre si mesmo, a forma como interpreta estes pensamentos e as relações que 

estabelece com outros pensamentos existentes. Este é um processo de dupla translação porque 

se situa entre as interpretações dos sujeitos de pesquisa, as interpretações do pesquisador e 

entre essas interpretações e as conceitualizações que orientam o olhar (SARMENTO, 2003). 

A cada contato que tinha com as narrativas buscava situar-me no interior de cada uma, 

ampliando as possibilidades de compreensão por meio de postura crítica e fundamentada nos 

aportes teóricos existentes sobre o tema em questão, o que me exigiu postura auto-reflexiva. 

Foi preciso olhar mais de perto para ver o que estava acontecendo. Esta também é uma etapa 

da pesquisa em que o qualitativo é assegurado pelo trabalho também criativo e consistente de 

quem realiza a pesquisa, em tecer as articulações entre as fontes teóricas e as fontes empíricas, 

o singular, o particular com o geral, o específico e o momento histórico em que as falas estão 

sendo produzidas.  

Diante de um material narrativo aparentemente disperso, iniciei a fase de organização. 

Sem esquecer que meu objetivo era o de recuperar e reconstruir, por meio das narrativas de 

leituras contadas por professores de diferentes disciplinas escolares, os processos de 

apropriação da leitura tendo em vista suas táticas de acesso e de uso dos materiais escritos em 

circulação nos grupos sociais aos quais pertenciam, comecei minuciosamente a desenvolver 
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um trabalho artesanal e detalhado de análise de cada uma das fontes. Primeiro as entrevistas 

individuais e posteriormente os grupos de discussão. 

Naquele momento, diante de tantos textos, meu sentimento se igualava ao de Passeggi 

(2006, p. 7) diante de seus memoriais de formação. Assim diz a autora: 

 
 
Sempre que analiso as histórias de vida dos professores, tenho a impressão 
de me apropriar de um tesouro precioso demais para ser tocado, mostrado. A 
minha inquietação é a de me imaginar em contato com seus segredos 
insondáveis. A grande esperança é a de abrir pequenas frestas por onde possa 
escapar sua luz. Os memoriais tornaram-se meu objeto de estudo, porque 
eles me pareciam ser uma forma de o professor tomar a palavra enquanto 
sujeito-autor de sua história. Um modo de convidar o outro para a escuta 
sensível do seu pensar [...] Estimularam-me a crer que somente a partir daí 
se poderia co-inventar a formação.  
 
 

Assim também eu me sentia. Dessa forma, olhei meu objeto de pesquisa ora como  

 
 
‘camponesa’, que de tanto conhecer o lugar onde reside tem a possibilidade 
de enxergar além dos fatos, ora como ‘marinheira’, que justamente por vir de 
longe e manter-se um pouco distante do cotidiano possui a possibilidade 
inversa de observar fatos e seus significados de forma bem mais clara e 
transparente do que aquele que nunca se distanciou de sua ação, de seu lugar 
(NOGUEIRA, 2006, p 35). 
 
 

Esse duplo papel me rendeu horas de estudo e diálogos com diferentes referências 

acerca do objeto pois eu precisava compreender a lógica do conjunto de textos antes que os 

elementos fossem lidos separadamente. Com o objetivo de criar maior intimidade com o 

material transcrito, li as narrativas de forma “desinteressada”, somente para saborear, apalpar, 

chegar mais perto para estabelecer a relação de amor-cortezão do qual falou Larrosa (1999) 

no qual o sujeito apaixonado não possui o objeto amado, mas é possuído por ele. Foi assim 

que me senti diante das narrativas. Deixei-me inicialmente seduzir pelo interesse em conhecer 

suas opiniões sobre a temática da leitura. Interessei-me pelas memórias das fases e 

acontecimentos das experiências com a leitura a partir das diversas esferas de socialização nas 

quais as trajetórias de letramento dos professores supostamente se desenvolveram: família, 

escola, trabalho ou outra esfera de socialização.  

Chamaram-me atenção também as estratégias que utilizavam para ter acesso às leituras, 

os contatos com os textos, suas principais referências e as construções argumentativas que 

utilizavam para mostrar essa história de leitor, enfim o que parecia inicialmente era uma 
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grande ênfase dos professores nos diferentes ambientes formativos, mais especificamente, a 

escola e a família. Com o objetivo de facilitar o manuseio do material de pesquisa, 

identifiquei cada narrativa por um nome fictício, com a identificação da disciplina em que o 

professor trabalha.  

Aproximando-me um pouco mais da escuta e leitura das narrativas pude perceber que à 

medida que narravam suas histórias, os professores deixavam entrar em cena pessoas 

marcantes, que lhes influenciaram, imagens mais presentes, eventos de letramento mais 

significativos, decisões tomadas nos caminhos percorridos. Outra questão percebida é que as 

narrativas não eram cronológicas, as etapas, os ambientes eram apresentados de acordo com 

as marcas que inscreviam em cada narrador e, entre as marcas, estavam os silenciamentos que 

faziam em relação a determinados tempos e espaços formativos. A imagem que me vinha à 

mente diante das narrativas era a de um caleidoscópio, cujo segredo, conforme Fontana (2000, 

p. 70) está no movimento: 

 
 
[...] um mesmo e único conjunto de peças, articulados na unidade de um 
mesmo e único objeto, aproximam-se ou distanciam-se, compondo, ao sabor 
do movimento que lhe é impresso uma multiplicidade de figuras distintas e 
não estáticas. [...] Os significados vão-se tecendo (e se modificando) no 
movimento de articulação/negação/negociação das possibilidades em jogo na 
dinâmica interativa. 
 
 

Lembrei-me do senhor Palomar26. Em um constante debruçar-se sobre o que lhe 

parecia mais comum, mais banal, os significados se multiplicavam e cada minúsculo ponto da 

realidade continha para ele o infinito. Debrucei-me, assim, uma vez mais na escuta e leitura 

das narrativas e percebi que realmente, ao evocarem suas lembranças de leitura, os 

professores organizavam suas narrativas em torno basicamente de duas instâncias formadoras 

– família e escola – ora legitimando alguma delas, ora colocando-as em confronto. Ainda que 

cada narrativa trouxesse consigo a maneira particular como o caminho foi percorrido por cada 

professora, esses espaços foram se tornando os eixos comuns nas narrativas. 

Pude perceber, por exemplo, que os professores construíram em suas narrativas um 

determinado tipo de discurso sobre a leitura que foi se explicitando a cada nova leitura e que, 

                                                 
26 O senhor Palomar é o personagem do último livro de Ítalo Calvino (1995), editado antes de sua morte. 
Palomar é o nome de um famoso observatório astronômico que durante muito tempo ostentou o maior telescópio 
do mundo. No livro de Calvino o senhor Palomar é todo olhos, mas funciona quase sempre como se fosse um 
telescópio ao contrário, voltado não para a amplidão do espaço, mas para as coisas próximas do cotidiano. È 
como se ele nos dissesse que as grandes questões do mundo e da existência também estão presentes em cada 
objeto que observamos, em cada cena que presenciamos, e de que tudo é digno de ser interrogado e pensado. 
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de certa forma, criou não propriamente uma “categoria”, mas um “fio condutor” que 

atravessava todos os relatos: o discurso do que é leitura e do que não é leitura, ou seja, eles 

pareciam buscar legitimidade para essa modalidade da língua nos diferentes espaços vividos 

em suas trajetórias de vida. 

Toda essa suposta dispersão em torno do material transcrito não significa que eu tenha 

misturado tudo sem uma ordem. Pelo contrário, meus olhos voltavam-se constantemente aos 

objetivos da pesquisas e àquilo que as narrativas diziam sobre o objeto de estudo da tese. 

Lembrava, todavia, de que “cada experiência pessoal é única e irredutível a um 

modelo seja lá qual for” (BARBIER, 1998, p. 189) e por isso, o segundo passo foi explorar 

mais profundamente o material. Li as narrativas separadamente com a finalidade de encontrar 

as unidades de significação, que indicariam as palavras-chave – ou palavras-tema – essenciais 

para a interpretação das informações. Anotei fragmentos das narrativas e ao lado colocava 

minhas observações. O surgimento de cada nova hipótese era sempre um elemento 

surpreendente, pois a ela se articulavam outras, constituindo assim, o que mais adiante 

chamarei de eixo temático. Essas observações foram extremamente preciosas, uma vez que 

reveladoras da construção do texto na redação final. Em suma, as sínteses forneceram o 

material necessário para o procedimento de análise aqui realizado. 

Registrei esses elementos observando as recorrências e as não recorrências, 

selecionando-os e agrupando-os em pequenos eixos temáticos. Destaquei aquilo que 

sobressaía em cada narrativa, depois transformadas em palavras-chaves, ratificando com 

fragmentos das falas e com pequenos comentários da pesquisadora que pudessem apontar 

possibilidades de diálogo entre pesquisador, colaborador e referencial teórico. Dessas 

primeiras leituras surgiram, então, as primeiras possibilidades de análise.  

Um conjunto de referências teóricas me auxiliou. Por meio da leitura de Darton (1992), 

Manguel (2006) e Chartier (1990; 1997; 2001b), Larrosa (1997; 1999) entre outros, encontrei 

elementos que ampliavam minha compreensão sobre as histórias de leitura dos professores e, 

dentro, delas, sobre aquilo que negavam, que afirmavam, que autorizavam ou não sobre suas 

histórias de leitura. Assim, alguns elementos se destacaram, pelo aspecto singular que 

imprimiam na constituição leitora dos professores, entre os quais:  

- O lugar e a importância que os suportes de leitura, quando presentes, ocupavam na 

família e na escola: ora retratavam o suporte lido apenas por um indivíduo ora seu uso era 

partilhado. Na família diferentes objetos de leitura foram referenciados: livros de poesia, 

cartilhas, jornais, revistas, cadernos etc. Na escola percebemos as práticas de leitura (oral e 

silenciosa) construídas fundamentalmente em torno do livro didático. 
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- As cenas de leitura em torno dos objetos com livros/jornais/revistas/outros objetos de 

leitura. O detalhe foi saber que personagens faziam o quê com os “objetos de ler”, em que 

situações e em que lugares? Quem “lê”, nessas cenas? Há leituras partilhadas? 

- As representações de leitura advindas dessas práticas: como os professores interpretam 

as “cenas de leitura” experienciadas na família e na escola? Quais os modelos de leitura? 

Como se apropriam dos discursos sobre leitura veiculados pela família e a escola? Quais as 

táticas de transgressões?  

Dessa interação, norteada por idas e vindas, foi se delineando esta primeira síntese. Nas 

12 narrativas analisadas coexistem diferentes objetos de leitura: livros didáticos, de poesias, 

coleções tradicionais, gibis, Bíblias, revistas de faroeste, fotonovelas. Menos numerosos são 

os casos em que os livros tomam conta das práticas de leitura. Na família quando os livros 

aparecem diversificam-se em seus modelos e sugerem diferentes orientações às leituras: uns 

são ilustrados apenas, outros misturam texto e imagem; alguns são livros didáticos que 

auxiliam na leitura como estudo. Repousando sobre mesinhas das salas, dos quartos, da 

cozinha ou simplesmente nas mãos dos leitores, o livro, ainda que pouco referenciado, parece 

se colocar como mais um dos objetos que marcará a formação leitora dos professores.  

Se Manguel (2006), em sua História da Leitura, já referia “o valor simbólico de 

estantes plenas de livros” na cultura ocidental, parece que tal “valor simbólico” parece ser 

considerado em algumas das narrativas sobre a leitura na família, não ocorrendo o mesmo 

quando essa prática muda de espaço e a escola assume o “lugar” da leitura. Atentando à 

posição corporal com que os sujeitos lêem livros e outros objetos de leitura, percebi que as 

posições para ler são muito variadas, segurar um objeto de leitura, ler deitado na cama, ler 

sentado no pátio da casa, na cadeira de um ônibus, em pé ao esperar o transporte coletivo são 

cenas que se contrapõem a uma representação idealizada que tem seguramente raízes 

históricas - ler numa posição reclinada, semi-deitada, sobre um sofá, a grama de um jardim. 

Leitores lânguidos, que se dão o direito de desfrutar os prazeres do bem-estar físico e de um 

certo “relaxamento corporal” (devidamente preparado, é claro), associando tal intimidade a 

uma atividade que, em princípio, também a história da cultura ocidental legitima, como íntima 

e individual, não encontra correspondência entre os sujeitos que contam suas histórias de 

leitura nesta pesquisa. 
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Em relação às formas de socialização da leitura foi possível perceber que nas 

experiências familiares mais de um personagem está presente numa cena de leitura. Oito 

narrativas retratam situações de leitura partilhadas, possibilitando diversos agrupamentos de 

ações: ora o avô ou avó “lê”, enquanto a criança escuta, apenas está ali atenta ao que é lido, 

ora acontece o contrário. Efetivamente, representações de “leituras conjuntas” de um mesmo 

material encontramos em vários casos. Na escola, as situações de leitura são permeadas pela 

interferência direta do professor. Não há relatos de processos de interação ocorridos entre os 

alunos. 

Após a conclusão dessa etapa, era o momento de olhar as narrativas em sua totalidade 

novamente, num constante exercício de síntese-análise-síntese. O que me parecia unidade 

tornara-se múltiplo novamente. Para localizar o singular não bastava um fio de Ariadne; era 

preciso desenrolar fios de meadas diversas, pois “o singular é um ponto de encontro de vários 

caminhos, é um ponto complexo de convergência dos muitos planos e papéis do nosso 

passado e do nosso presente” (BOSI, 1994, p. 29). 

Compreendi que os “dados” estavam ali, relativamente amontoados, mas que não 

falavam por si e então dar sentido a cada um deles era tarefa minha. Era preciso colocá-los em 

contato com outras formas de interpretação- a minha, como pesquisadora e a dos teóricos que 

escolhi para dialogar. Assim feito, uma nova feição foi se materializando às narrativas e junto 

a isso novos rumos foram assumidos. 

Como já disse dois espaços formativos se confirmaram como relevantes nas 

narrativas: família e escola e, dentro desses ambientes, as influências recebidas, as 

experiências com as regras, as diferentes práticas e representações, as exigências de cada de 

cada instância formadora e no que isso tudo os constituía como leitores. Dessa forma, 

reorganizei os registros em dois eixos temáticos.  

O primeiro eixo intitulado Leitura na família: entre usos mais livres e o processo de 

escolarização, refere-se aos elementos de constituição das práticas de leitura – que são os 

indícios de como os sujeitos foram introduzidos no mundo do escrito e implica em saber o 

quê, como, onde e com quem se lê. Esse eixo remete à própria formação cultural do professor, 

criado num certo contexto, membro de um grupo familiar, que vivencia uma história de 

leitura que, ao mesmo tempo, é única e guarda semelhanças com outras histórias, pois 

diferentes práticas são partilhadas.  

O segundo eixo, Leitura na escola: no entrecruzamento de discursos, as maneiras 

de ler que aí se revelam, apresenta diferentes posicionamentos dos professores em relação à 

leitura na escola. Trata das formas como cada professor, a partir de sua inserção no contexto 
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escolar, com determinados discursos já estabilizados sobre leitura, foi se apropriando, 

tomando para si a idéia sobre o que seja leitura, ora ratificando concepções já cristalizadas 

socialmente, ora transformado-as. Considerei a teoria para compreender melhor os conceitos, 

definições e experiências acerca da leitura, da formação de professores, objetivando conhecer 

princípios, conseqüências e estratégias presentes nos diferentes contextos formativos pelos 

quais construíram o conceito de leitura. A partir dessa incursão, foi possível traçar 

efetivamente as teorizações sobre o que lia nas narrativas, apontando para o diálogo com os 

autores que subsidiavam a pesquisa e que será aqui analisado no capítulo três. 

Os eixos temáticos constituíram-se assim nas grandes sínteses para onde convergiam 

ou de onde divergiam as atenções dos professores nas narrativas. Não emergiram do puro 

acaso, resultaram do trabalho árduo de ler os dados, de dar-lhes sentido, ao mesmo tempo em que 

confrontados com a literatura, desafiavam a buscar novos indícios. 

A concepção de eixo foi apropriada porque recuperou a idéia de fios que se entrelaçam 

e se ligam formando um todo. Singular então passou a ser o diferente, o que “destoava”, o que 

fugia à regra generalizada, mas que ao mesmo tempo se entrecruzava, ainda que obviamente 

com significações diferentes a cada colaborador. Finalmente, o “singular-universal” defendido 

por Ferrarotti (1988) começava então a tomar forma.  

Essa fase de organização, apesar de demorada permitiu a captação do sentido atribuído 

pelos sujeitos a sua trajetória de formação leitora, isto é, a partir da leitura das narrativas, foi 

possível inferir o que cada experiência vivida significou objetiva e subjetivamente para o 

sujeito.  

 

2.3.2 Os grupos de discussão 
 

Ao final das entrevistas individuais, cada professor foi convidado a participar de um 

segundo momento da pesquisa – o grupo de discussão- para o qual todos, dependendo das 

possibilidades de tempo e horário, aceitaram o convite. 

É sempre bom lembrar que as narrativas não estavam guardadas em algum lugar 

prontas para serem expostas. O discurso está sempre atrelado às condições de sua produção, 

de modo que uma mesma pessoa possa contar sua história de forma variada e com diferentes 

ênfases de acordo com o contexto da narrativa.  

Como estratégia metodológica, o grupo de discussão teve como objetivos aprofundar o 

relato histórico realizado nas primeiras entrevistas com os professores, retomar o tema, 

rediscuti-lo, aprofundá-lo, estabelecendo outras relações por meio dos olhares de diferentes 
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disciplinas escolares, ampliando, assim, as possibilidades de análise e compreensão do objeto 

de estudo, identificando pontos de vista dos entrevistados, reconhecendo aspectos polêmicos 

para provocar o debate entre os participantes, estimular as pessoas a tomarem consciência de 

sua situação e condição e a pensarem criticamente sobre elas. Segundo Riesman (2004),  

Thiollent, (1998), o grupo de discussão pode clarificar aspectos obscuro, colocando-os em 

discussão, iluminando, portanto, o objeto de pesquisa e podem também ajudar a identificar 

conflitos sem esconder idéias divergentes ou posições antagônicas. 

Por tais motivos, a análise do contexto interacional - relações do 

entrevistador/entrevistado, o clima de afetividade (ou não),a forma como são direcionadas as 

questões, as lacunas e interrupções- , nesse caso, torna-se importante já que a forma de 

organizar os elementos, de chamar atenção dos fatos depende do momento, dos discursos que 

circulam no grupo, entre outros tantos fatores. 

Considerei importante o momento o grupo de discussão por reconhecer que cada 

professor possui uma história de leitura diferente, a qual o posiciona diferentemente em suas 

relações com os outros. Tais histórias com seus enredos diferentes ora conectam-se ora 

entram em conflito umas com as outras, criando diferentes percepções sobre um mesmo tema. 

Em função da possibilidade dessa construção, utilizei as entrevistas coletivas com as mesmas 

pessoas que antes haviam participado de sessões individuais. 

Foram dois os grupos de discussão e os mesmos ocorreram no mês de janeiro de 2008, 

em uma sala da Universidade Federal do Pará. Os encontros tiveram a duração de 

aproximadamente 2h a 2h 30m.O contato para confirmação das entrevistas foi retomado por 

telefone ou email, contudo nem todos puderam comparecer ao encontro por conta do período 

de recesso escolar. Parte dos professores havia saído da cidade para o interior do Estado. No 

primeiro encontro participaram professores de Geografia, Português e Educação Física e, no 

segundo, estiveram presentes professores de Matemática e Português.  

O roteiro e a análise seguiram estrutura um tanto diferenciada da utilizada na 

entrevista individual e foram pautados nas primeiras impressões27das entrevistas individuais 

articulada às questões de pesquisa, especificamente a que se referia à responsabilidade dos 

professores na formação de leitores na escola. O roteiro constou da apresentação dos 

professores, do objetivo do trabalho e de perguntas referentes aos diagnósticos realizados nas 

turmas sobre a situação de leitura dos alunos; das formas de organização do trabalho com 

leitura nas diferentes áreas das disciplinas: objetivos de leitura, procedimentos didáticos, 

                                                 
27 Falo de impressões porque neste momento tinha feito apenas as transcrições das narrativas, não ainda tinha 
iniciado o processo de análise. 
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suportes utilizados, gêneros textuais; das concepções de leitura que orientam as discussões e 

por fim de sugestões e encaminhamentos. 

Para a condução metodológica das discussões utilizei durante a entrevista alguns 

princípios básicos que merecem ser considerados: a) Estabelecer um contato recíproco com os 

entrevistados e proporcionar uma base de confiança mútua. Como nem todos os professores 

atuavam numa mesma escola, houve a necessidade de uma breve apresentação entre os 

participantes do grupo, assim como da explicitação do desenvolvimento da discussão no 

grupo e da retomada do objetivo principal da pesquisa; b) Dirigir a pergunta ao grupo como 

um todo e não a um integrante específico. É recomendável que se inicie a discussão com uma 

pergunta mais ampla, que estimule a participação e interação entre os integrantes; c) Permitir 

que a organização ou ordenação das falas fique a encargo do grupo. Essa foi uma etapa que 

por vezes necessitou de minha participação mais efetiva, já que alguns participantes tomavam 

a palavra para si sem deixar que os outros integrantes participassem; d) Formular perguntas 

que gerem narrativas e não a mera descrição de fatos. Deve-se evitar, portanto, as perguntas 

por que e priorizar aquelas que perguntam pelo como; e) Fazer com que a discussão seja 

dirigida pelo grupo e que seus integrantes escolham a forma e os temas do debate, isso 

ocorreu várias vezes. O próprio grupo manifestava questionamentos em relação à fala do 

outro. Tais questionamentos geravam a introdução de variações dentro do tema mais amplo; f) 

Intervir somente quando solicitado ou se perceber que é necessário lançar outra pergunta para 

manter a interação do grupo. Essa postura foi mantida em parte, uma vez que o grupo lançava 

as perguntas e queria ouvir minha opinião sobre o assunto. Para Bohnsack (1999) esses são 

procedimentos que se pode lançar mão quando se utiliza como metodologia as interações em 

grupos de discussão. 

No primeiro grupo estiveram presentes quatro professores: César e Isabela, de 

Geografia; Solange, de Português e Pedro, de Educação Física. No segundo grupo estiveram 

presentes Solange (novamente), Marta, Raquel, de Língua Portuguesa e André, professor de 

Matemática. A exemplo das entrevistas individuais, aqui também anotei questões que 

surgiram no decorrer das discussões para que pudesse retomá-las no grupo. 

Além do roteiro de entrevistas, utilizei como um instrumento complementar o diário 

de campo que serviu como recurso paralelo, com objetivo de descrever o “aspecto geral das 

entrevistas”: a recepção, as possíveis interrupções, a observação e o registro das condições 

sobre as quais o trabalho foi realizado, o cenário da pesquisa e todos os aspectos do ambiente 

que considerei relevante. O diário de campo tem se constituído em um recurso importante no 

decorrer desta investigação por me possibilitar reler o que escrevo e costurar teoria e empiria, 
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articulando as observações, as referências, os fatos e os registros aos dados. Isso contribuiu 

para que se percebesse as vantagens das idas e vindas, das diferentes facetas do objeto de 

estudo. Aqui também houve a gravação por meio digital. 

O procedimento de organização dos dados ocorreu de forma bem próxima ao das 

entrevistas individuais. Fiz a leitura exaustiva das transcrições dos dois grupos para 

depreensão dos eixos temáticos, que passaram a compor os indicadores de análise. Ao ler as 

narrativas dos grupos percebi que os professores serviram-se do passado para “colocar o 

presente numa situação crítica” (KONDER, 1996, p.22). Indagando o presente, eles puderam 

pensar e ressignificar o futuro. O roteiro de entrevista, em seus desdobramentos, acrescentava 

questões direcionadas à busca nem sempre do relato dos professores, mas de seu comentário, 

talvez porque nos grupos os professores voltavam-se, fundamentalmente, para questões 

ligadas a sua atuação profissional, enfatizando questões de planejamento, currículo e 

formação continuada. 

Essa transição da narrativa para o comentário teria a ver metodologicamente com o 

quê? Certamente com a metodologia de trabalho que neste momento privilegiou a entrevista 

coletiva e também porque os temas abordados se aproximavam da categoria tempo, de um 

momento mais recente na trajetória dos professores: o momento de sua atuação e de sua 

participação em atividades no local de trabalho. Às vezes as narrativas estavam em função do 

tema do debate. Em outros momentos, a reflexão sobre a prática (por meio do comentário) 

aparecia em função de um relato, de uma lembrança. O movimento foi de idas e voltas, de 

constituição recíproca da narrativa em relação ao comentário. Um constitui e é constituído 

pelo outro. Os grupos de discussão se transformaram em comunidades de práticas, em que 

pessoas engajadas em um esforço comum, por meio de um entendimento mútuo, se 

aproximaram e desenvolveram meios de fazer as coisas, desencadearam modos de falar,  de 

expor suas crenças e seus valores. 

No decorrer das discussões nos grupos percebi que, naquele espaço, os professores 

praticavam “maneiras de fazer” e “maneiras de utilizar” (De CERTEAU, 1994, p. 25) que 

representam uma pequena parte de sua formação. As discussões nos grupos foram assumidas 

como espaços de construção e desconstrução, de ouvir, falar, silenciar, criar, transformar... 

Foram espaços de deixar as vozes falarem também das bordas, das fronteiras nas quais muitos 

de nós, professores de diferentes disciplinas escolares, nos encontramos. 

A escola, como espaço local, singular, próprio, foi atravessada nas discussões por 

questões globais e discursos hegemônicos, como vimos anteriormente na história da leitura. 

Analisar, problematizar e desnaturalizar tais questões fez parte do processo de discussão 
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realizada nos grupos, em que pudemos discutir as práticas dos sujeitos, a partir do lugar em 

que atuam: o cotidiano vivido.  

Concluídas as discussões e transcritas as gravações havia muita informação a ser 

organizada. Eles já haviam contado sobre seus processos de aprendizagem da leitura nos 

diferentes espaços formativos. Agora, o eixo central da organização girava em torno do 

conhecimento acerca da conduta profissional dos professores na escola. Clarice Lispector 

(1998) diz que o importante dos fatos é como vamos buscá-los, e não como os encontramos, 

pois é desse buscar que nasce o que eu não conhecia antes. Pois eu encontrei os fatos em um 

amontoado de questões, de suposições, de limites e de transgressões. Minha intenção era a de 

ter, como fala Kramer (1996), uma experiência crítica de formação e por isso eu intensifiquei 

a leitura das transcrições na tentativa de levantar as perguntas que aqueles textos me 

suscitavam. E confesso, eram muitas as questões. Mas quando se tem um foco definido esse 

exercício fica mais brando. E o meu era deixar que o particular revelasse as leis do todo como 

diz Benjamin (1987) e na tensão entre o particular e o universal, os professores contassem 

sobre suas histórias na escola, não mais como alunos, mas sim como profissionais.  

Debruçando-me em uma leitura mais flutuante, construí sínteses que tratavam de 

questões a respeito das percepções que os professores tinham sobre si e sobre os alunos, das 

dificuldades encontradas, dos suportes utilizados em sala, das práticas de leitura, da leitura 

nas diferentes disciplinas, da leitura como elemento interdisciplinar, do conhecimento 

profissional no local de trabalho, do professor como agente de letramento, enfim era uma 

infinidade de questões levantadas que mereciam de um agrupamento. Essa leitura mais atenta 

me deu condições de reorganizar, em seguida, as informações em quatro eixos temáticos e 

que se constituem no foco de análise do capítulo quatro: 1) Leitor ou não leitor?- As imagens 

que tenho de mim e de meu aluno 2) Ser ou não ser formador de leitores?A leitura nas 

diferentes disciplinas escolares; 3) Como construo minha prática docente? Quais minhas 

práticas em sala de aula? E, por fim 4) Desenvolvimento profissional e trajetória (Auto) 

biográfica.  

Na organização e construção desses eixos pude perceber que os professores se 

colocavam em contato com suas experiências formadoras, com os valores construídos e 

internalizados em seus contextos social e histórico. Essas experiências eram enfocadas a partir 

de uma estrutura detalhada, esclarecendo os acontecimentos vividos, destacando as 

representações e subjetivações daquilo que lhes parecia mais significativo dentro de cada eixo 

abordado.  
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Assim quando propomos aos professores um trabalho de reflexão sobre sua prática 

docente, possibilitando-lhes partilharem histórias, os processos narrativos diversificaram-se 

em momento de lucidez, de lutas e negociações, revelando muitas crises e, possivelmente por 

conta disso, os professores se expuseram a rupturas, nascendo daí algumas desconstruções 

acerca de determinadas formas modelares de pensar. 

A proposta de trabalhar na perspectiva de olhar as bordas, atentar para como os 

professores concebiam, organizavam e dialogavam com as diferentes representações sobre 

leitura, ora aderindo, ora transgredindo aos discursos que circulam em diferentes instituições 

me fez, ancorada no referencial teórico aqui assumido, analisar este modo de os professores 

lançarem mão de um repertório de táticas, deslocando e relativizando as lógicas 

categorizadoras, nas ocasiões e nas brechas que encontram no cotidiano.  

Dessa forma a tentativa de análise aqui proposta se lança ao desafio de investigar, a 

partir dos temas identificados, os processos de desconstruções, as maneiras de pôr em prática 

pelo sujeito, porque com De Certeau (2003) acredito que há um modo particular como cada 

um se apropria de determinadas representações e, com Catani et al (1997, p. 35), considero 

relevante entender que 

 
 
ao propor aos professores um trabalho de [...] reflexão a respeito de suas 
histórias de formação intelectual, desenvolve-se um tipo de análise que não 
apenas ultrapassa os limites dos estudos centrados nas práticas docentes mais 
imediatas, mas os leva sobretudo a desenvolver um processo de 
desconstrução das imagens e estereótipos que se somaram sobre o 
profissional no decorrer da história. 
 
 

 Baseada nisso minha atenção de análise se voltou para os usos que os sujeitos fazem 

daquilo que aparentemente está posto, como esses sujeitos se servem dos sistemas de 

representação. 

Sem a intenção de querer justificar-me (mas já o fazendo), previno o leitor que talvez 

minha intencionalidade de análise, para as duas fontes aqui propostas, esteja ainda distante 

daquilo que consegui empreender e, por vezes, tenha me deixado seduzir pelas dicotomias 

usuais: sujeito/objeto; subjetivo/objetivo, qualitativo/quantitativo, conhecimento 

local/universal, entre outros. Admito a dificuldade que ainda sinto em realizar análise do tipo 

anunciada pois me constituo pesquisadora a cada dia e a cada dia tento vencer a estranheza de 

realizar pesquisa tendo em vista outros pressupostos epistemológicos (olhar as singularidades, 

ao fluido, ao não-linear), o que parece  muito estranho para mim que iniciei minha trajetória 

como pesquisadora sendo metódica, com objetivos limitados e bem definidos, acreditando 
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como Palomar (CALVINO, 1995) que ficando diante do meu objeto de estudo poderia 

mensurá-lo. E, tal como ele, muitas vezes, pelas dificuldades encontradas, senti-me tentada a 

colocar-me diante do objeto investigado na postura de quem observa, analisa, isola, classifica, 

hierarquiza e generaliza.  

Mas minha implicação com o objeto me fez recusar a tentação de me por diante das 

histórias dos professores como alguém que colhe detalhes do visto sem, contudo, implicar-se 

com ele. Como poderia delimitar esse campo de observação, para em seus movimentos, 

perceber somente suas regularidades? Não conseguia colocar isso tudo em uma fôrma e, 

nesses momentos de angústia eu sentia o peso da responsabilidade de assumir um outro modo 

de investigar. Muitas vezes exercitei nesse percurso meu modo turvo de olhar. Muitas vezes 

meu sentimento comparava-se ao de Palomar em a leitura da onda: 

 
 

[...] isolar uma onda da que se lhe segue de imediato e que parece às vezes 
suplantá-la é algo muito difícil, assim como separá-la da onda que a precede 
e que parece empurrá-la em direção à praia, quando não dá até mesmo a 
impressão de voltar-se contra ela como se quisesse fechá-la. Se então 
considerarmos cada onda no sentido de sua amplitude, paralelamente à costa, 
será difícil estabelecer até onde a frente que avança se estende contínua e 
onde se separa e se segmenta em ondas autônomas, distintas pela velocidade, 
a forma, a força, a direção (CALVINO, 1995, p. 12). 

 
 

Em suma, não se pode observar uma narrativa sem levar em conta os aspectos 

complexos que concorrem para formá-la e aqueles também complexos a que dá ensejo. Tais 

aspectos variam continuamente, decorrendo daí que cada narrativa é diferente de outra 

narrativa; mas da mesma maneira é verdade que cada narrativa é igual a outra narrativa, 

mesmo quando não imediatamente contígua ; enfim, “[...] são formas e seqüências que se 

repetem, ainda que distribuídas de modo irregular no espaço e no tempo” (CALVINO, 1995, 

p. 7), enfim, são imagens que constroem um mosaico. 

Felizmente, a tentativa de estabelecimento de um recorte, de um olhar limitado, 

preciso, exigências do tradicional rigor científico, aparece sempre acompanhada da sua 

negativa, da explicitação de sua parcialidade, da incompletude, resultante desse movimento.  

Assim, ainda que eu consiga ser rigorosa no estabelecimento de um método de análise, 

ainda que consiga colher a maior quantidade de dados a partir da observação de meu objeto, 

sei que o resultado da minha observação, a exemplo do senhor Palomar, será, sempre, um 

não-saber. O que permanece em minha memória e continua a me seduzir nesse processo de 

análise é o desejo de compartilhar memórias, o que representa para mim um ato de rebeldia e 
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de reinvenção. De rebeldia porque resisto ao esquecimento, às ausências, aos vazios de 

histórias pouco ou nunca contadas na história oficial deste país e, de reinvenção porque 

exercito a cada momento novas formas de encontro; formas de relacionamento na pesquisa 

que me possibilitam estabelecer modos diferentes de olhar/pensar a leitura e a formação de 

professores e alunos leitores. 

Assim, ao privilegiar a (com) partilha de experiências, memórias e histórias dou 

conseqüência ao exercício político – epistemológico (VIDAL, 2004, p. 12) de escavar nas 

memórias docentes experiências de vida e trabalho como práticas de um conhecimento 

solidário e dialógico que anuncia vozes silenciadas e saberes “não oficiais” há muito 

destituídos de importância. 

Evidentemente que, ao observar o conteúdo das entrevistas, senti a necessidade de 

fazer escolhas. O que ora apresento, portanto, constitui-se uma visão do trabalho, uma 

perspectiva, posso dizer que se configura como uma imagem, uma aproximação das histórias 

de leitura vividas na escola e fora dela, sem a ilusão de que isso signifique a totalidade ou o 

trabalho completo. Assim, nos capítulos que seguem, experimento um modelo de análise 

daquele de quem analisa experimentando, apalpando seu objeto, tocando-o com cuidado, 

submetendo-o a um constante processo de reflexão e questionamento e por isso mesmo aberto 

a muitas outras interpretações. 

Considerando que os acontecimentos não ocorrem de forma isolada foi quase 

inevitável que em alguns momentos os itens de análise e descrição parecessem superpor-se. 

Por este motivo esclareço que cada capítulo que segue a partir daqui abordará 

fundamentalmente um determinado eixo temático, mas não exclusivamente ele. 
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A INTERPRETAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO: 

enfoque nas entrevistas individuais 

 
 
 
 
 

Dar espaço para que os leitores confidenciem suas práticas de 
leitura, não tem como objetivo estar restrito a uma coleção de 
casos particulares, porém esta história da leitura pode ser um dos 
meios de objetivar nossa relação com este ato  

(CHARTIER, 1996). 
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3 A INTERPRETAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO: ENFOQUE NAS ENTREVISTAS 

INDIVIDUAIS 

 

Nos capítulos três e quatro procedo mais especificamente à análise das práticas e 

representações de leitura mobilizadas pelos participantes da pesquisa nas entrevistas 

narrativas individuais e nos grupos de discussão ao discorrerem sobre suas histórias de 

vida. Interpreto uma “interpretação”. Não podemos esquecer que na investigação narrativa 

não temos acesso direto à experiência dos outros. Interpreto, pois, representações dessa 

experiência por meio do ouvir contar, dos textos transcritos e revisados, das interações que se 

estabeleceram nas entrevistas individuais e nos grupos de discussão e das interpretações que 

foram feitas pelos professores quando dessas interações. Como a narrativa dos professores já 

é uma interpretação do vivido, então o que faço, como pesquisadora, fundamentada no 

referencial teórico, é interpretar essa interpretação. 

Reitero que devido ao fato de as interações com os professores nas entrevistas 

individuais terem sido realizadas em situação diferente daquela dos grupos de discussão, já 

que nestas a interação foi coletiva, decidi expor a análise em dois capítulos diferentes: 

destaco, inicialmente, no capítulo três o trabalho com as entrevistas individuais, distribuídas 

em duas seções complementares: 1) Leitura na família: entre os usos mais livres e o processo 

de escolarização; 2) Leitura na escola: no entrecruzamento de discursos as maneiras de ler que 

aí se revelam. No capítulo seguinte discorro sobre as interações ocorridas nos grupos de 

discussão.  

 

3.1 PARA INÍCIO DE CONVERSA... 

 
Como se sabe, embora os professores participem de um mesmo estrato social, cada um 

se constitui na sua singularidade no processo de socialização, o que implica na formação de 

diferentes modos de aproximação com os textos. Quais as semelhanças nessas histórias tão 

diferentes? Quais representações sobre leitura atravessam os discursos advindos da família e 

da escola? O que, quando e com quem liam os professores nesses espaços formativos? As 

inclinações para a leitura são incorporadas de maneira subjetiva e tendem a se transformar 

também de modo diversificado. Por isso, procurei apreender as experiências que fizeram e 

fazem parte da vida desses sujeitos, concernentes a sua vida familiar e escolar e, dentro delas, 

as aprendizagens da leitura, as práticas de letramento. Procurei conhecer sobre o papel 
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reservado à leitura em cada espaço formativo, sobre o que dizem as imagens de leitura 

advindas desses diferentes lugares e as maneiras pelas quais essas imagens se replicam e se 

reconstroem nas vozes dos professores. 

Concordo com Kenski (1996, p. 109), que o processo de rememoração realizado pelos 

professores no ato de narrar suas histórias de leitura não pode ser caracterizado como um 

depósito de informações de um passado distante, afinal “As pessoas não têm, em suas 

lembranças, uma visão fixa, estática, cristalizada dos acontecimentos que ocorreram no 

passado”. Ao contrário, há um processo ativo inter-relacionando presente e passado. 

Pensamento este que vai ao encontro do que diz Benjamin (1987, p. 40) quando referencia a 

produção de memórias como “obra secreta de lembrança” em que “o sujeito narrador tece as 

memórias como sujeito de suas ações, num processo de ir e vir, como adulto, intelectual, que 

do presente, busca nas lembranças o vivido no passado”.  

Na concepção de Bosi (1994, p. 43), no seu clássico estudo sobre a memória de 

pessoas idosas, “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, 

mas ‘trabalho’”. Por esse motivo devemos considerar que, no processo de ressignificação, o 

passado é reconstruído em função do interlocutor a quem o texto se dirige. Lembremos das 

palavras de Bakhtin (2003, p. 302): 

 
 
Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu 
discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de 
conhecimentos especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo 
em conta as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu 
ponto de vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determinar a 
ativa compreensão responsiva do meu enunciado por ele. 

 
 

Trata-se de apostar na não-lembrança de experiências com leitura? Ou será que a 

experiência em um determinado espaço não tenha sido tão significativa e, por isso, não 

mereça ser lembrada? Prefiro concordar com Soares (1991, p. 16) quando diz que “A (re) 

construção do meu passado é seletiva: faço-o a partir do presente, pois é este que me aponta o 

que é importante e o que não é; não descrevo pois; interpreto”, e também com Larrosa (1996, 

p. 7) quando afirma que 

 
 
[...] as palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que 
pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que 
simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo significado e 
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pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo 
silenciamento ou desativação de outras palavras, são lutas em que se joga 
algo mais do que simplesmente palavras, algo mais que somente palavras. 

 
 

Por esses motivos dizemos que cada professor mobiliza a memória em operações de 

reconstruções e reelaborações de histórias, de narrativas.  

Acreditando, como afirmou Darnton (1992), que a leitura possui uma história, procurei 

recuperar essa histpricidadae de acordo com o apontado pelo autor. Como os elementos 

internos e externos sobre a leitura – o que se lê e com quem se lê - podem ajudar a 

compreender como o homem tem lido e, por conseguinte, traçar, tendências sobre as 

evoluções das práticas de leitura? Para ilustrar essa questão é possível retomar o exemplo 

citado por esse autor, segundo o qual as pesquisas sobre o que se lia, na França, durante o 

Antigo Regime foram responsáveis pelas indicações sobre as modificações da ideologia 

monárquica e as origens ideológicas da Revolução Francesa. 

Conforme sugere ainda Darnton (1992, p. 229), os estudos sobre a história da leitura 

possibilitam também desenvolver uma teoria da reação do leitor. Ou seja, “a teoria pode 

revelar a variedade nas reações potenciais a um texto e a história pode mostrar que as leituras 

realmente ocorreram dentro dos limites de um corpo imperfeito de evidência”. Pensar nas 

formas de ler de um povo sugere o reconhecimento de que esse processo é permeado por 

singularidades, diferenças e contrastes. 

Contrastes que apareceram nas narrativas quando os professores rememoraram as 

práticas de leituras experienciadas em determinadas comunidades formadoras como a família 

e a escola. As narrativas trouxeram consigo normas, convenções e discursos desses lugares 

que aos poucos foram definindo o que seria legitimado, as formas de apreensão e 

interpretação do texto escrito. Essas determinações parecem “comandar”, de certa forma, o 

que se vai ler, como se vai ler, criando os modelos que hoje muitos deles defendem para 

leitura. Assim como tais determinações definem muitas concepções acerca do que seja ler, daí 

a necessidade de focalizar a história cultural das práticas da leitura, bem como a relação que 

os sujeitos estabelecem com essas mesmas práticas ao longo do processo histórico, atentando 

aos gestos e às representações, que foram sendo construídos historicamente, considerando as 

diferentes relações com o escrito, nas variadas comunidades de interpretação. O estudo dessas 

comunidades de interpretação é importante para a construção de uma história da leitura 

porque 
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Para cada uma das comunidades de interpretação assim identificadas, a 
relação com o escrito efetua-se com técnicas, gestos e maneiras de ser. A 
leitura não é apenas uma operação intelectual abstrata: ela é uso do corpo, 
inscrição dentro de um espaço, relação consigo mesma ou com os outros 
(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 8). 

 
 

Por isso, foi preciso também indagar sobre essas técnicas, gestos e maneiras de ser e 

sobre o papel desses segmentos sociais que envolvem o ato de leitura. Qual o papel de cada 

um deles nessa apropriação? Até que ponto as experiências de leitura nesses ambientes têm se 

constituído em idéias modelares de suas práticas docentes? 

Este tópico ampliará a análise sobre as práticas de leitura na família e na escola, 

atentando para o que liam, com quem liam e às representações que atravessam as apropriações 

sobre leitura e junto a isso as formas, rituais, convenções que, de certa forma, incitam à 

construção dos sentidos atribuídos à leitura pelos professores. 

No conjunto das famílias, como veremos mais adiante, existem várias práticas de 

leitura com usos e funções diferenciadas: para interação social, busca de informações, auxílio 

à memória, leitura de textos religiosos, brincadeiras de escolinha e lazer. As famílias diferem 

em relação às práticas de leitura, fontes, suportes, funções da leitura não havendo, portanto, 

como estabelecer relações lineares entre a possibilidade da leitura de livros e essas 

características. 

Além disso, o que possibilita o acesso aos materiais de leitura é a troca desses 

materiais entre amigos e parentes, o empréstimo em bibliotecas, a compra por familiares e a 

doação feita por irmãos ou amigos. No caso específico dos livros, dentre as doze famílias, 

apenas quatro apresentaram maior familiaridade com esse suporte, a partir de objetivos de 

leitura diferenciados, como o prazer, a resolução de problemas cotidianos, as exigências 

profissionais e escolares.  

Para alguns, o que marca é a experiência vivida e a forma de iniciação em práticas de 

leitura oral: escutas de histórias, leituras de poesias. Destacam-se nessa mediação os papéis do 

pai, da mãe, da avó e do irmão. Tais mediadores exercem funções importantes nas trajetórias 

relatadas. Familiarizar-se com a leitura mediante a voz do autor oral são rituais, gestos, 

lembranças que constituem um cenário específico da leitura na infância, como veremos. Um 

cenário permeado de representações da leitura e seus modelos, ressignificadas pelas diversas 

práticas.  
No que diz respeito à prática da leitura voltada para questões escolares, e, mais 

especificamente, as de ensino, reuniram-se, nos fragmentos, os modos de ler relacionados a 
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várias práticas de leitura: à alfabetização com ênfase no ritmo, na entonação, a expressão da 

leitura em voz alta, a leitura mais íntima e reservada, modalidades de compreensão do texto 

em busca de estratégias, de processos, de questionamentos, o ato físico da leitura, 

procedimento mais analítico. 

A necessidade de estudar família e escola em suas relações de modo algum deixa de 

resguardar suas particularidades. Lahire (2002, p. 38) ajuda-me a justificar melhor essa questão 

quando afirma que 

 
 
Podemos considerar que o interesse de tal estudo é o de realizar perfis de 
configurações sociais complexos, que mostrem crianças no ponto de 
cruzamento de configurações familiares e do universo escolar, com a 
finalidade de compreender como resultados e comportamentos escolares 
singulares só se explicam se levarmos em consideração uma situação de 
conjunto como interação de redes de interdependência (familiares e 
escolares), tramadas por formas de relações sociais mais ou menos 
harmoniosas ou contraditórias. 
 
 

Mas afinal, quais são as maneiras de ler, as formas de apropriação da leitura 

construídas pelos professores ao longo de sua trajetória familiar? É o que será discutido na 

seção que segue. 

 

3.2 LEITURA NA FAMÍLIA: ENTRE OS USOS MAIS LIVRES E O PROCESSO DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

A infância é, inegavelmente, uma etapa fundamental da vida para o processo de 

constituição do sujeito enquanto leitor, uma vez que a experiência de leitura vivenciada nesse 

período poderá definir a relação que o sujeito irá estabelecer com a leitura. As interações com 

a escrita experienciadas na infância são perpassadas por conteúdos afetivos, os quais 

imprimem profundas marcas na sua relação com a leitura como objeto cultural.  Portanto, é 

provável que a qualidade das interações e a natureza dos sentimentos envolvidos influenciem 

vínculos positivos (ou não) com a leitura, possibilite que a mesma  se constitua (ou não) numa 

prática autônoma, em momentos de prazer, de formação, de satisfação e entretenimento.  

Ao estudar a família, nesta seção, busco romper com a tendência de reduzir as 

experiências de leitura e o processo de formação do leitor ao ambiente escolar. E evidenciar 

outros espaços nos quais as práticas de leitura se fazem presentes. Assim como a escola, esses 

espaços imprimem marcas importantes à trajetória de formação do sujeito enquanto leitor, nos 
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ajudando a compreender questões de fundo: Como um indivíduo se constitui leitor? Qual a 

importância das experiências vividas durante o período da infância? Qual o papel 

desempenhado pelos familiares e como estes contribuem para a formação do sujeito enquanto 

leitor? Quais aspectos das experiências familiares de leitura são mais significativos e, 

portanto, contribuem com mais ênfase para a formação do leitor? 

 

3.2.1 O autor oral: a mediação pela voz 

 

A família é citada como um relevante mediador sociocultural da leitura, seja pelo 

papel da oralidade entre seus integrantes no cotidiano da vida doméstica como ponte ou apoio 

para a apropriação do escrito, seja como exemplo de postura a se ter na escola ou a se ter 

como futuro leitor. 

Cada família aparece, nas narrativas, como lócus no qual os sujeitos da pesquisa 

tiveram formas diferenciadas de se colocar em contato com a leitura. Retomo as histórias de 

leitura de Isabela e Marta porque são bastante representativas de modos opostos de lembrar 

esses primeiros encontros com a escrita na infância. Isabela traz em sua narrativa lembranças 

significativas de sua família pelo contato mais direto com materiais escritos, que lhe eram 

apresentados pelos adultos. Mais especificamente por seu avô.  

 
 
Tive uma infância ótima, com MUITAS brincadeiras e cercada por livros. 
Meu avô lia muito, muito pra gente. 
 
 

É importante ainda sinalizar a ênfase dada nesses momentos que se repetiam com 

frequência: seu avô lia “muito, muito”.  Assim, enquanto Isabela se vê em sua família 

“cercada por livros”, ouvindo muitas e muitas histórias, na narrativa de Marta, a família é 

quase um espaço esquecido, esvaziado de momentos significativos para ela. Observei que em 

vez de rememorar lembranças de sua família no seu processo de iniciação à leitura, ela opta 

por referenciar, em suas memórias, o papel fundamental da universidade em sua formação 

leitora.  

 
 
De minha infância lembro pouca coisa relacionada à leitura, talvez porque 
eu considere que a maior referência na minha história de leitura se encontre 
em outro local- na universidade, com alguns professores do curso de Letras 
(Marta). 
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Nas recordações dos professores, a participação efetiva da família, embora percebida 

diferentemente, é considerada fundamental para sua formação leitora. A experiência de leitura 

em torno do que lia nas famílias de origem abrangia a circulação e o consumo de variados 

materiais escritos: livros de literatura, livros religiosos, livros didáticos, jornais, cadernos, 

fotonovelas, revistas em quadrinhos, cartilhas, cartas, almanaques. Junto a isso, as 

representações de leitura apresentam dois grandes grupos familiares: no primeiro aparecem as 

formulações realizadas, entre outros fatores, pelas experiências da leitura como prática 

natural, desinteressada, descontraída, segura, desenvolta, livre, vinculada à oralidade e mediada 

por avós, irmãos, tios, primos e, obviamente, pelos ritos envolvidos nesta prática. No segundo 

grupo se encontram as representações que se vinculam aos discursos que circulam sobre o ato 

de ler e que relacionam a leitura ao processo de escolarização, às convenções e regras 

instituídas pela escola.  

No grupo de professores28 em que a leitura aparece como prática mais livre, a 

característica marcante que surge na formação do leitor é a audição de versos, histórias de 

livros e revistas: 

 
 
Tive uma infância ótima, a melhor lembrança que tenho de leitura é a de ver 
e ouvir meu avô ler (ISABELA)29. 
 
 
Eu lembro é da vovó. Ela foi sempre uma grande incentivadora pra todos 
nós. [...] o que ela fazia: ela lia muito os clássicos. A gente ouvia as leituras 
que ela fazia. Ela também leu muitos livros de faroeste [...] comprava 
muitos livros e histórias em quadrinhos e primeiro pedia pra que lêssemos e 
disséssemos o que entendíamos da leitura e sem saber ler ou escrever a 
gente compreendia e criava as histórias: será que era aquilo mesmo que 
estava acontecendo, será que não?- isso eu lembro desde os meus cinco 
anos de idade. Depois ela contava direitinho a história e dizia pra gente o 
que realmente contava a história (CARLOS). 
 
 
Lembro que contavam histórias para nós e eu achava aquilo tudo muito 
interessante (DANILO). 
 
 
Que tempo bom aquele, de contações e mais contações. A gente ia 
aprendendo a ler só ouvindo, dava vontade de ler também (ANDRÉ). 

 
 

                                                 
28 São professores das disciplinas Geografia, Língua Portuguesa, Inglês e Matemática. 
29 O negrito servirá, a partir de agora, para destacar os trechos mais significativos em relação ao tópico que está 
sendo analisado. 
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Se as práticas orais permeiam a produção de sentidos pelas crianças, a presença da 

figura do autor oral, como apontam os professores, continua sendo, segundo Chartier (1996, 

p. 26) “uma figura marcante em toda a história da leitura”. Pompougnac (1997, p. 46), 

estudioso das práticas de leitura, na França, menciona o papel do outro na constituição do 

leitor que vai ao encontro do que foi citado pelos professores: “O papel do par não é apenas 

levar a descobrir ou dar novos textos para ler. Testemunho das novas leituras, ele ajuda a 

consegui-las e a ‘certificar’ o novo leitor”. Esse sentimento é demonstrado por André quando 

afirma, “A gente ia aprendendo a ler só ouvindo, dava vontade de ler também”. 

Os mediadores pessoais, isto é, os sujeitos com os quais os professores se depararam 

em seu percurso, como os irmãos, algum professor da escola em particular, amigos, avós, 

pais, exerceram funções importantes nas trajetórias dos professores, a exemplo do que 

encontramos no fragmento de Carlos, quando apresenta a riqueza do papel da avó em sua 

formação leitora. Carlos, a partir do que ouvia de sua avó, era seduzido a inferir o sentido do 

texto e só depois, ainda na companhia da avó, é que vai conferir suas hipóteses. 

O autor oral esteve muito presente mediando o processo de apropriação da leitura e a 

mensagem do texto. A audição da leitura feita por outros tem assim diferentes funções. No 

nível cognitivo ela abre uma janela para conhecimentos que a conversação sobre outras 

atividades cotidianas não consegue comunicar. Permite estabelecer associações esclarecedoras 

entre a experiência dos outros e a sua própria. A audição da leitura é importante também pelas 

questões e comentários que ela sugere, “Que tempo bom aquele de contações”. Pelos 

resumos que provocam, os autores orais ensinam a compreender os fatos ocorridos nas 

histórias. Essas figuras orais contribuem de maneira peculiar para apropriação da leitura pelos 

sujeitos, como ratifica André: 
 
 
Na minha família tinha um leitor adulto que comprava e lia a coleção de 
gibis, então quando ele largava, eu pegava. Eu morava com meu avô, avó, 
meus primos, tios... Essas pessoas foram fundamentais na formação do 
leitor que eu sou hoje. São minhas melhores lembranças. Fui criado numa 
casa de pessoas simples com adultos e eu era um “catita” de biblioteca. [...] 
Acho que foi lá que aprendi a gostar um pouquinho de ler. Lá a literatura 
fazia parte de minha vida. Eu lia de tudo um pouco: livro de história, de 
Ciências, orientação sexual, depois eu aprendi a ler os gibis da década de 
60: FBI, eu li toda a coleção, acho que por isso ainda hoje gosto muito de 
ler (ANDRÉ). 
 
 

Há no relato de André a descrição de sensações relacionadas aos momentos de leitura 

vivenciados em sua casa, e que indica a presença da dimensão afetiva durante as mesmas. São 
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relatados sentimentos de carinho, proximidade, aconchego, os quais, segundo a interpretação 

do próprio sujeito, foram aspectos que imprimiram uma conotação positiva às experiências 

com a leitura e o motivou a dar continuidade a essa prática. Importante dizer que essa 

mobilização familiar é tão importante na constituição leitora de André, que mais tarde, ao se 

referir a sua atuação na sala de aula, essa é uma memória que interfere diretamente em sua 

prática e no modelo de leitura (mais lúdica, mais desenvolta) que empreende : 

 
 
Hoje, lembro de minha história de leitor, dos prazeres que tive e 
tento fazer isso com meus alunos. Mostrar de forma mais lúdica e 
prazerosa, como aprender a Matemática. Uso linha do tempo, jogos, 
vou para a quadra trabalhar medidas e mais recentemente trabalhei 
com o livro “O homem que calculava” (ANDRÉ). 

 
 

André aponta um ponto de vista sobre aquele mundo escolar e, ao tempo em que faz 

isso, coloca o mundo sob um ponto de vista, considerando questões de sua experiência como 

aluno significativamente relevantes para sua forma de compreensão do cotidiano e de sua 

prática docente. Isso vai ao encontro do pensamento de Ferrarotti (1988) quando diz que a 

história é compreendida, na abordagem biográfica, como memória coletiva do passado, 

consciência crítica do presente e premissa operatória para o futuro. 

Continuando a discussão sobre as práticas, diria que ao ouvir um adulto ler, ao 

manusear um livro, uma revista, os sujeitos vão aos poucos apreendendo a cultura escrita, se 

apropriando dela, atribuindo-lhe sentidos. Vimos aqui que as melhores lembranças são de 

audição de algum tipo de leitura, seja um verso, uma história, uma cantiga. Dessa forma, a 

leitura é precedida pela comunicação oral, uma prática quase nunca mostrada como relevante, 

mas que é muito antiga e que possuiu muita importância no mundo antigo. Paralelamente a 

este aspecto, Chartier (1996) ressalta que nas sociedades do Antigo Regime a leitura em voz 

alta servia como elo entre o leitor e a comunidade30. 

                                                 
30 A leitura em voz alta subsistiu até na época moderna, entre os séculos XVI e XVIII e era aplicada aos gêneros 
poéticos, comédia humanista, romances de cavalaria e pastoris e nos textos de história, exercendo, portanto, a 
função de inteligibilidade àqueles que não tinham a habilidade de ler ou entender as mensagens escritas. Quanto 
à função socializadora, servia para reunir grupos, incluindo-se os semi-alfabetizados, os analfabetos e também os 
representantes dos meios letrados que se deliciavam com a mediação da voz leitora, para adquirir familiaridade 
com as obras e com os gêneros da literatura culta. O interessante nessa prática é que todos tinham oportunidade 
de adentrar no mundo da cultura escrita, independente ou não da condição de alfabetizado. No século XIX a 
leitura ainda era uma prática reservada à minoria, constituída pelas pessoas ilustradas que se permitia comprar 
livros, embora houvesse a opção dos clubes de leitura, o que atraía muitas pessoas. Assim, na maior parte do 
século XIX os livros foram mais ouvidos do que lidos por determinados grupos que se revezavam lendo ou 
ouvindo, enquanto trabalhavam. 
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Prolongando-se do século IV d.C até o século XIV e tendo como fortes características 

a codificação, o entretenimento e encontro social, pode-se dizer que a oralidade durante toda a 

Antiguidade se torna imperativa e uma das formas de exercitá-la era reunir-se para ouvir 

alguém ler, o que se tornou uma prática necessária e comum no mundo laico da Idade Média. 

Antes da invenção da imprensa, a alfabetização não era fato comum e os livros eram 

propriedades dos ricos, portanto, privilégio de um restrito número de leitores. As pessoas que 

queriam familiarizar-se com determinado livro ou autor tinham, amiúde, mais chance de ouvir 

o texto recitado ou lido em voz alta do que de segurar o precioso volume nas mãos.  

Em todos os reinos da Europa, mais ou menos a partir do século XI é que essa tarefa 

começou a ser realizada pelos jograis itinerantes (artistas públicos que se apresentavam em 

feiras e mercados, bem como diante das cortes). Eles recitavam ou cantavam versos de autoria 

própria ou de mestres trovadores, armazenados em suas prodigiosas memórias. Os trovadores, 

descendentes de linhagens nobres, que escreviam canções formais em louvor de seus amores 

inatingíveis, também desempenhavam essa tarefa (MANGUEL, 2006).  

Assim sendo, ouvir a leitura de um livro se constituía numa experiência um tanto 

diferente, era como hoje assistir a uma peça de teatro, pois os recitais apresentados pelos 

jograis tinham todas as características óbvias de uma representação teatral, e seu sucesso ou 

fracasso dependia da capacidade do intérprete de variar expressões, uma vez que o tema era 

bastante previsível. Anteriormente, nos séculos XVI e XVII “subsistiam as leituras em voz 

alta, na taberna ou na carruagem, no salão ou no café, na sociedade seleta ou na reunião 

doméstica” (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 124), e isso acontecia porque os livros, não 

eram escritos, eram manufaturados por escribas, por outros artesãos, por mecânicos, e por 

impressoras e outras máquinas. A leitura, quando era feita em voz alta, exercia, portanto, 

dupla função: passar informações sobre aquilo que estava escrito àqueles que não sabiam 

decifrá-lo e socializar os indivíduos em torno dos livros, seja na intimidade familiar ou na 

convivência letrada. Essas funções tão antigas parecem ter deixado vestígios nas práticas 

familiares dos professores. 

Ao longo dos anos, a leitura em voz alta perece ter tomado distância dessas formas de 

lazer e socialização, tendo ficado em grande parte reduzida as relações criança-adulto ou a 

alguns lugares institucionais como é o caso da igreja e de algumas poucas atividades na escola 

cumprindo funções bem diferenciadas das usadas antigamente. 

As práticas de oralidade usadas nas famílias dos professores que participam desta 

pesquisa aproximam-se dos ideais de sociabilidade, de partilhas com o outro, de aconchego e 

diálogo presentes também no Antigo Regime. Quando Isabela diz: “Nós rodeávamos meu avó 
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para ouvir suas histórias”, o ato de ler em voz alta perece ir além de objetivos específicos de 

aprendizagem, buscando formas de promover o acesso à leitura. 

Esse vínculo entre leitura e sociabilidade é demonstrado também por Danilo quando 

fala de sua relação com o pai, um assíduo leitor de jornais: 

 
 
Uma coisa que me interessou muito e que está associado à leitura foi o 
exemplo dado por meu pai. Me identifico com ele que era leitor de jornal e 
trago dele esse exemplo. Lá no jornal busco muitas respostas [...] Isso me 
ajuda a me relacionar com os outros, inclusive com meus alunos. 
Atualmente, leio, diariamente os jornais. Leio todos os jornais da cidade. 
Mas também leio muitos livros (DANILO). 
 
 

Percebe-se que Danilo é um ávido leitor de jornais. Busca na leitura as repostas para 

sua indagações. A leitura permeou toda sua vida relacional, constituindo-se nos fundamentos 

de sua experiência com o outro. O pai, com quem se identifica, lia jornais, exemplo 

determinante da sua condição de leitor e possivelmente esse tipo de leitura influenciou seu 

interesse posterior pelos livros.  

 

3.2.2 A memória dos espaços de leitura e as transgressões e aprendizagem do não-leitor 

do mundo impresso 

 

Outro aspecto específico que constitui a experiência leitora na família aborda a leitura 

em diferentes situações, lugares e representações - elementos fundamentais para a 

discussão das maneiras pelas quais os leitores buscam variadas maneiras de se apossar do 

escrito: 

 
 
Eu era pequena, ficava em casa, na sala olhava aquelas gravuras e ficava 
curiosíssima pra saber o que estava escrito ali. Era um livro de gente 
grande e eu ainda não lia, mas sabia que o que estava escrito ali servia pra 
ler, que tinha algumas informações, que falava de coisas, então eu folheava 
as páginas e fazia de conta que lia, falando alto porque eu ainda estava 
aprendendo (SOLANGE). 
 
 
Sempre foi assim: eu via meu pai, leitor voraz, sentado na cadeira da sala 
ou do pátio lendo o jornal e lá estava eu tentando imitá-lo, devorando cada 
página que tinha o jornal. Meu pai falava da importância daquela leitura 
para minha vida. Isso criou em mim o exemplo de que ler deve ser um ato 
prazeroso, sempre. Assim, com esse prazer, vou lendo aos poucos, bem 
devagar, do meu jeito cada parte do jornal (DANILO). 
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Eu lembro que na rua da minha casa meus amigos me emprestavam muitos 
livros. Lembro de uma leitura que eu nunca, nunca vou esquecer...eu tinha 
uns 10 anos mais ou menos: A macaca Sofia, não lembro o autor, acho que 
eu tinha uns 10 anos quando eu fiz essas leituras . Ficou marcante uma 
passagem: era uma página totalmente impressa com as palavras aí eu 
virava e de repente tinha uma figura, então foi aí que tive contato com as 
duas formas de leitura separadamente: texto impresso e desenhos. Foi 
fantástico. Era um outro tipo de leitura, de material escrito e isso parece 
que me colocava com outra postura diante da leitura [...] Logo cedo dei 
aulas particulares. Então com meu primeiro dinheiro saído dessas aulas 
comprei o livro “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis 
aí eu lembro que era uma revista feminina que fez a promoção de que quem 
comprasse a revista levava junto o Brás Cubas, um clássico da literatura 
universal. Eu trabalhava de segunda a sexta e quando chegava o sábado o 
que acontecia? Eu ia pro Centur e aí eu emprestava os livros. Lá na Rua Rui 
Barbosa tinha uma banca de revista um dia eu  parei e comprei um livro e aí 
pronto eu achei que aquilo era maravilhoso: era diferente, outro tipo de 
material de leitura, uma brochura, as letras eram amareladas, as letras 
eram minúsculas. Por isso eu li o livro com grande dificuldade. Depois li 
muito rápido e até hoje é assim. (CARLOS). 
 
 

O que esses fragmentos permitem contar? Como podemos ver foram diferentes as 

formas que os professores se apropriaram dos textos. Uns contam dos espaços em casa com 

irmãos, pais, mães, outros, o espaço era a rua e lá o conjunto de amigos que estudava em uma 

escola privada, com melhores condições de acesso aos livros das bibliotecas e que, ao 

terminar de ler, emprestavam seus livros, como narrou Carlos. As situações são sempre a de 

partilha, ajuda, desejo, troca. Um fato me chama atenção: fomos acostumados a pensar nas 

práticas de leitura somente pelo ângulo de quem lê, domina o código, contudo o depoimento 

de Solange rompe, de certa forma, com esta representação, porque autoriza a representação de 

que tanto o ler quanto o não ler, não dominar os códigos alfabéticos são, ambos, práticas 

culturais.  

Solange traz indicações de como se deu para ela e, certamente para outras crianças, as 

relações com a leitura fora da escola: “Eu ainda não lia, mas sabia que o que estava escrito 

ali servia pra ler”. Aqui Solange nos faz repensar a história daqueles que parecem estar 

excluídos das apropriações, observando os usos que são feitos de determinados suportes de 

leitura. Ela não domina os códigos alfabéticos, mas conhece e está ciente dos ritos que 

envolvem essa prática de leitura, pois a vivencia em casa com seus irmãos mais velhos. 

Larrosa (1996, p. 135) traz essa discussão do código para o trabalho com a leitura e diz que 

 
 
Se só é experiência aquilo que nos passa e o que nos forma ou nos 
transforma, a experiência que fazemos ao ler um texto é diferente de decifrar 
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seu código. E isso, entre outras coisas, porque cada experiência de leitura 
também suspende e faz explodir o código ao qual o texto pertence. Por isso, 
e em relação ao código, a leitura não é atar um texto a um código exterior a 
ele, senão suspender a segurança de todo código, levá-lo ao limite de si 
mesmo e, permitir sua transgressão. 
 
 

E, ao que parece, Solange, ao suspender a segurança do código não deixa de se refazer 

(e desfazer também) pela leitura. O não domínio do código faz com que Solange se invente de 

outra maneira e faz também com que o código seja usado com outro sentido, buscando outras 

combinações para produzir novos significados. 

A fala de Solange, “era um livro de gente grande”, foi justificada tendo como 

referência os aspectos físicos do livro, sua materialidade que naquele momento produzia o 

sentido de leitura. Como é possível perceber a materialidade do impresso criava uma nova 

perspectiva no modo de ler de Solange: não era um livro qualquer, era livro de adulto. O livro 

não é de quadrinhos, não é de pintura, é livro de gente grande, sinalizou Solange, assim como 

o livro que continha texto impresso e gravuras era um outro tipo de leitura para Carlos: “Era 

um outro tipo de leitura, de material escrito e isso parece que me colocava com outra postura 

diante da leitura”. 

Estes aspectos físicos relatados instituem determinados modos de ler, determinadas 

atitudes em relação às práticas de leitura: Como ler um livro de adulto se Solange ainda não 

sabia ler? Este "conseguir ler", “estar aprendendo” destacado pela professora remete às 

práticas de leitura legitimadas e autorizadas pela escola, que na maior parte das vezes legitima 

a leitura atrelada somente ao domínio do código. A tradição da leitura vivida na escola e o 

modo como ela tem sido aprendida e ensinada mantém relações diretas com modelos 

tradicionais de alfabetização31. Talvez por este motivo, a leitura realizada por Solange não 

seja considerada legítima. 

O relato de Solange é um importante argumento contra um discurso que circula 

socialmente sustentando a idéia de que as crianças que ainda não dominam o código escrito 

não conseguem produzir textos, ou ainda, numa visão mais reducionista, nem sequer 

interpretam textos escritos. Talvez daí surja a resistência de tantos professores para trabalhar a 

leitura e a escrita em classes de Educação Infantil, optando, por julgar mais adequado, pelo 

trabalho com palavras isoladas e com famílias silábicas. 

Outro destaque dado aos fragmentos refere-se à representação de leitor. Solange não 

se identifica com a figura de “não-leitor”, em razão da falta de domínio do código escrito ou 
                                                 
31 Veremos mais detalhadamente esse aspecto no item de análise que trata especificamente das práticas de leitura 
na escola. 
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porque tem pouco material escrito para leitura. Diz: “[...] então eu folheava as páginas e 

fazia de conta que lia, falando alto porque eu ainda estava aprendendo”, ou seja, Solange 

verbaliza que não estava desapossada da leitura. Nesse caso, ela parece ter uma imagem 

positiva de si como leitora e a leitura parece ser uma prática muito comum em sua vida 

familiar. Importante lembrar que o próprio fato de Solange declarar que ainda não lê se 

relaciona ao que a escola entende e valoriza como leitura, mostrando que as crianças, pelas 

diferentes influências recebidas, às vezes veiculam imagens de um leitor e de uma leitura 

ideal, presentes em algumas experiências religiosas, assim como deixam vestígios de que 

percorrem pelos textos se utilizando de atitude mais destemida ao dizer que lia em voz alta 

porque ainda estava aprendendo. 

Nesse sentido a prática cultural implica saber, como já afirmado antes, o que se lê. 

Mas, junto a isso se encontra a preocupação, não menos importante, com o como se lê. Nesse 

“como se lê” está o toque pessoal, o estilo de cada um e que envolve emoção, paixão e desejo. 

Essa forma de representar a leitura muitas vezes transgride as chamadas representações 

“legítimas”, pois elas relatam os espaços mais livres nos quais a leitura se realiza 

Essas manifestações de uso da linguagem intermediada pela escrita, sob a influência 

dos adultos, essas práticas letradas em instituições como a família são apontadas por 

diferentes estudos – Kleiman (1995), Soares (1998; 2003a) – como eventos de letramento32. 

Esses estudos têm mostrado que letrar significa levar as crianças ao exercício das práticas 

sociais de leitura e escrita.  

 Uma criança letrada, segundo Soares (2003a), é uma criança que tem a prática, a 

habilidade e o prazer de ler e escrever diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes e 

portadores, em diferentes circunstâncias. Ora, se uma criança não sabe ler, mas pede a um 

adulto que lhe conte as histórias de livros ou as gravadas na memória, como foi declarado por 

Solange, “Eu ainda não lia, mas sabia que o que estava escrito ali servia pra ler, então eu 

folheava as páginas e fazia de conta que lia”, se pede que lhe escreva um bilhete ou, ainda, 

rabisca no papel fazendo de conta que está escrevendo, esta criança é considerada letrada, 

porque conhece e tenta exercer, considerados obviamente os seus limites, práticas de leitura e 

escrita utilizadas em uma sociedade letrada. Letrada seria então a criança ou o adulto que, 

independentemente de ter ido à escola e de ter sido alfabetizado, usa ou compreende 

determinadas estratégias que são características dessa sociedade. A esse respeito Kleiman 

(1995, p. 19) assim se expressa: 

                                                 
32 Compreendido por Kleiman (2000) como evento em que a escrita constitui parte essencial para dar sentido a 
uma dada situação. 
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Uma criança pré-escolar que estivesse “lendo” rótulos diversos de 
embalagens, ou um adulto “analfabeto” que “lesse” sinais de trânsito ou 
números ou cores de ônibus para se orientar numa cidade, teria uma prática 
discursiva letrada. 

 
 

Retomando a discussão acerca da materialidade do livro interferindo nos sentidos 

produzidos pelos sujeitos, vemos que Carlos sai do mundo dos livros somente com gravuras 

para juntar-se ao mundo impresso. Declara que aquele “outro tipo de leitura, de material 

escrito” parecia colocar-lhe diante de outra “postura diante da leitura”. Que significados 

teriam essa mobilidade do suporte de escrita diante do leitor? Os tipos de suportes interferem 

nos sentidos que damos à leitura, nos nossos modos de ler? 

Os estudos de Chartier (1999) demonstraram que a materialidade do livro ocupa um 

papel importante no modo de apropriação, permeando um determinado tipo de leitura. Ao 

abordar as transformações históricas dos suportes escritos, Chartier (1996, p. 30) sinaliza para 

os efeitos dessa mudança no comportamento dos leitores: 

 
 
Sabemos que a leitura do rolo na Antiguidade era uma leitura contínua, que 
mobilizava o corpo inteiro, que não permitia ao leitor escrever enquanto lia. 
Sabemos que o codex, manuscrito ou impressso, permitiu gestos inéditos 
(folhear o livro, citar trechos com precisão, estabelecer índices) e favoreceu 
uma leitura fragmentada mas que sempre percebia a totalidade da obra, 
identificada por sua própria materialidade. 
 
 

Na perspectiva apontada por Chartier, a revolução do suporte material do livro 

corresponde também a uma revolução nas maneiras de ler, como apontadas por Solange e 

Carlos. Assim como as rupturas não ocorrem de forma rápida e decisiva, igualmente as 

práticas de leitura vão sofrendo profundas modificações no transcorrer dos tempos em função 

das transformações nos suportes dos textos. As práticas de leitura vêm ao longo de sua 

história sofrendo modificações a partir dos suportes que lhes dão materialidade.  

Danilo relata sua experiência de leitura com o jornal e os mediadores envolvidos nesse 

processo. Ele se apropria do material escrito tomando como principal referência a figura de 

seu pai, um “leitor voraz”, trazendo isso para sua atual prática de leitura. Observe-se que 

nesse caso, não era tanto o conteúdo da leitura o objeto de estímulo ao entrevistado, mas o 

modelo de realização do próprio ato de ler que o pai desenvolvia. Vemos então como o dado 

biográfico não cumpre aqui a função de nos dar apenas a construção de um conteúdo pessoal, 
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mas tem pontos que o prendem à comunidade local e à sociedade mais ampla, pois quando 

narra, Danilo, ao falar de si, fala também sobre o outro, sobre o pai, fazendo vir à tona além 

de sua imagem a imagem que faz de seu grupo social com seus usos e práticas. A atitude do 

pai parece ter sido “absorvida” pelo filho e tê-lo influenciado em sua vida de leitor, já que traz 

para dentro de seu local de trabalho as experiências relacionadas a sua família de origem. 

Ao produzir sua narrativa, Danilo traz a voz de seu pai que faz parte de sua trajetória 

de vida, mostrando o quanto como sujeitos somos resultados de entrelaçamentos de discursos, 

somos atravessados pelas muitas narrativas que nos constituem. Pelas nossas vozes falam as 

instituições, os ensinamentos recebidos de diferentes pessoas, os discursos permitidos e os 

não permitidos. O sentido está no mundo e, neste caso, ao apropriar-se dele, Danilo o re-

organiza, o re-interpreta, o re-inventa. A narrativa ganha aqui um status especial conforme 

informa Larrosa (1996, p. 146): 

 
 
Se a vida humana tem uma forma, ainda que seja fragmentária, ainda que 
seja misteriosa, essa é a de uma narrativa [...] Nossa vida, se é que ela tem 
uma forma, tem a forma de uma história que se desdobra. Portanto, 
responder a pergunta: “quem somos”? implica uma interpretação narrativa 
de nós mesmos, implica uma construção de nós mesmos na unidade de uma 
trama. 
 
 

 É possível perceber pais, mães e outros familiares contribuindo para a efetivação de 

práticas de leitura e escrita construídas na família desses professores, por modos de leitura 

menos controlados socialmente. Esse contexto parece ter consignado às crianças diferentes 

papéis e possibilidades de leitura, porque de um lado vemos sujeitos adultos que lêem e 

escrevem e de outro encontramos crianças, sujeitos que às vezes, sem dominar o código 

escrito, fazem de conta que lêem e escrevem ou apenas apreciam o que adulto faz ou ainda 

servem de escribas aos adultos que não dominam o código escrito. É, portanto, na presença do 

fazer de conta que lê, no brincar de ler, no desenho de escrever que se encontra o valor e o 

uso social da leitura e da escrita nessas situações de leitura, muitas vezes desconsideradas 

como práticas leitoras.  

As narrativas mostram que os materiais de leitura que circulam nas famílias são 

diversificados e que há grande relação entre texto escrito e oralidade, instituindo práticas 

marcadas pela escuta ou pela memorização do texto.  As salas de leitura ou biblioteca na 

família é sempre o outro – pai, mãe, irmão, primo, vizinho, – que por meio de seu incentivo e 

seus modelos de ler e das histórias que contam vão constituindo a formação leitora de cada 

criança. 
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3.2.3 Família e escola: expectativas sobre o ato de ler 

 

Como vimos há no espaço familiar, ainda que de forma restrita, o contato dessas 

crianças com o material escrito e seus desdobramentos em formas orais. Lá as crianças 

aprenderam, por exemplo, que o contato com a escrita é constituído de outros sentidos e 

finalidades diferentes dos vivenciados na escola, talvez por isso se frustrem quando chegam à 

escola e vivenciam outras formas de tratamentos dado à escrita. Nesse sentido, ainda que a 

leitura não se constitua em uma prática mais ativa, a influência do seu valor simbólico e social 

trazida em diferentes estratégias de uso, é um ato evidente, conforme aponta Rojo (2001, p. 

21): 

 
 
O desenvolvimento da linguagem escrita ou do processo de letramento da 
criança é dependente, por um lado, das instituições sociais – família, 
escola...- em que está inserida. Ou seja, da maior ou menor presença, em seu 
cotidiano, de práticas de leitura e escrita. 

 
 

Nos bairros e nas famílias de classes populares, como a dos professores 

participantes dessa pesquisa, é cena comum vermos as crianças aparecerem de todos os 

lugares, manifestando suas formas orais, brincando livremente, como bem descreveu André: 

 
 
Sou caboclo marajoara e vim pra Belém com seis anos de idade e brinquei 
muito durante minha infância, trocava informações com adultos e com 
outras crianças (ANDRÉ). 

 
 

São crianças que circulam de um lado para o outro brincando, correndo, cantando 

e contando histórias que ouvem no bairro e em casa. Embrenhadas no mundo do adulto e na 

carência (não ausência) de materiais escritos, elas são ouvintes atentas, sequiosas de novas 

informações, absorvendo experiências e ensinamentos que vêm de diferentes lugares e 

pessoas.  

Assim, o professor, na sua família, parece ter se constituído como um leitor que se 

atém ao trato de sua forma oral. Formas essas pouco valorizadas pela escola, mas que 

assumiram características semelhantes àquelas delegadas à linguagem escrita: informar, 

confrontar, documentar, induzir, registrar, reconstruir histórias de pessoas e de lugares, 
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compilando suas histórias, de suas famílias e amigos. Agindo assim, elas trazem consigo 

muitas das funções sociais da leitura e da escrita exigidas em nossa sociedade33. 

Os fragmentos acima demonstram que o papel e o lugar do leitor estão além do papel 

de decifrador, pois os sujeitos ao longo de suas histórias de leitura vão buscando diferentes 

táticas para se apossar dos materiais escritos, seja por intermédio dos irmãos, dos pais ou 

amigos. Isso porque segundo De Certeau (1994, p. 269) 

 
 
Ler é estar alhures, onde não se está, em outro mundo; é construir uma cena 
secreta, lugar de onde se entre e se sai à vontade [...] os leitores circulam por 
terras alheias, nômades, caçando por conta própria através dos campos que 
não escreveram. 
 
 

 Nas cenas de leitura descritas pelos professores aparece a representação do leitor como 

alguém mais livre, bem diferente daquele leitor preso nos gabinetes, nas bibliotecas, diferente 

também das representações ideais de leitura que mostram o corpo sentado e pouco relaxado, 

como aponta Chartier (1996) acerca das cenas de leitura. Assim, ao manifestarem diferentes 

experiências com a leitura, os professores dão pistas de que não lêem unicamente livros 

escolares, não lêem somente aquilo que é definido como “boa-leitura”. 

A combinação entre estímulo familiar e facilidade de acesso ao material de leitura 

mostrou-se, em alguns casos, determinante para a criação da prática de leitura, como atestam 

Isabela e Sérgio: 

 
 
Meu avô, que é um grande leitor foi um grande motivador de todos nós no 
campo da leitura. Lembro que quando eu pegava os livros do meu avô era 
como se fizesse uma VIAGEM. Ficava curiosa, maravilhada em saber como 
eram aqueles lugares mostrados nos livros. Lembrando disso, penso no 
quanto isso mexeu verdadeiramente comigo, com minhas opções...que talvez 
tenha sido ali o início de minha opção profissional. Essa curiosidade até 
então eu não sabia que isso era geografia. Hoje eu entendo que aquele meu 
interesse pelas questões do espaço, das formas de organização já era o 
“gérmen” da geografia em mim (ISABELA). 

 
 

Eu acho que tem traços marcantes que carregamos e que fazem parte da 
gente. Os livros que li fazem parte desse traço marcante: O tesouro da 
juventude, O mundo pitoresco, D. Quixote... O meu hábito de leitura está 
sempre relacionado a meu pai e minha mãe, grande incentivadora. Talvez 

                                                 
33 Guinzburg (2006), em seu livro O Queijo e os Verme, relata a história de Menocchio, um moleiro que lia as 
Escrituras Bíblicas, mediatizado pelas tradições orais. Menocchio filtrava suas leituras através de um confronto 
entre a página escrita e a cultura oral. Isto favorece com que o moleiro formule idéias, e, posteriormente, afirme 
que as mesmas tenham saído de sua própria cabeça, reconhecendo a si próprio como (predominantemente) 
aprendiz/autodidata. 
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por isso o livro tenha tanto significado em minha vida. Meu pai dizia uma 
coisa interessante: “Se um livro custa R$ 20,00 e só eu ler ele vai continuar 
custando R$ 20,00, mas se duas pessoas lerem ele vai custar R$10,00 e isso 
era assim com todos os tipos de leitura: fosse jornal, revista, livros...fazia 
com tudo. Se lesse um jornal já passava em seguida pra alguém, porque ele 
achava que o preço ia se diluindo à medida que as pessoas iam lendo. 
Talvez isso justifique em parte minha paixão pela leitura, o fato de hoje eu 
reler meus livros, as sensações que sinto, meu apego incessante sobre o 
material escrito (SÉRGIO). 
 
 

Sendo a leitura um bem cultural, entende-se que o contato com a mesma se dá por 

meio da interação social. Isabela e Sérgio evidenciam este fato ao relatarem experiências nas 

quais as interações com os livros se deram, fundamentalmente, a partir da mediação do 

“outro” - um personagem que pretendia organizar experiências onde o sujeito e a leitura 

pudessem estabelecer uma íntima relação, como foi o caso de Sérgio, com seu pai, e de 

Isabela, com seu avô. Nos depoimentos de cada sujeito, entende-se que as experiências 

organizadas pela família apresentaram características em sua maioria agradáveis e, por isto, 

marcaram a leitura positivamente. Mais adiante Sérgio vai relatar que a experiência vivida em 

casa, com seu pai, com a mãe (segundo ele, a mãe não era uma leitora habitual, era mais uma 

incentivadora de leituras) e com uma vasta biblioteca fez dele o leitor apaixonado que é hoje e 

que isso lhe serve de modelo no trato com a leitura em sua casa, com sua filha e na escola, 

com seus alunos. Assim diz Sérgio: 

 
 
eu acho que a minha formação de leitor está aí...na minha família. Com a  
minha filha, eu sou assim mesmo como meus pais foram comigo. Quando eu 
não tenho um livro novo pra ler eu releio o que já li... Na escola, em minha 
sala, eu também acho isso. Deve ser incentivado o gosto da leitura. Muitas 
vezes devem ser criadas situações informais sem a preocupação com 
aqueles aspectos mais formais, disciplinares. Eu acho que há carência por 
parte dos alunos da escola de situações mais confortáveis, em que eles 
fiquem mais à vontade. Se você criar situações também fora deste ambiente 
você consegue com que eles participem e tenham um bom aproveitamento. 
Acho que podemos criar ambientes de leitura, como criaram para mim. 

 
 

Nota-se que a trajetória de formação desses professores enquanto leitores não foi 

apenas marcada pelo contato com os livros, mas também pela qualidade da mediação do 

“outro”. As características afetivas percebidas pelos professores foram determinantes à 

natureza positiva da relação que estabeleceram com a leitura e revelam como cada 

acontecimento da nossa vida repercute no íntimo de cada um de nós. 
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3.2.4 O livro como objeto cultural: afetividade, clandestinidade... 

 

Os objetos de leitura constituem marcos de significação para o tempo. Bosi (1994) fala 

sobre os objetos biográficos, daqueles que têm força e significado no cotidiano dos sujeitos e 

marcam as relações de afeto, os momentos e acontecimentos. No momento da entrevista com 

Sérgio, senti a força desse objeto biográfico - o livro - em sua vida, a partir das experiências 

vividas em casa com o pai e com a mãe de quem recebeu apoio, paciência e o incentivo, 

condições essenciais para formação de um leitor. E mais ainda: a leitura entrelaça-se ao tempo 

e à memória. Sérgio lembra dos livros presenteados e que tiveram muita importância em sua 

vida como “O tesouro da juventude, O mundo pitoresco, D. Quixote”. Esses livros foram 

especiais a ponto de serem ressignificados como lembrança, tantos anos depois. Os livros são 

objetos da memória de Sérgio:  

 
 
Tesouro da juventude, uma coleção super interessante porque vinha dividida 
por assuntos e você lia um pouco de tudo: de história, contos, geografia, 
tinha muita imagem pra se vê (SÉRGIO). 
 
 

E assim sendo o livro pode ser rememorado, constituindo-se marco da memória do 

sujeito e da memória coletiva, pois se torna um objeto portador de leitura e de lembranças que 

podem ser partilhadas. 

Para Sérgio, a experiência íntima, pessoal e de paixão com a leitura está associada a 

um misto de sentimentos e sensações que sugerem algo próximo ao estado de êxtase diante do 

belo e do pleno, proporcionado por seu pai. Paralelo a esse aspecto Alberto Manguel (2006, p. 

14) quando fala da paixão pelos livros e o prazer da leitura descreve algo semelhante: “[...] 

segurar um livro em minhas mãos e experimentar subitamente aquele sentimento peculiar de 

admiração, reconhecimento, calafrio ou calor que, por nenhum motivo discernível, uma certa 

seqüência de palavras evoca”.  Assim sendo, o verdadeiro leitor, ressalta Manguel, precisa 

encontrar a própria maneira de ler para, realmente, apropriar-se dos livros que lhe chegam às 

mãos. Percebo também este movimento descrito por Sérgio e Manguel ao observar a narrativa 

de Carlos quando descreve sua felicidade clandestina diante do livro, também um objeto 

biográfico: 

 
 
Tinha uma moça aqui na rua que era [...] sócia do círculo do livro, eu nem 
sabia o que era isso. Ela pediu As brumas De Avalon de Marion Zimmer 
Bradley e aí eu me apaixonei e minha paixão foi tão grande, tão 
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grande....são quatro volumes....que eu tenho o quarto volume e não tenho 
coragem de ler, porque se eu ler parece que vai acabar a magia, tanto é 
que eu vi o filme e detestei o filme, porque tu sabes que o leitor é muito 
exigente, é muito crítico. Quando ele vai ao cinema vê todos os defeitos, 
todas as lacunas, ele nem sempre entende que aquilo é adaptação, uma 
linguagem diferente...eu vi o filme Frida, eu tenho o diário, mas eu não 
li...Eu acho que a leitura fazia parte da minha vida como minha própria 
respiração e acho também que cada um de nós, ao ter contato com a 
leitura o faz de maneira pessoal e intransferível. Cada um dá o seu tom, a 
sua cara...eu, por exemplo, leio muito rápido, talvez para ler mais coisas 
(CARLOS). 
 
 

 Em todos os excertos apresentados aparece de forma marcante a figura do adulto na 

formação leitora dos professores. Nesse sentido, as lembranças de leitura e das pessoas nela 

envolvidas constituem algo que não é exterior aos professores, sem significado, mas parecem 

assumir um caráter de ‘sentido’ na medida em que tais situações ocorreram permeadas por 

relações contextuais ligadas às vivências afetivas dos sujeitos. Daí a importância que a elas 

atribuem os professores. Importância tal que até hoje os professores guardam materialmente 

os objetos que lhes foram significativos, como os livros. Tal constatação encontra-se presente 

no fragmento de Sérgio: 

 
 

Eu tenho hoje aqui em casa algumas obras que sobreviveram a essa época, 
que sobreviveram dessa biblioteca: Mobi Dick e Dom Quixote, são duas 
edições antigas que tenho aqui em casa, que foram os primeiros livros sem 
imagem que eu tenho recordação de ter sentado pra ler (SÉRGIO). 

 
 

 Ao expressar-se de tal forma Sérgio nos lembra que a história das histórias de nossas 

vidas é a história das narrações que temos ouvido e lido e que, de algum modo, temos posto 

em relação conosco mesmos, pois a  

 
 
reconstrução do sentido da história de nossas vidas e de nós mesmos nessa 
história é, fundamentalmente, um processo interminável de ouvir e ler 
histórias, de mesclar histórias, de contrapor umas às outras, de viver como 
seres que interpretam e se interpretam  uma vez que já estão constituídos 
nesse gigantesco caldeirão de histórias que é a cultura (LARROSA, 1999, p. 
47).  
 
 

 Os depoimentos ratificam que na interação com seus pares, seja por meio de 

observação da leitura de um adulto leitor, ou ainda pela participação em práticas de leitura 
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mais direta, espontaneamente e menos relacionadas com o mundo escolar, as crianças vão 

construindo uma concepção do que seja ler. A esse respeito Morais (1996) assim se manifesta: 

 
 
O primeiro passo para a leitura é a audição de livros. A audição da leitura 
feita por outros tem uma tripla função: cognitiva, lingüística e afetiva. No 
nível cognitivo geral, ela abre uma janela para conhecimentos que a 
conversação sobre outras atividades cotidianas não consegue comunicar. Ela 
permite estabelecer associações esclarecedoras entre a experiência dos 
outros e a sua própria. Mais importante ainda, talvez: pela própria estrutura 
da história contada, pelas questões e comentários que ela sugere, pelos 
resumos que provoca, ela ensina a compreender melhor os fatos e os atos 
(MORAIS, 1996, p. 171). 

 
 

 Se por um lado um grupo de professores apresenta a leitura como algo mais leve e 

solto, permitindo que seja apontada uma representação de leitura como prática compartilhada, 

outro grupo mostra a outra face da leitura no ambiente familiar evidenciando que o 

investimento da família em relação à leitura está em que tal prática assegure o sucesso 

profissional de seus filhos por meio dos estudos. Nesse sentido, outro discurso começa a 

circular: a valorização do estudo e, por conseguinte, da escola como forma de ascensão 

social. 

 

3.2.5 “Ser alguém na vida”: valoração da leitura e do estudo 

 

Um pressuposto evidente neste grupo é o de que por meio da leitura há maior 

apreensão do conhecimento. A leitura torna-se um projeto de vida. Vejamos então como os 

professores experienciam, narram e representam suas práticas de leitura na família tendo 

como elemento norteador uma representação escolar de leitura.  

 
 

Minha criação foi rigorosa. Meus pais queriam que eu estudasse para ser 
alguém na vida com metodologias antigas, na tabuada, lendo tudo o que 
aparecesse, porque eles achavam muito importante ler para ser alguém na 
vida. Para ir para a escola já tínhamos que saber ler um pouco, entende? E 
isso acontecia às vezes em casa. Confesso que nessa época aprendi com 
situações de medo. Hoje, quando penso nisso penso que devo ser diferente 
daquilo que enfrentei na minha vida como estudante (CRISTIANO). 
 
 
Fui pra escola com 7 anos, mas antes disso quem me ensinou as primeiras 
letras lá na cartilha foi minha mãe, ...porque ela acreditava que os seus 
filhos já tinham que chegar na escola sabendo as primeiras letras.Ela 
achava que tínhamos que nos preparar muito bem e então a escola era esse 
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lugar, era lá que iríamos aprender realmente tudo o que interessava a 
nossa formação (PEDRO). 
 
 
Eu sou a mais velha de dez filhos e sempre vivemos com muita dificuldade. 
Em casa não tínhamos nada de bens materiais e na minha vida, como toda 
criança, eu tinha os meus desejos, como, por exemplo, o de morar numa boa 
casa, embora eu não tivesse vergonha da minha pobreza. Meus pais, apesar 
de pouco estudo, sempre me incentivaram a ler pois acreditavam que 
aquilo me levaria a adquirir mais conhecimentos e a uma posição melhor 
na vida. Era preciso ler os bons livros para ser um bom leitor (RAQUEL). 
 
 

 Quantas pistas e reflexões sobre a representação e o valor da leitura para a família 

estão contidos nesses fragmentos! Quais as relações entre o que dizem os professores e os 

discursos históricos que atravessam as apropriações sobre leitura? Dos aspectos acima 

apontados, depreende-se uma representação da leitura como deflagradora de prestígio social, 

como possuidora de uma função “redentora”, uma vez que permitirá aos sujeitos que 

modifiquem substancialmente suas vidas. 

 Então vejamos: os materiais de leitura distribuem-se em cartilhas, livros didáticos, 

tabuada, mas me parece que não é isso o que importa, mas sim a perspectiva dos pais diante 

da apropriação da leitura pelos filhos. Observam-se indícios da possibilidade de um sujeito 

superar-se a partir da leitura, constituir-se como outro, resgatando um sentido diferente para 

ser e estar no mundo. Dessa forma, o primeiro destaque eu daria ao papel de revezamento e à 

representação e o valor da leitura para a família, à importância que esses pais e mães, 

muitas vezes com pouca escolarização, dão à escola como o lugar em que se aprende 

realmente a ler. Por que será que pessoas que muitas vezes nem foram à escola dão tanta 

importância à leitura escolar? Por que a leitura é tão importante para essas pessoas?34 

 Talvez porque eles saibam que se aprende na escola coisas que não podem ser 

aprendidas em outros lugares. Em muitos casos excluídos da escola quando alunos, esses pais 

e mães tentam criar condições de continuidade para a trajetória escolar dos filhos. Muitas são 

as formas familiares de investimento pedagógico: a ajuda aos filhos nas tarefas da escola, a 

limitação dada aos espaços e horários de brincadeiras para que seja cumprida a tarefa escolar, 

a participação efetiva dos pais nas atividades da escola, entre tantas outras. Esses pais 

parecem saber que o sucesso escolar de seus filhos depende, e muito, de uma adequação a 

determinados parâmetros sociais que a escola privilegia e dos quais essas famílias se 

                                                 
34 Castanheira (2002) chama de “revezamento” a troca de papéis no ensino da leitura e da escrita. As famílias 
ensinam essa prática com o objetivo de garantir tal aprendizado, exatamente pela representação escolarizada que 
têm dessas práticas. 
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encontram distantes. É unânime a concepção de que a leitura é importante para todo ser 

humano, independentemente de ter profissão ou de ser leigo, e que o incentivo a sua prática é 

fundamental, não só em casa, mas especialmente na escola. Formas, razões e fontes diversas 

de incentivos levam as pessoas ao desenvolvimento e à prática de leitura.  

 Quando Raquel enfatiza a importância que seus pais dão à leitura em sua casa, apesar 

do pouco estudo que possuem, nos coloca diante de um dos mitos do letramento qual seja: a 

hipervalorização do saber escolarizado, muito bem justificado por Descardeci (2004, p. 45) 

quando diz que  

 
 
a hipervalorização do saber escolarizado tem raízes tão profundas nas 
crenças das pessoas em geral que estas incorrem em contradições quando 
solicitadas a refletir e a decidir sobre questões relativas a usos e funções da 
leitura em outros contextos que não o da escola. 
 
 

 Essa mesma idéia é sinalizada por Castanheira (2002) quando diz que isso ocorre 

porque o valor da leitura se dá em função de um valor cultural dessa prática na sociedade e o 

fato de alguns pais não dominarem o código escrito não lhes impede de reconhecerem o valor 

cultural dessa prática. Esses pais e mães passaram suas vidas ouvindo dizer que ler é 

fundamental, que é inquestionável seu aprendizado. Não há como escapar dessa prática que 

nos envolve e nos rodeia a cada momento, pois somos constituídos em uma sociedade letrada, 

marcada pela escritura. Sobre essa força do escrito Chartier (1996, p. 23) esclarece que: 

 
 
Dos Autos-de-fé da inquisição às obras queimadas pelos názis, a pulsão de 
destruição obcecou por muito tempo os poderes opressores que, destruindo 
os livros e, com freqüência, seus autores, pensavam erradicar para sempre 
suas idéias. A força do escrito é de ter tornado tragicamente derrisória esta 
negra vontade. 
 
 

Mas se a escola é o lugar da leitura propriamente dita, por que alguns pais e mães vão 

em suas casas “ensinando as primeiras letras”, a exemplo do que contou Pedro? Para essas 

famílias a escola é apontada como o local onde se ensina a ler. Esse discurso traz consigo um 

problema que ainda hoje enfrentamos, pois marca historicamente um tempo, uma idade certa 

para ler e para começar a ensinar a ler de verdade. Por isso antes mesmo desse ensino “de 

verdade”, as famílias se encarregam de fazer valer a importância da leitura em casa, porque 

compreendem o seu poder na sociedade e por isso efetuam atividades de leitura, mandando as 

crianças ler os livros para exercitar, treinar a leitura, mesmo naquelas famílias cujos pais são 
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analfabetos. O desejo dessas famílias, a preocupação parece ser a de garantir, legitimar, 

validar, assegurar este saber às novas gerações antes mesmo do ingresso de seus filhos na 

escola. Esse revezamento que a família faz com a escola no papel de ensinar nos coloca diante 

da constatação de que a dimensão educativa da escola vai além do que ela mesma possa 

imaginar ou prever.  

Quantos de nós não vivenciamos como professor ou como mãe/pai a experiência de 

revezamento, no qual o papel de ensinar ler e escrever ocorre fora do ambiente escolar? No 

início de minha carreira como docente, muitas vezes no intuito de garantir a organização de 

meu trabalho durante o ensino em turmas de alfabetização, pedia em reunião com os pais que 

ao ensinar em casa o fizessem com base nas letras que estavam sendo ensinadas na cartilha 

que eu adotava e eles iam relatando suas investidas nos processos de leitura, com seus 

métodos diversificados e seus treinos preparatórios. Aquilo “bagunçava” meu trabalho 

porque, às vezes, eles ousavam “adiantar” as lições e eu, claro, achava que aquilo era tarefa da 

escola. 

 Esse papel de revezamento parece servir de alguma forma para que se garanta o 

aprendizado da leitura como bem cultural. O que essas famílias trazem de particular em suas 

práticas, em suas formas de pensar a leitura se relaciona com os modos de ler construídos 

historicamente. Dessa forma, suas histórias convergem também para uma história mais ampla, 

uma esfera social. Talvez por isso Chartier e Hébrard (1995, p. 257) informem que:  

 
 
[...] as finalidades que atribuímos hoje à leitura aparecem tardiamente nos 
discursos relativos à escola. Nas “petites écoles” do século XVIII, a 
alfabetização atende à demanda de instrução por parte das famílias ao desejo 
da igreja de inculcar a ciência da salvação pela catequese e escolarização. Na 
concepção dos pais as crianças deveriam ser capazes de dominar, ainda que 
com bastante esforço, a escrita que penetrava na vida cotidiana da sociedade, 
por isso muitas vezes, o nível de escolarização se limitava tão somente à 
aquisição das primeiras letras. 
 
 

A validade da leitura está também no reconhecimento que a família lhe atribui como 

um saber legítimo, importante e às vezes até salvacionista, como disse Cristiano, “Meus pais 

queriam que eu estudasse para ser alguém na vida”, ou Pedro quando relata, “porque ela 

acreditava que os seus filhos já tinham que chegar na escola sabendo as primeiras letras”, e 

ainda como os pais de Raquel, “Meus pais, apesar de pouco estudo, sempre me incentivaram 

a ler pois acreditavam que aquilo me levaria a adquirir mais conhecimentos e a uma posição 

melhor na vida”. 
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Curioso perceber o quanto os fragmentos de Pedro, Raquel e Cristiano convergem, 

quando neles a importância da leitura se relaciona ao desenvolvimento do homem em vir a 

ser alguém na vida por meio da aquisição e apropriação da leitura. Essa é uma herança 

própria do discurso religioso da boa-leitura e a família demonstra essa influência quando 

assume uma representação de leitura como um elemento salvacionista, redentora do sujeito. 

Nesse sentido, não será qualquer leitura que servirá para que o aluno seja alguém na vida, 

somente as boas leituras, aquelas lidas em livros.  

Assim, na memória desses professores a família é considerada muito importante para 

sua formação leitora e para a crença de que a leitura serve como forma de ascensão social. 

Assim, por meio de um conjunto de valores de seus familiares, por meio de modelos 

considerados positivos, eles vão tomando tais modelos como herança e projeção do tipo de 

pessoas que serão. Quando penso nisso hoje percebo que essa representação escolar é 

plausível, afinal todos nós estamos envolvidos existencialmente com a escola, passamos parte 

de nossas vidas dentro dela, seja como aluno, seja como professor, pai, mãe, usamos, às 

vezes, o livro didático, a cartilha (material escolar) como o maior suporte textual.  

Além desse contato com o adulto em atividades de letramento vividas no espaço 

familiar e da escola, os professores têm inúmeras possibilidades de aprendizagem informal: 

 
 
Eu ficava vendo as pessoas lerem na biblioteca das freiras, na rua e aquilo 
me chamava muito a atenção.  Outra coisa interessante que eu descobri 
ainda moleque por meio da leitura foi a questão da economia. Eu comecei a 
adquirir conhecimento do mundo, ampliar esses conhecimentos porque eu 
ficava olhando a Miriam Leitão da rede globo falar na TV sobre economia 
e eu não compreendia nada do que era dito, daquela linguagem técnica 
usada e aí comecei também a me interessar por este tipo de assunto, e pelas 
leituras sobre questões da natureza também, talvez porque eu morasse em 
Mosqueiro e tivesse contato mais direto com a natureza. Se eu for parar pra 
pensar na minha trajetória de leitura, vejo diferentes fases, leitura de 
diferentes textos que foram tendo ou não importância dependendo do 
momento, do meu objetivo e desejo e vejo também o quanto nessas fases os 
objetivos de leitura mudaram. Nessa trajetória percebo que li para muitas 
coisas: para aquisição de muitos conhecimentos, para conhecer sobre 
diferentes religiões, para enriquecer meu vocabulário, para saber mais 
coisas sobre sexo, enfim...li para muitas coisas porque sempre achei que 
deveria fazer boas leituras e para isso era preciso ler muito e de tudo um 
pouco! (CÉSAR). 
 

 
César mostra que entrou em contato com as diferentes funções da escrita na sociedade 

também quando assistiu a atos de leitura e escrita nem sempre dirigidos a ele, mas que 

trouxeram algumas informações do valor social dessas práticas em diferentes contextos. 
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Como se vê, numa sociedade grafocêntrica, como a nossa, que se organiza em torno da 

escrita, as pessoas vivem imersas em ambientes letrados, ainda que seja vivenciando o uso 

generalizado da oralidade e isso vai contribuindo sobremaneira para sua formação leitora. 

 É por meio desses usos iniciais como os apontados nas narrativas dos professores que 

os sujeitos vão aos poucos entrando em contato com a funcionalidade dos objetos de escrita 

encontrados nos diferentes contextos sociais, podendo assim aprender a lidar com cada um 

deles nas situações cotidianas. Nesse sentido, a partir dos aspectos acima discutidos, pode-se 

perceber a necessidade de darmos importância aos diferentes contextos na formação do leitor, 

permitindo uma reflexão sobre a prática leitora desses ambientes, considerando, por exemplo, 

a multiplicidade cultural resultante de diferentes tipos de letramento e as variações dos usos e 

funções da leitura de acordo com cada leitor. 

 Outro destaque a ser dado no fragmento narrado por César diz respeito às mudanças 

sofridas pelas práticas de leitura em diferentes épocas e o quanto essas práticas são 

atravessadas por um discurso histórico da leitura. Também em épocas passadas se leu com 

diferentes finalidades: “ler para salvar suas almas, para melhorar seu comportamento, para 

seduzir seus enamorados, para tomar conhecimentos dos acontecimentos de seu tempo, e 

ainda simplesmente para se divertir” (DARNTON, 1992, p. 212). César afirma também ter 

lido de tudo um pouco porque considerava que deveria fazer boas leituras e para isso era 

preciso ler muito e de tudo um pouco. Novamente está presente aqui como pano de fundo a 

concepção da “boa-leitura”, tão difundida pela igreja, do que deve e do que é perigoso ser 

lido. Normal, poderíamos pensar, já que, de acordo com Chartier e Hérbrad (1995, p. 23), a 

literatura da igreja sobre o que é e o que deve ser leitura não muda desde os século XVI. Por 

isso suas formas, seus gestos, “[...] continuam estáveis e seus lugares-comuns assegurados”. A 

igreja se colocou como a guardiã dos dogmas e, como tal, foi estabelecendo para si o dever de 

avaliar e controlar os documentos escritos35.  

No ambiente familiar os sentidos foram construídos a partir do contato com diferentes 

materiais escritos, mas é certo também que lá, naquele ambiente onde as práticas, os suportes 

e os objetivos são outros, as exigências e as posturas assumidas nos levam a pensar que esse é 

também um espaço de cristalização de práticas e concepções de leitura totalmente absorvidas 

por uma representação escolar de leitura, o que me leva a considerar na análise o fato de que 

os indivíduos apresentam disposições diferentes de acordo com as situações vividas, não 

guardando uma unidade, ou um princípio de ação idêntico nos vários contextos. Nesse 

                                                 
35Veremos isso mais detalhadamente quando analisarmos o discurso escolar sobre leitura ou mais propriamente 
os discursos que atravessam o que pensa a escola sobre leitura.  
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sentido, podemos dizer que “há diferentes letramentos associados a diferentes domínios da 

vida” (HAMILTON, 2000, p. 11), e neles os sujeitos ocupam “posições dentro de um 

continuum do letramento, posições estas que não são intercambiáveis nem equivalentes, 

devido ao processo de legitimação das práticas letradas” (TFOUNI, 2001, p. 80).  

Como vimos a representação e o valor da leitura nos dois grupos familiares aqui 

apresentados relaciona-se intimamente com um discurso histórico da leitura e os sujeitos se 

servem desses sistemas de representação da leitura, como entendem e praticam estas 

vivências. 

A seção que segue apresenta outro lugar para a leitura, a escola. Nele continuaremos o 

investimento de considerar as práticas de leitura pela ótica dos sujeitos que as vivenciaram, 

atentando ao que trazem de particular e como isso se relaciona com os modos de ler 

circunscritos pela história da leitura.  

 

3.3 LEITURA NA ESCOLA: NO ENTRECRUZAMENTO DE DISCURSOS, AS 

MANEIRAS DE LER QUE AÍ SE RELEVAM.  

 

Este recorte se justifica porque não podemos perder de vista que, quando falamos de 

práticas e representações de leitura, a escola assume um papel importante, como o lugar de 

seu aprendizado inicial e como ambiente de socialização que cria, ou impõe certa necessidade 

de leitura, conferindo-lhe o status de mola-mestra para o sucesso ou o fracasso escolar dos 

indivíduos. 

No eixo de análise anterior foi mostrada, primordialmente, a importância da família 

nos usos iniciais das crianças com materiais escritos. Lá elas entram em contato com a 

funcionalidade dos objetos de escrita que servem a diferentes objetivos, podendo assim 

aprender a lidar com cada um deles nas situações cotidianas. Se a família se apresenta como 

um espaço de letramento, a escola também o é. A escola, ao que parece, pode oferecer outras 

formas de imersão nesse mundo letrado. Isso pode ocorrer quando a escola possibilita às 

crianças se apropriarem da cultura escrita compreendendo os seus usos sociais 

pedagogicamente. Isso significa que os alunos possam ter atitudes diferentes diante do mundo 

letrado e saberes específicos diante da leitura que os faça usufruir dos benefícios que tal 

prática possa proporcionar. Isso sem esquecer que  

 
 



134 
 

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. 
Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que 
percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo 
algum ou ao menos totalmente o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor 
ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu princípio esta 
liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende 
impor. Mas esta liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por 
limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que 
caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura (CHARTIER, 2001b, 
p. 77). 

 
 

O leitor está então, segundo Chartier (2001b), entre o limite e a subversão. E nesse 

processo de apropriação, invenção e produção de significados há discursos que atravessam as 

instituições e, de certa forma, prescrevem os modos de ler, isso porque há, segundo o autor, 

referências invisíveis que orientam nossos gestos e representações sobre leitura. 

Há na escola uma confluência de discursos. Para nos ajudar a compreender essa 

confluência, Anne-Marie Chartier e Hébrard (1995) analisam, por meio de fontes 

documentais, os discursos veiculados pela igreja, pelas bibliotecas e pelas escolas sobre 

leitura. Os autores esclarecem, baseados nos estudos sobre os diferentes discursos que 

circulam sobre a leitura, que a escola, como local de ensino da leitura, se constitui como 

resultado de diferentes influências, ora aderindo a uma concepção religiosa de leitura, 

amplamente difundida pela igreja – leitura como instrução, a leitura em voz alta, paciente, 

como memorização, - ora incidindo nos preceitos da leitura leiga, que substituiu a meditação 

reverenciadora da igreja, pelo sonho, privilegiando o deleite, o prazer, o entretenimento36 

Ao ler as narrativas dos professores sobre suas experiências com a leitura na escola, 

encontrei indícios a respeito dos modos de representações, práticas e valores da leitura 

relacionados a esses discursos apontados por Chartier e Hérbrad (1995). Isso pode ser 

percebido quando marcam em suas narrativas os sentimentos de aceitação e de repulsa, os 

objetos de leitura e a influência da materialidade do escrito no sentido de ler, quando buscam 

conexões entre o que viveram na família com as práticas escolares, quando mostram as 

                                                 
36 É importante que se diga que a leitura dos textos denominados profanos pela igreja não foi apenas favorecido 
pelas escolas laicas ou ainda pela disseminação dos livros pela imprensa. Foi uma leitura incentivada também 
por outra instituição, por outro dispositivo, que vem contribuindo, junto com a igreja, ao longo dos séculos, para 
os sentidos que damos ao que é leitura- a biblioteca pública. As bibliotecas públicas dividiram juntamente com a 
escola a tarefa de formar o cidadão esclarecido, mediante um novo modo de leitura: a leitura leiga. O papel 
delegado pelo estado ao bibliotecário, era o de assistente técnico, que tem a função de encaminhar o leitor às 
boas leituras, só que agora tendo em vista não mais os interesses da igreja, mas da república na formação 
ideológica dos cidadãos. Além desse poder político, o estado possui sobre a leitura um poder econômico pois 
detém a regulação sobre as publicações e aquisições do acervo às bibliotecas, já que trata de “sustentar o fraco 
mercado de alguma edição mediante compras vultosas”. Paradoxalmente, evidencia-se um empenho “sem 
qualquer desejo de censurar ou de orientar as leituras, preocupando-se antes de mais nada em suprir a demanda 
ou em promovê-la por meio de uma oferta estimulante” (CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 112.). 
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práticas de leitura oral e silenciosa vinculadas fundamentalmente a aspectos de uma 

alfabetização tradicional, entre outras coisas. 

 

3.3.1 Iniciação à leitura na escola: rupturas na magia do ato de ler 

 

Dentre os aspectos que se destacaram como constitutivos das histórias de leituras 

narradas pelos professores, chamou-me atenção inicialmente o sentimento esboçado ao 

contarem sobre seus ingressos na escola, dos ecos de aproximação entre o que viveram na 

família com as práticas escolares, principalmente quando falam dos objetos e dos 

mediadores de leitura: 

 Alguns professores contam com tristeza seu ingresso na escola: 

 
 
Lembro da escola como um lugar perverso, ruim, as lembranças são as 
piores possíveis. Um lugar em que só se trabalhava com leitura de livros 
didáticos, querendo que a gente treinasse para aprender a ler sem se 
importar com aquilo que desejávamos ler, esquecendo que talvez as leituras 
que fazíamos em casa ou na rua pudessem ser interessantes. Meus irmãos 
chegavam todos esfolados em casa, todos apanhavam, mas eu não 
(MARTA). 
 
 
Eu confesso que até a 4ª série eu aprendi por medo. Ora, eu via as pessoas 
apanharem e eu então me esforçava pra responder certo e 
consequentemente não apanhar, eu me empenhava mais. A força daquele 
estudo estava no livro didático, claro que bem diferente do que é hoje 
(CRISTIANO). 

 
 

 Outros, porém, amenizam a evocação negativa. Incluem igualmente a escola em suas 

reminiscências, mas associando-a a um espaço transformador diferente dos fragmentos 

anteriores: 

 

 
Lembro muito bem que mesmo com todas as dificuldades vividas pela minha 
família eu gostava muito da escola. Recordo com satisfação que meu pai me 
chamava de manhã e eu acordava assustada achando que eu iria perder a 
hora da escola...às vezes ele brincava comigo dizendo que já tinha passado 
a hora...eu chegava a adoecer quando precisava não ir à escola...Pra ver 
como eu gostava da escola... porque eu passei a acreditar que lá seria o 
lugar em que eu iria aprender a  ler e escrever bem e eu queria muito isso 
(SOLANGE). 
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Na escola eu lembro até do meu primeiro dia: as cadeiras eram bem 
arrumadas em dupla e ficávamos juntinhos, isso tudo na década de 1950. 
Aquilo tudo era muito bom pra mim. Fiquei estudando em Maracanã, cidade 
do interior do Pará até o final da quarta série e depois vim para Icoaraci 
que era o lugar mais próximo de Belém (NAZARENO). 
 
 

Benjamim (1994, p. 56) diz que: “a história é o objeto de uma construção cujo lugar 

não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’”. Ao narrar o passado 

no presente, os professores reconceitualizam esse passado, olhando o ontem com os olhos de 

hoje, do presente, e a memória, por seu papel de selecionar, desencadeia em cada um deles 

lembranças positivas e outras negativas a respeito de seu tempo escolar. Em vista disso, as 

recordações são semelhantes, contraditórias, ou até sobreposta, o que não podemos esperar é 

que sejam exatamente iguais.  

Pois bem, as experiências dos professores com a escola nem sempre foram lembradas 

da mesma forma. Diferentemente das experiências com a leitura na família, os professores, ao 

relatarem suas experiências na escola, assumem um tom nem sempre agradável. Há relatos de 

desagradáveis experiências iniciais na escola, como os de Cristiano e Marta. Marta marca a 

escola negativamente, quando fala da aprendizagem mecânica da leitura, e Cristiano lembra 

os castigos físicos.  

Parece que tais momentos permaneceram arquivados na memória dos professores, 

sendo recordados com certo incômodo. Mas como essa experiência não foi igual para todos, 

junto às experiências negativas, juntam-se aquelas que apresentam a escola como sendo o 

local em que os professores mais tiveram contato com livros (didáticos) e, que por este 

motivo, muito contribuiu para os sentidos atribuídos à leitura.  

O sentimento de medo e apreensão mostrados por Marta e Cristiano vai de encontro ao 

que Paulo Freire pensou ser uma escola: um encontro de gente para cultivar a amizade, a 

alegria, a camaradagem. Mas também é encontro de gente para estudar, fazer descobertas, 

produzir conhecimento, fazer planos, tecer projetos. É lugar de formação, uma formação, na 

concepção de Larrosa (1997), que não se resume à questão de aprender algo, uma relação 

exterior entre sujeito e aquilo que se aprende, mas a considera uma experiência em que 

alguém, no início, era de uma maneira e, ao final, converteu-se em outra coisa. 

A formação leitora, nessa perspectiva, é entendida como uma relação interior com a 

matéria de estudo na qual o aprender forma ou transforma o sujeito, isto é, o sujeito se volta 

para si mesmo, é levado para si mesmo, vai sendo levado a sua própria forma. Assim, como 

espaço de formação e transformação do sujeito, a escola precisa “marcar” cada aluno com a 
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perspectiva do conhecimento, do estudo, da aprendizagem, da superação e não parece ter sido 

essa a experiência marcada por Marta e Cristiano, que apesar de atualmente serem professores 

apaixonados por suas profissões e desenvolverem práticas bem diferentes daquelas vividas na 

escola, em sua época estudantil, guardam daquele tempo, como diz Marta, “lembranças de 

um tempo perverso e ruim... as piores lembranças”. 

Ao contrário do que nos contam Marta e Cristiano, há também nas escolas momentos 

bons, de alegria, como os narrados por Solange, que mostra o aspecto positivo da escola por 

acreditar que ela, apesar das muitas precariedades, constituía-se no legítimo espaço de 

aprendizagem, e de Nazareno, que aponta como positiva a organização do espaço e as muitas 

leituras sobre ciências que fazia em sala e que muito parece ter influenciado sua opção atual 

pela área das ciências naturais, transformando-o em um professor de Ciências. Muitos 

sentimentos são mobilizados nas lembranças de Marta, Cristiano, Solange e Nazareno: 

sentimentos de pertencimento e rejeição, frustrações e alegrias, de perdas e ganhos.  

Não há nenhuma observação desses professores sobre aulas importantes, trabalhos 

marcantes, superações. O desencanto de aprender a ler e a escrever, descritos por Marta e 

Cristiano, e o “deslumbre” com as leituras sobre ciências, declarada por Nazareno, foram as  

maiores referências de lembrança nesse sentido. As outras observações relacionam-se à 

organização e ao encaminhamento do trabalho pedagógico – divisão da sala, conteúdos, 

avaliações.  

É fato, como indica Arroyo (2001a), que a matriz de nossa formação é a interação com 

outros, uma vez que o conhecimento, os valores e as competências se aprendem no 

intercâmbio humano. A questão que se coloca para reflexão é que nenhum desses professores 

se lembra de horas de estudo, de lições, leituras, temas, produções de texto, do intercâmbio de 

aprendizagem, do diálogo com professores, práticas próprias de quem está na escola. Não 

existem referências à dedicação, investimento de tempo, disciplina, sentimento de 

responsabilidade para com a escola. Nenhuma reflexão sobre voltar-se para si mesmo, 

encontrar sua própria forma, sua maneira própria (LARROSA, 1997). 

É Arroyo (2001a) quem registra que, além dos conhecimentos que ensinamos, as 

posturas, os processos e significados postos em ação na escola, bem como os hábitos, é que 

influenciam nossos pensamentos, raciocínio, nossos gestos, sensibilidades, formas de fazer, 

compartilhar e intervir. São esses conhecimentos e hábitos internalizados pelos professores na 

sua experiência escolar, traduzidos nas memórias registradas, que nos permitem interrogar se 

o vínculo com o processo de aprender está bem estruturado de forma a apoiar a experiência de 

ensinar. 
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3.3.2 A legitimidade da escola no prazer de ler: o papel do professor 

 

Ligado a essas representações negativas e positivas sobre a escola está o papel e a 

figura do professor. Pensar na escola, seja na educação básica, seja no ensino superior, como 

um lugar prazeroso ou não implicou lembrar os docentes que ensinavam os conhecimentos, 

que eram os mediadores de leitura. Nesse caso, tanto o sentimento de ser acolhido quanto 

discriminado, rejeitado e avaliado- experiência predominante- influenciou nas memórias dos 

professores. O olhar dos professores – de admiração ou crítica – é significativo em várias 

lembranças. 

 
 

Quando eu falo de leitura, de leitura que eu gosto e que eu recomendo, não 
consigo lembrar a educação inicial. Eu só consigo pensar na minha fase na 
universidade ou próxima dela. [...] Eu tinha uma professora que declamava 
as Reinações de Narizinho, como já disse,  pra chamar nossa atenção, para 
tornar a leitura mais significativa Ela era uma professora muito doce, era 
um modelo de leitura e de leitora.[...] Minhas maiores referências estão 
certamente na universidade, nos professores que passaram por mim, nas 
boas e nas más referencias.  A minha referencia é a universidade, sim. Das 
leituras que mais marcaram estão: Sobre eucaliptos e jequitibás de Rubem 
Alves, isso me ensinou a refletir sobre as diferenças entre ser professor e ser 
educador, que eu guardo ainda hoje (MARTA). 
 
 
No curso de Letras eu comecei a ter problemas com a leitura, porque eu 
tenho um defeito: nada do que seja obrigatório na leitura eu tolero e era 
assim que funcionava. Lá eu fazia leitura corrida, pulando páginas na 
véspera da prova. A leitura ficou maçante, aí me afastei da leitura por 
prazer e fiquei lendo só por obrigação (CARLOS). 
 
 
Fico pensando agora o que é ser um bom professor, aquele professor 
marcante, acho que deve ser aquele que a gente gosta, aprende o conteúdo 
por gostar da forma como o professor trabalha, da maneira como trata a 
gente (ANDRÉ). 
 

 
Ao que parece a escola pode ser lembrada como um lugar ruim ou bom sempre que 

alio fundamentalmente este sentimento à postura de meus mestres. Se eles são acolhedores 

tudo então passa a ser menos penoso, mas se ao contrário eles são intolerantes, nada pode me 

agradar. A relação dos professores com seus alunos, além do livro didático e dos castigos, 

parece então marcar de forma indelével a passagem negativa ou positiva, prazerosa ou não 

dos alunos pelas escolas. Isso me lembra minha época de estudante no ensino fundamental. 
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Eu detestava o conteúdo gramatical de língua portuguesa e de língua inglesa ensinados na 

época, contudo essas eram as disciplinas que mereciam minha maior dedicação nos estudos e 

onde minhas notas eram excelentes, pois eu tinha grande admiração pela forma como os 

professores dessas disciplinas ministravam as aulas e eu não ousava entristecê-los com minha 

falta de empenho. Ainda assim (ou talvez por isso também) me tornei professora de Português 

e uma coisa interessante que eu persegui nos meus anos de profissão foi a de ser lembrada 

como aquela amada professora lá do ensino fundamental, mas e o ensino do conteúdo 

específico que eu detestava, como ficou? 

Hoje questiono essa representação ou articulação, pois acredito sim que devemos 

estabelecer vínculos afetivos com nossos alunos, condição fundamental para o processo 

ensino-aprendizagem, mas isso deve aliar-se a outras diferentes disposições para o ato de 

ensinar e ser, enfim, um bom professor. Nóvoa (2009) sugere algumas disposições que 

contribuiriam para a construção de um bom professor. Fala primeiro do domínio do objeto de 

ensino que cada professor deve ter. Para ele é preciso conhecer aquilo que se ensina e ter tato 

pedagógico, ou seja, o professor deve saber conduzir os alunos a outras margens, a outras 

descobertas. O autor fala também da importância de que os professores aprendam com seus 

colegas mais experientes, registrando as práticas, refletindo sobre o trabalho que realiza e 

sobre os processos de avaliação. Junto a isso, é preciso que o professor realize um trabalho em 

equipe, com intervenções conjuntas nos projetos educativos da escola, sem esquecer o 

compromisso social de sua atuação de que é preciso ir além da escola, intervir no espaço 

público. 

Para os sujeitos desta pesquisa primeiramente o professor “marcante” foge um pouco 

às características apontadas por Nóvoa. O que marca em um professor é sua relação afetiva 

com os alunos, como demonstra André, quando afirma que “a gente gosta, aprende o 

conteúdo por gostar da forma como o professor trabalha” ou aquele que é o modelo de leitor 

como sinaliza Marta, “Ela era uma professora muito doce, era um modelo de leitura e de 

leitora”. 

Os bons professores são ainda descritos como aqueles que estimulam a independência 

dos alunos: são cordiais e amistosos em classe, criam condições para uma visão crítica da 

sociedade e da profissão, demonstrando segurança e domínio de si, estimulam a participação, 

valorizando o diálogo, organizam o ensino sem se considerarem os “donos do saber”, enfim, 

são autênticos e verdadeiros. Os maus professores são apontados como os que impõem o seu 
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modelo de leitura, que estimulam a leitura obrigatória, como afirma Carlos, ao dizer: “nada 

do que seja obrigatório na leitura eu tolero e era assim que funcionava”.  

Nesses casos, as lembranças envolvendo mediações com a leitura nos anos escolares 

iniciais e nos anos posteriores fazem referência à figura do professor como um modelo, como 

alguém que pode ter sido o formador do gosto ou pelo “desgosto” pela atividade da leitura. Os 

professores, principalmente os da universidade, se destacam por alguma atitude que os 

diferenciava dos demais. Para o bem ou para o mau, o professor é o grande modelo de leitor 

para esses sujeitos, ele é aquele que de certa forma define o que e como se vai ler, a exemplo 

do que declara Pedro: 

 
 
Na escola, o professor lia primeiro a lição para mostrar como era pra fazer 
correto, depois sim é que a gente lia e ia aprofundando o assunto. Nós temos 
que ser este bom modelo de leitor (PEDRO).  
 
 

 A prática interpretada por Pedro como “um bom modelo” se parece com um modelo 

de leitor apontado por Chartier e Hérbrad (1995, p. 265) quando descrevem a lição oferecida 

aos professores no Plano de estudos de 1866: 

 
 
O professor lê ele próprio, em voz alta, um trecho cuidadosamente 
selecionado: dá as explicações apropriadas para que sejam compreendidas as 
idéias do autor e o seu encadeamento, assinala as passagens mais 
importantes, as expressões salientes e dela deduz os princípios da ortografia 
e algumas regras gramaticais. Terminados a leitura e o comentário, os alunos 
são estimulados ora a ler o mesmo trecho, ora a apresentar de memória suas 
características principais face às explicações dadas. O dever consiste na 
reprodução por escrito, e sempre de memória, do trecho lido e explicado, ao 
qual os alunos procuram acrescentar as idéias que dele derivam 
naturalmente. 
 
 

Isso também ocorreu no Brasil. Conforme informa Mortatti (2004), o processo de 

ensino-aprendizagem, no Brasil, teve professor como modelo de leitor, a exemplo da lição-

modelo oferecida aos professores na França no Plano de estudos de 1866, e era algo bem 

próximo do que ainda hoje acontece e do que consta nos livros didáticos de Português. Após a 

apresentação do resumo do texto de referência, o professor explicava e discutia todo seu 

conteúdo, os significados das palavras desconhecidas, as regras gramaticais e as normas 

estilísticas. Junto às explicações, o professor se encarregava de interrogar os alunos a fim de 

avaliar o grau de compreensão do que foi ensinado; seguindo, havia o momento em que aluno 
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exercia plenamente a atividade intelectual e a realizava com recursos que extrapolavam a sala 

de aula. Pronto, estava feita a aula de leitura! 

Como diz Pedro, “depois sim [da leitura do professor] é que a gente lia e ia 

aprofundando o assunto”, ou seja, a partir da primeira etapa feita pelo professor, o aluno se 

aprofundava no estudo para que pudesse ser capaz de reproduzir o aprendido por meio de uma 

composição pessoal, construindo, assim, sua autonomia e manifestando sua identidade em 

composições originais.  

Essas experiências atravessam os tempos e boa parte dela chega às salas de aulas dos 

professores que participam desta pesquisa: 

 
 
Mas como eu já disse: hoje como professor eu forço a leitura: eu leio com 
eles, peço que digam o que entenderam, chamo lá na frente, eles lêem 
baixinho, aí eu peço pra ler mais alto e assim vai.... e assim vão lendo [...]. 
Eu tenho que ser este modelo (NAZARENO). 
 
 

Foram duzentos e dez anos de dominação jesuítica no Brasil, e por isso não há como 

deixarmos de ver os resquícios de seus ensinamentos em nossas escolas, não há, pois, como 

não termos vestígios dessa tradição em nossas formas de pensar a leitura hoje. É bem verdade 

que os Jesuítas se foram, mas é verdade também que deixaram o cultivo à oralidade, à 

memorização como herança, práticas ainda tão presentes em nossas escolas. Temos então no 

Brasil uma longa tradição de trabalho missionário pautado em princípios da imitação e da 

repetição e que ainda hoje nos servem de modelos em muitas situações.  

Muitos dos aspectos envolvidos nas imagens e representações sobre os professores 

encontram raízes nas experiências vividas pelos sujeitos nas escolas no período infantil ou 

adulto. André e Marta, por exemplo, evidenciam em outro momento de suas narrativas alguns 

elementos dessa raiz, das imagens e representações que trazem de suas histórias de leitura 

quando alunos e de como isso repercute em sua atuação como docente atualmente: 

 
 
Agora, há outra coisa que tento fazer com meus alunos e que é o meu 
desejo: que eles entendam as facetas da língua: como é que se pode 
aprender a língua por meio de um poema, descobrir algo forte, uma grande 
experiência a partir de um quadro, filme, perceber o mundo e dentro dele se 
perceber pensante, questionador através dos suportes de leitura que estão aí 
circulando na sociedade. A língua está ai “vestindo” tudo isso. Penso que 
isso tudo pode ser feito diferente de quando fui aluna na educação básica, 
sem tanta rigidez, punições. Pode ser feito com alegria, com um chegar 
mais perto e sentir a necessidade dos alunos, como aprendi na 
Universidade com alguns professores (MARTA). 
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Eu vim de uma educação que foi muito rígida, eu apanhei de ripa, vi 
professora jogando pau nos alunos e eu achava muito injusto, tomei bolos 
que deixaram minhas mãos machucadas e eu tinha apenas 8 anos. Isso me 
marcou muito.Uma vez eu fiz um desenho de uma caveira muito bem feita e 
o professor de Ciências não acreditou e deu a nota maior para um outro 
aluno. Fui questionar e ele disse que as notas iam ficar do jeito que estavam 
e pronto! Talvez naquele momento o Brasil tenha perdido um grande médico 
ou um grande Biólogo. Tudo isso pra dizer o quanto minha experiência 
como aluno tem peso no que faço hoje em sala de aula. Eu não quero ser 
esse tipo de professor. Prefiro conversar, ouvir um pouco, organizar o 
trabalho de forma que todos participem, afinal eu não sou o dono da 
verdade, né? (ANDRÉ). 
 
 

 Ao se referirem aos aspectos envolvidos nas imagens e representações sobre os 

professores enraizados nas experiências infantis e na cultura do ensino, forjadas, 

especialmente, no contato e na convivência dos indivíduos com a própria escola, os 

professores demonstram que suas experiências vividas na escola quando alunos não 

desapareceram de suas histórias, pelo contrário, permanecem vivas, atuais e de uma forma ou 

de outra lhes servem de suporte para as relações que estabelecem com a escola, com o aluno e 

o com o conhecimento. Por isso, “[...] Supõe-se que tais experiências são, em grande parte, 

articuladas à escolha profissional, e, na qualidade de elementos que permanecem subjacentes 

no processo de formação intelectual, atuam como modeladoras das práticas pedagógicas que 

são levadas a efeito pelos professores” (CATANI et al, 1997, p. 165), a exemplo do que nos 

contam Marta e Cristiano: 

 
 
Lembro de um professor que me fazia pensar comigo mesma: esse é um tipo 
de professor que não quero ser e lembro outros que eu dizia: assim que eu 
quero ser quando crescer (MARTA). 
 
 
Quando penso no que trago dessas experiências de minha vida escolar para 
os meus dias atuais como professor, a primeira coisa que lembro é que eu 
aprendi com medo, e que isso deve ser banido de minha sala, agora você 
tem que ter equilíbrio, tem que ser disciplinador...Outra coisa que trago de 
minha experiência escolar como aluno é a questão do erro. O erro deve ser 
trabalhado positivamente. Lembro que o erro na escola era visto como 
motivador de punições, quando na verdade a gente estava tentando acertar. 
Então eu não podia gaguejar na leitura, nem ler muito baixo porque era 
punido.Hoje me pergunto sobre meu aluno: como você conseguiu chegar até 
aqui? Ele tem uma lógica, uma experiência e a gente precisa saber quais 
caminhos ele seguiu (CRISTIANO). 
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Como se vê novamente emerge desta reflexão a confirmação do peso que as 

experiências pessoais vividas durante a escolaridade têm para a criação de concepções que 

marcam a profissão docente. Daí a importância, asseguram Catani, Bueno e Sousa, de estudos 

que potencializem as análises de dados autobiográficos, porque deslocam o eixo de uma 

formação tradicional das práticas de formação, de enorme orientação prescritiva, para 

modalidades de autoformação  que ajudem o professor a exercer a crítica sobre o ensino e a 

encontrar em sua própria história, como aqui sinalizados por Marta e Cristiano,  possíveis 

nexos entre suas formas de conceber, de atuar e de se ver em relação ao trabalho docente.  

 

3.3.3 Apropriação da leitura: as práticas e táticas do sujeito leitor 

 

Outro aspecto que se destaca como constitutivo da história de leitura narradas pelos 

professores, refere-se aos tipos de práticas de leitura e, dentro delas, das “táticas” presentes 

no processo de apropriação da leitura na escola. Sobre este aspecto são pertinentes os 

fragmentos de Cristiano e Pedro: 

 
 
Era assim: a carga horária de aula ia das 14h às 18h. Até às 17h ela 
ministrava os conteúdos disciplinares: História, Português, Matemática, 
após as cinco era a aula de leitura com a mãe da professora, que era 
professora também. Líamos sem soletrar, com pausa, em voz alta. Era o 
oral que prevalecia, só raramente vinha o silencioso Então, veja bem: 
aprendíamos primeiro as letras mais simples, depois ia ficando mais 
difícil...líamos as palavras e as frases [...] eu não gostava muito disso, não 
(CRISTIANO). 
 
 
Depois de um tempo na escola, a professora pedia para que lêssemos sem 
fazer barulho, silenciosamente. Depois a gente dizia a moral da história. 
Era uma dificuldade porque parece que aprendíamos melhor quando 
ouvíamos o que líamos. Às vezes dávamos um jeitinho de fugir a essa regra 
e fazíamos como queríamos, líamos coisas que era proibido pela 
professora, claro que escondido (PEDRO). 
 
 

A escola desde a sua origem é uma instituição que tomou para si o papel prioritário de 

estabelecer padrões de comportamento social, o que faz dessa instituição não apenas um local 

de aprendizagem de saberes, mas também um lugar de incorporação dos comportamentos e 

hábitos exigidos por uma sociedade e que se diferenciam ao longo do tempo, como mostram 

os fragmentos de Cristiano e Pedro. 
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Na narrativa de Cristiano vemos que a leitura sequer faz parte da disciplina Língua 

Portuguesa. Havia uma hora reservada ao seu desenvolvimento e quando chegava sua hora, 

duas práticas faziam parte das situações de leitura: a leitura em voz alta e a leitura silenciosa. 

Pelo que narra Cristiano, a leitura em voz alta parece distanciar-se da experiência vivida na 

família e das formas de lazer e sociabilidade, estando reduzida à relação institucionalizada. 

Nesse aspecto a narrativa de Cristiano permite a compreensão de alguns aspectos que foram 

circunscritos pela história da leitura. A prática da leitura em voz alta parece aproximar-se dos 

ideais da igreja ao prescrever os modos corretos de ler: desenvolvimento das habilidades de 

fluência, entonação e rapidez e o processo de decodificação dos signos lingüísticos. Para essa 

instituição ao longo dos séculos, ler se confundiu com memorizar. Os métodos pedagógicos 

da época contribuíam para essa confusão: “cada aluno deve ler e reler um texto em voz alta 

até que, quando solicitado, mostre-se capaz de reproduzi-lo imediatamente.” (CHARTIER; 

HÉBRARD, 1995, p. 252)37. 

Ao rememorar o início da escolarização, Cristiano destaca o período da alfabetização 

e dos aspectos técnicos (mecânicos) da leitura que envolve essa prática: ritmo, entonação, 

pontuação, expressão.  

Esse fragmento chama atenção para a limitação que assume o ato de ler quando este se 

limita à pura e simples decodificação do texto. A representação que se encontra nesse 

processo de leitura é que formar o leitor se atém somente à transmissão de conteúdos 

instrutivos, de regras e modelos de comportamento. O texto seria o único portador de sentidos 

e caberia ao leitor descobrir o seu significado. A partir da avaliação de Cristiano sobre a 

qualidade e importância dessa leitura mecânica, podemos pensar que a leitura não pode ser 

confundida com a reprodução mecânica de informações, sob pena de produzir um leitor 

passivo e consumidor de mensagens irrelevantes para ele. Ao que parece o tipo de significado 

construído no modo de ler apresentado no fragmento contradiz o pensamento de Ezequiel 

Teodoro Silva (1986, p. 29) quando afirma que: 

 
 
[...] Significado é aquilo que se mantém oculto e que se desvela apenas pela 
inteligibilidade. Note-se que o significado não está nas coisas e nos objetos, 
nem nas proposições, mas constitui uma possibilidade de desvelamento, de 
atribuição, que é característico do Ser-do-Homem.. 

 
                                                 
37 Segundo Mortatti (2004), no Brasil, fazia-se certa distinção entre o ensino inicial da leitura e o ensino da 
leitura nos anos escolares subseqüentes ao primeiro, bem próximo do que ocorrera na França. Podemos observar 
essa distinção na continuidade da publicação de livros de leitura. Com o primeiro livro, a cartilha, aprendia-se a 
leitura por decifração; enquanto nos livros seguintes, o aluno deveria caminhar da “leitura corrente” para a 
“leitura expressiva” e a “leitura silenciosa”. 
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 Se atribuir significados é, conforme explicita Ezequiel Theodoro (1986), um ato 

subjetivo, distante de ser algo processado mecanicamente, é nesse sentido que se pode afirmar 

que o leitor, no contato com o texto, deixa aflorar todo seu conhecimento de mundo, suas 

crenças, interesses, opiniões pessoais, enfim, seu universo individual, o que naturalmente 

difere de um indivíduo para outro. 

Por meio das perspectivas apontadas por Cristiano e Pedro, tornaram-se mais visíveis 

traçar as estreitas articulações entre as construções históricas da leitura com as práticas 

realizadas pelos sujeitos no espaço escolar. Nesse sentido, é bom lembrar que a realização da 

prática de leitura em voz alta era muito comum nas escolas primárias brasileiras. Mortatti 

(2004) diz que, entre as muitas práticas, a leitura em voz alta vem servindo historicamente 

para introduzir novos hábitos no leitor aprendiz, pois se considerava importante que o aluno 

soubesse com inteligência, clareza e gosto, o que só poderia ser feito se o texto fosse bem 

compreendido e para isso era preciso saber ler o texto em voz alta. Isso porque segundo a 

autora, as maiores falhas de leitor primário sempre foram consideradas por seus vícios de 

entonação e de pronúncia. 

Também aqui na escola em que Cristiano estudou, uma vez aprendido o alfabeto, lê-se 

no silabário longas listas de sílabas, o que permite a obtenção de fluência na leitura de 

palavras e frases, o que abre possibilidades para a “boa-leitura” dos livros. Acredita-se que 

dessa forma é possível armazenar um grande número de informações e fixar muitos 

conhecimentos. Dessa forma então, percebemos que, apesar dessas práticas de leitura terem 

sofrido modificações e outras denominações, elas guardam peculiaridades das representações 

e dos gestos que as orientaram durante tanto tempo. 

Isso pode ser de fácil compreensão se lembrarmos que a história da leitura no Brasil é 

marcada por um princípio educativo que sustentava atividades baseadas no ensino do bê-á-bá 

consubstanciada no famoso projeto Ratio studiorum38, que tinha como característica 

fundamental a organização de um processo de ensino-aprendizagem fundado em uma 

concepção mnemônica de ensino. 

Isso aparece circunscrito de certa forma naquilo que Cristiano conta que seu 

aprendizado inicial de leitura: “aprendíamos primeiro as letras mais simples, depois ia 

ficando mais difícil...líamos as palavras e as frases”. Praticamente a mesma estrutura  

prescrita em documentos da educação no Brasil quando iniciou o processo de escolarização, 
                                                 
38 O Ratio Studiorium tinha o propósito de ordenar as instituições de ensino de uma única maneira, permitindo 
uma formação uniforme a todos que freqüentassem os colégios da Ordem Jesuítica em qualquer lugar do mundo, 
servindo de suporte ao trabalho dos jesuítas. 
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que detalham minuciosamente as etapas de ensino das primeiras letras: vogais, consoantes, 

alfabeto em maiúsculas, acentos, sílabas com duas ou três letras, palavras com duas sílabas, 

enfoque nas combinações fáceis das letras, palavras usuais e frases simples. Segundo Chartier 

e Hébrard (1995), praticamente a mesma estrutura de leitura anunciada pelo Antigo regime, 

sem as últimas lições (palavras de mais de duas sílabas, frases e textos) e porque não dizer, a 

mesma estrutura dos planos de alfabetização de algumas de nossas escolas ainda hoje, que 

anunciam um processo de aquisição da leitura que segue uma estrutura linear daquilo que se 

considera mais simples para o mais complexo: primeiro as letras, depois as sílabas simples, as 

palavras com duas sílabas, as frases simples...Lembro que quando iniciei minha prática 

docente em 1987, era exatamente este o modelo que eu adotava para ensinar crianças e jovens 

a ler e escrever. 

À prática da leitura oral apontada por Cristiano, opõe-se outro tipo, a prática da leitura 

silenciosa, demonstrada por Pedro quando fala, “a professora pedia para que lêssemos sem 

fazer barulho, silenciosamente”. 

Aqui também encontramos nexos com as construções históricas das práticas de leitura. 

Na história da leitura no Brasil, a prática de leitura silenciosa chega sob forte influência da 

Escola Nova39, que introduz na educação formal novos modos de ler como um esforço de 

mudança e transformação nas práticas40. 

A prática de leitura oral foi aos poucos sendo ampliada e tornada mais complexa com 

a paulatina introdução da leitura silenciosa referida por Pedro e que sugeria uma busca mais 

rápida ao significado do texto em detrimento de sua memorização, como a que era feita na 

leitura em voz alta. Contudo o que vemos é que essa suposta evolução no campo das práticas 

                                                 
39 A recusa à memorização mecânica foi, possivelmente, um reflexo da pedagogia da Escola Nova. Era o foco na 
aprendizagem significativa do aluno um dos principais pontos dessa escola pedagógica que teve em John Dewey, 
estadunidense, um dos seus maiores nomes. A regularidade dos trabalhos de campo era coerente com essa 
proposta pedagógica, uma vez que considerava a realidade do aluno como partida para a elaboração do 
conhecimento. Assim, a leitura passou a ser entendida não mais como um “processo ou habilidade de interpretar 
o pensamento de outro, mas como meio de ampliar experiências e estimular poderes mentais” (MORTATTI, 
2004, p.65). A partir dessa concepção, foram introduzidas e defendidas nas escolas novas práticas de leitura que 
consistiam em: incentivo; utilização intensiva de leitura silenciosa sem movimentação dos lábios e 
acompanhamento das letras com os dedos; maior disponibilidade de livros; criação de bibliotecas escolares e 
classes; promoção de clubes de leitura. Todas essas novas maneiras de compreender os fenômenos relativos ao 
ensino e à aprendizagem da leitura levaram lingüistas e pedagogos a se concentrarem nos métodos mistos ou no 
método global, deixando espaço também para as discussões relativas aos aspectos psicológicos que envolvem a 
prática de leitura. 
40 Segundo Batista e Galvão (2005) apesar de todo esse movimento inovador na produção intelectual sobre a 
leitura escolar, o dia-a-dia da maioria das escolas continuava sem muitas inovações. Algumas autobiografias 
revelam, por exemplo, que, na década de 30, os alunos continuavam temerosos em ler as lições, ainda tomadas 
em voz alta, e a angústia e o tédio continuavam a marcar a sua relação com a leitura prescrita pela escola. Nesse 
momento, os castigos físicos eram proibidos oficialmente em todo o país, mas as restrições, penalidades e 
sanções permaneceram no cotidiano das escolas. 
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parece ter ocorrido apenas no campo do discurso sobre a leitura, pois como indicam Batista e 

Galvão (2004), mesmo numa época de diversificação da produção editorial brasileira, os 

professores tendem a selecionar textos que evidenciem uma forte preocupação com a 

formação moral e ideológica de seus alunos ou com o aprendizado das regras de 

correspondência entre letra e fonema e de ortografia. Quando Pedro declara que após ler 

silenciosamente tinha que dizer “a moral da história”, percebemos que os textos, ainda que 

não possuam um fundo moral e ideológico, são lidos por muitos professores como se assim 

fossem, buscando com seus alunos, ao final de sua leitura, descobrir qual teria sido "a lição da 

história", seu principal "ensinamento" ou "exemplo”. 

Na narrativa de Pedro a leitura aparece como uma prática solitária, há outra relação 

entre leitura e leitor, pois passamos de uma leitura preocupada com o ritmo, entonação, para 

uma prática silenciosa que permitia uma relação mais íntima e reservada, confidencial e mais 

livre entre leitor e texto.  Por anular a distância entre o mundo do texto e o mundo do leitor, 

próprio da leitura em voz alta, a leitura silenciosa é um encantamento perigoso diz Chartier 

(1999)41. As fábulas dos textos de ficção, capazes de encantar, maravilhar, embelezar tornam 

a leitura silenciosa mais apta que a palavra viva, recitante ou leitora, para tornar crível o 

incrível.  

Até aqui vimos leitura oral e silenciosa trabalhadas separadamente. Mas é possível ver 

nas narrativas tais práticas sendo efetivadas simultaneamente, demonstrando a confluência 

dessas práticas de leitura na escola. 

 
 
Quando a professora percebia que já sabíamos ler e escrever, ela colocava 
a gente ora pra ler em voz alta, para ir lá na frente mostrar que sabia fazer 
as pausas, as entonações, ora para ficar quieto, lendo silenciosamente. 
Fazíamos as duas coisas nas aulas de Português (PEDRO). 
 

                                                 
41 O primeiro caso indiscutível de leitura silenciosa registrado na literatura ocidental é a descrição que Santo 
Agostinho faz da leitura de Santo Ambrósio, nos idos dos anos 383. Nas palavras de Agostinho, segundo 
Manguel (2006, p. 58), “Quando ele [Santo Agostinho] lia, seus olhos perscrutavam a página e seu coração 
buscava o sentido, mas sua voz ficava em silêncio e sua língua quieta [...]”.Esse método de leitura, esse 
silencioso exame da página era, em sua época algo fora do comum, pois a leitura normal era a que se fazia em 
voz alta. Ainda que se possam encontrar exemplos anteriores de leitura silenciosa, essa revolução, ocorrida na 
chamada Idade Média, não atingiu simultaneamente a totalidade dos leitores. Entre os séculos VII e IX, 
restringia-se somente aos scriptoria monásticos que detiveram essa prática com os primeiros regulamentos 
exigindo que os escribas ficassem em silêncio, nos scriptoriums dos conventos, para que começassem a separar 
cada palavra de suas vizinhas, com vistas a simplificar a leitura de um texto. Depois disso, a comunicação entre 
eles passou a ser feita por sinais, como por exemplo: se queria um livro para copiar, o escriba virava páginas 
imaginárias; se precisava especificamente de um livro dos Salmos, colocava a mão na cabeça, em forma de coroa 
(referência ao rei Davi); um missal, pelo sinal da cruz; uma obra pagã, pelo gesto de coçar-se como um cachorro 
(MANGUEL, 2006). Só a partir do século XII, as escolas e as Universidades passaram a adotar a leitura 
silenciosa como uma prática e dois séculos mais tarde ganhou o mundo das aristocracias leigas. 
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Isso sugere que uma prática de leitura não elimina por completo a outra. Para se 

solidificar ela coexiste com a prática anterior. Sobre essa confluência das práticas é 

interessante de se refletir, juntamente com Chartier (1996), que as rupturas não ocorrem de 

forma rápida e decisiva, ignorando o passado. As inovações que surgem em forma de 

rupturas, como ocorreu com a introdução da leitura silenciosa, não se efetuam completamente, 

elas agem de maneira intermitente dentro de uma prática que às vezes acreditávamos estar 

consolidada. Um mesmo sujeito transita entre uma e outra prática de leitura o tempo todo. 

Presente e passado, portanto, coexistem nessas práticas, tornando tênue o espaço existente 

entre elas.  

A respeito da coexistência do uso das práticas é importante relembrar que no mundo 

antigo tínhamos uma ampla difusão da leitura em voz alta, uma leitura que “repousava na 

necessidade de tornar compreensível ao leitor o sentido de uma escrita sem o espaço entre as 

palavras, que seria ininteligível e inerte sem a enunciação em voz alta” (CAVALLO; 

CHARTIER, 1998, p. 11), contudo, dessa mesma época, onde havia preponderância da leitura 

em voz alta, há relatos que já demonstram indícios de uma prática de leitura silenciosa42. Para 

se solidificar, como já disse, a prática coexiste com a prática anterior. Da mesma forma como 

houve ainda no mundo antigo episódios de leitura silenciosa, houve na Idade Média ( época 

de difusão da leitura silenciosa) relatos de leituras em voz alta, como assinalam Cavallo e 

Chartier (1998, p. 21): 

 
 
[...] leitura de textos litúrgicos ou de edificação era praticada na igreja, nos 
refeitórios comunitários, e talvez até mesmo em práticas escolares, como 
forma individual de exercício monástico. A leitura pública, em voz alta 
parece ter acontecido até mesmo em algumas narrações históricas. 

 
 

Com essa afirmação e, pelo o que nos informam os professores, podemos romper com 

a representação de que a leitura é uma prática universal, praticada sempre da mesma maneira, 

pois as inúmeras possibilidades de encontros entre os textos e seus prováveis públicos abriram 

caminhos para variadas leituras, nos mais variados suportes. O leitor é, portanto, produzido 

socialmente, assim como a leitura que ele pode efetivar não é única, mas variável de acordo 

com a circunstância em que é realizada.  

Isso rompe, também, com outras representações: de que em todas as épocas se lia da 

mesma maneira, como se a leitura não tivesse sofrido alterações; de que o contato com os 
                                                 
42 Ver detalhes em Cavallo e Chartier (1998). 
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livros foi sempre valorizado por favorecer o espírito crítico, tornando o leitor uma pessoa 

melhor por meio do contato com experiências e idéias registradas por escrito (ABREU, 

2002b, p. 104). 

São muitas as alterações sofridas pela leitura no decorrer de sua história.  Algumas 

práticas, como a leitura silenciosa, por exemplo, bastante referenciada em nossos meios e 

citada aqui pelos professores é pois uma prática instaurada na nossa sociedade ocidental 

somente entre os séculos XVI e XVIII, embora pareça, para alguns, que sempre existiu como 

prática natural de leitura. A leitura sai de um modelo monástico de escrita, voltado para a 

oralidade, com práticas que envolviam a preservação da memória, para um modelo 

escolástico de leitura , cuja prática silenciosa tinha no livro um objeto de trabalho intelectual. 

Quem, ao ver alguém lendo silenciosamente hoje em uma biblioteca, pensaria que essa 

é uma antiga prática e que, ao longo dos tempos, vem servindo a diferentes interesses e 

envolvendo diferentes leitores? Quem hoje ao ler um texto silenciosamente poderia se lembrar 

que essa foi uma das grandes revoluções da leitura, que demarcou o espaço-tempo entre 

leitura oral e leitura silenciosa? Pois então: antes de silenciosa, que muitos pensam sempre ter 

existido, a leitura era uma prática essencialmente comunitária, coletiva, oralizada por alguns 

poucos letrados e ouvida pelo restante da comunidade rural e urbana européia. Representações 

equivocadas a esse respeito podem gerar equívocos, levando-nos a acreditar que a leitura, 

como hoje a vivenciamos, seja pelo uso da prática oral, seja pelo uso da prática silenciosa ou 

ainda de ambas, sempre foi praticada da mesma forma, exatamente como nos parece 

atualmente. 

Será preciso, pelas razões apresentadas, evitar ou mesmo excluir, dos nossos processos 

de análise sobre os modos de ler, quaisquer formas de dicotomias ou anulação de uma prática 

em detrimento de outra. Prova disso é que mesmo a leitura em voz alta tendo sido a mais 

difundida em toda a Antiguidade, ainda hoje em sociedades ocidentais contemporâneas, como 

a nossa, ainda que de forma diferenciada obviamente, há uma parcela significativa da 

população de leitores que somente chegam à compreensão de um texto se o lerem em voz alta.  

Nosso cuidado e atenção devem centrar-se no fato de que o trabalho com a leitura não 

pode desvincular-se de suas condições de produção e de seus usos e funções reais, do 

contrário, atrelado somente às concepções tradicionais de leitura, não importarão as 

estratégias, ou os veículos materiais- a revista, o jornal- ela será trabalhada na mesma lógica 

impositiva e prescritiva.  

Quando as narrativas rememoram a escola em seus outros níveis de ensino que não 

mais o da alfabetização como apontados anteriormente, outras práticas de leitura aparecem. A 
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leitura relaciona-se às modalidades do entendimento: estratégias, processos de 

questionamento, modo de interagir com o texto, enfim, com sua compreensão. 

 
 
[...] porque a leitura que faço depende do grau de interesse que tenho sobre 
um determinado assunto, dos objetivos que quero alcançar, do 
conhecimento de mundo que possuo, das relações com outras leituras 
acerca do assunto. Na escola, Leio de tudo um pouco e quando leio minha 
maior estratégia é fazer as relações, mergulhar mesmo no texto (CÉSAR). 
 
 
No curso de geografia nós líamos materiais de Antropologia, História, 
Cotidiano...As leituras sempre eram bem interessantes, e eu procurava 
entendê-las lendo com muita atenção, repetindo, anotando, buscando as 
melhores formas de compreensão pois entendia que essas leituras eram 
fontes de grande conhecimentos para compreender melhor a minha área 
específica (ISABELA). 

 
 

 Os elementos (interesse, estabelecimento de relações) interpretados por César e 

Isabela são importantes e seguramente interferem no seu diálogo com o texto de maneira a 

influenciar o tipo de leitura que farão num determinado momento.  

 Estudos feitos por Ângela Kleiman (1996, p. 25) esclarecem essa relação da seguinte 

forma:  

 
 
A ativação do conhecimento prévio é, então, essencial à compreensão, pois é 
o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe permite fazer 
inferências

 
necessárias para relacionar diferentes partes discretas do texto 

num todo coerente. Este tipo de inferência, que se dá como decorrência do 
conhecimento de mundo e que é motivado pelos itens lexicais no texto é um 
processo inconsciente do leitor proficiente.  

 
 

Quando César fala da necessidade “das relações com outras leituras acerca do 

assunto” aponta para a importância que tem a familiaridade do leitor com vários tipos de 

textos e de como isso pode interferir de maneira significativa na compreensão do ato da 

leitura. É o que possibilita a um leitor experiente, por vezes, julgar banal num texto aquilo que 

a um outro leitor comum causaria surpresa. 

Na escola, os professores lembram as práticas no encaminhamento da leitura que 

apontam a mistura de diferentes correntes teóricas:  

 
 

[...] já de quinta série em diante eles já passavam aquilo que costumavam 
chamar de leitura extraclasse, tanto que o Tronco do Ipê eu li na sétima 
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série e gostei muito. Eu ia marcando e destacando aquelas partes que 
achava mais interessante, destacando os temas que me chamavam mais 
atenção [...] Mesmo sem a orientação dos professores eu olhava os 
parágrafos, parava, fazia devagar as relações entre eles. Vou lendo 
devagar, analisando, parando, voltando, com muita calma para poder 
fazer as relações necessárias (SOLANGE). 
 
 
Foram diferentes fases de leitura que passei na escola. Primeiro tinham 
aqueles professores que sempre nos mandavam fazer a leitura oral, seguida 
da silenciosa. Em outras séries, era preciso aprender a levantar pistas no 
texto para chegar a sua compreensão. Hoje, como professora, eu faço um 
pouco disso que fizeram meus professores, mas procuro acrescentar o 
contexto em que determinado texto foi produzido porque acho que isso 
também é importante para sua compreensão (RAQUEL). 
 
 

Como aponta Solange, nesse modo de ler os leitores fazem generalizações, 

sistematizam conhecimentos sobre uma determinada questão ou de uma área de investigação. 

Junto a isso, vão construindo os sentidos, lendo “devagar, analisando, parando, voltando, 

com muita calma para poder fazer as relações necessárias”, observando palavra por palavra, 

procurando relacionar os enunciados de um mesmo parágrafo entre si e de um parágrafo em 

relação a outro e ao texto como um todo. Por certo este modo de ler apresentado por Solange 

deve ser o almejado pela maioria dos autores dos textos. Que eles sejam lidos devagar e 

demoradamente.  

O leitor pode então iniciar, parar, retornar ao texto, pode repetir e saltar trechos, 

começar de traz para frente ou pelo meio do texto, como indicou Solange. O certo é que cada 

leitor estabelece seu jeito de ler, seu estilo de conduzir a leitura da forma que deseja e que lhe 

convém. Aqui o leitor passa a ser visto como um sujeito ativo porque cabe a ele não só a 

tarefa de descobrir “o significado” do texto, mas inferir sentidos a partir de sua interação com 

o texto. 

Já Raquel apresenta um fragmento que mostra diferentes correntes teóricas circulando 

numa mesma prática de leitura, inclusive na sua prática como professora. Com o objetivo de 

se chegar à compreensão do texto, diversificam-se os modos de trabalhar com a leitura. Ao 

que parece as afirmações vão ao encontro das mais variadas correntes teóricas sobre leitura, 

na medida em que procuram incorporar desde o discurso da visão tradicional de leitura 

quando, por exemplo, orientam que o aluno faça primeiro uma leitura objetiva do texto para 

depois fazer uma mais subjetiva, sempre inicie pela leitura silenciosa seguida da oral. Feito 

isso, as afirmações de Raquel recomendam uma postura mais interacionista quando sugerem o 

levantamento de pistas, a atenção às escolhas intencionais do autor. Fazendo um vôo 
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panorâmico pelo sociointeracionismo, Raquel recomenda que o professor nunca perca de vista 

o fato de que a produção de qualquer obra está sempre atrelada a um determinado contexto 

sócio- histórico e ideológico que passa pelo filtro do autor. 

Interessante esse depoimento de Raquel principalmente pelo acréscimo do 

componente sócio-histórico na compreensão do texto, uma vertente que considera, além da 

natureza interacional e do uso social da linguagem, o seu status histórico. Assim, aprender a 

língua é aprender não só as palavras como vimos nos depoimentos de Cristiano e Pedro, mas 

também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu 

meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. 

Se, por um lado, a escola desenvolve práticas de leitura oral e silenciosa, mediante um 

sistema de produção e controle, por outro ela não consegue conter as linhas de fuga do 

“homem ordinário”, nesse caso, do aluno, daquele que, ao longo dos séculos, inventa o 

cotidiano com mil maneiras de “caça não autorizada”, escapando silenciosamente às 

conformações impostas pelos discursos escolares. Pensemos então agora nas “táticas” que 

circulam no processo de apropriação da prática da leitura na escola.  

Pedro fala em sua narrativa dos ritos e regras que cercavam o trabalho com a leitura 

silenciosa, cuja característica maior parecia ser a de manter a ordem e o silêncio em sala de 

aula. Demonstrando não gostar desse ritual, ele aproveita as brechas existentes em sala de 

aula para buscar outros tipos de leitura: 

 
 
[...] Às vezes dávamos um jeitinho de fugir a essa regra e fazíamos como 
queríamos, líamos coisas que era proibido pela professora, claro que 
escondido (PEDRO). 
 
 

 Solange, Cristiano e André se juntam a Pedro e acrescentam: 
 
 
Quando o professor não estava vendo, eu mudava a forma de ler que ele 
orientava, porque fazendo de outra forma eu sentia que aprendia mais.Puxa, 
por que isso tem que ser escondido? (SOLANGE). 
 
 
Um desenho, outra leitura, bem diferentes daquelas obrigatórias, era 
sempre uma forma de busca na escola (CRISTIANO) 
 
 
Era proibido ler gibi, mas os alunos sempre davam um jeito! (ANDRÉ) 
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Mesmo sob a vigilância do professor sobre o que e como deve acontecer a leitura, os 

alunos burlavam as regras de imposição e davam seus “jeitinhos” de fazer de outra forma. 

Essa invenção do cotidiano percebida na postura de Pedro e Solange e de muitos outros 

alunos, sejam em quais níveis de ensino forem, se dá graças ao que De Certeau (2003, p. 35) 

chamou de as “artes de fazer”, as “astúcias sutis”, as “táticas de resistência”, nas aceitações, 

reinvenções, rejeições, que vão alterando os objetos e os códigos, e estabelecendo uma (re) 

apropriação do espaço e do uso ao jeito e gosto de cada um. O autor ressalta que “o cotidiano 

se inventa com mil maneiras de caça não autorizada”. Isso mostra que os modos de proceder a 

atividade cotidiana não estão reduzidos a uma disciplina. Muito pelo contrário: os 

“dominados” (neste caso, Pedro e Solange junto com ele todos os outros alunos) formam a 

rede de uma antidisciplina. 

 Na relação entre o que é prescrito na escola o que se deve e como se deve ler e o ato de 

fuga de um aluno sobre essas prescrições, revela-se, aquilo que De Certeau (2003) chamou de 

“estratégias” e “táticas”. As condições de produção, as oportunidades e as particularidades 

dos registros escolares são incorporadas no âmbito das estratégias.  Instauradas pelos 

componentes institucionais da escola – leis, corpo docente, autoridades e espaço –, as 

estratégias configuram-se como elementos de poder, garantindo a permanência de 

determinado corpo semântico de significações e de suas respectivas práticas e 

materializações. Identificadas como características inerentes ao modus operandi institucional, 

as estratégias obedecem às leis desse lugar e são localizáveis e impostas como mecanismo de 

controle e de estabilidade, hierarquizando as práticas e organizando o espaço. Em 

contrapartida, os modos de ler, as práticas de leitura poderiam ser identificadas como táticas, 

ou seja, como formas de criar, mesmo sofrendo as condicionantes do espaço e da ordem 

institucional, outra lógica discursiva, aproveitando-se de momentos de ausência do poder, 

exatamente como fizeram os professores, ao aproveitarem-se da ausência do professor para 

burlar suas ordens. Por não disporem de um lugar próprio, dispersam-se pela sociedade, 

oferecendo um contraponto à imagem oficial de escola. Esse entendimento é demonstrado no 

fragmento abaixo: 

 
 
Se a gente for ver, todos nós burlamos o tempo todo as regras impostas. Isso 
acontece na prática de sala de aula, com todas as regras da escola, nos 
cursos de formação, quando aparentemente demonstramos que aceitamos e 
depois fazemos diferente... (ANDRÉ). 
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Fugindo às práticas vigentes, os professores deslocam essas fronteiras de dominação 

(da instrução e moralização) e invertem essa perspectiva, deslocando a atenção para uma 

leitura que por certo provocava prazer, em uma total atitude de antidisciplina. Os gestos 

impostos pela escola demandavam atitudes de passividade dos alunos diante do texto, 

aceitação do que se prescrevia, contudo cada um de nós se apropria de tais representações 

pela via da reapropriação e da reinvenção e parece ter sido isso que os professores fizeram ao 

procurar outras formas de leitura. 

Ao que parece essas linhas de fuga têm raízes históricas, pois segundo Galvão, ainda 

no século XIX, com a intenção de oferecer aos alunos, além da instrução, ensinamentos 

morais, outros livros de leitura foram editados, trazendo consigo “lições” de diferentes 

conteúdos curriculares, sempre seguidos de exercícios para fixar o conteúdo. Já naquela época 

as edições traziam ilustrações em cores, o que chamava a atenção dos leitores43. Ainda assim, 

os leitores daquela época, a exemplo dos que aqui participam desta pesquisa, burlavam as 

práticas e os tipos de leitura oferecidos pela escola e se lançavam ao que na época era 

considerada uma leitura perniciosa44. Isso revela que as “práticas comuns”, as “artes de fazer” 

dos praticantes, as operações astuciosas e clandestinas atravessam os tempos.  

Assim como havia nos séculos passados, também em nossos dias há uma rede de 

circulação de objetos de leitura (“marginais e clandestinos”) entre os alunos, independente do 

nível de ensino em que se encontre e daquilo que a escola prevê como “boa leitura”, nos 

fazendo escapar silenciosamente a determinadas formas de conformação.  

Como defendem Chartier (1996) e De Certeau (2003), dentro de uma análise que 

interroga as operações dos usuários, supostamente entregues à conformidade, a idéia de que 

não existe uma única forma de recepção, corresponde outra, que também se insinua com 

maneiras diferentes de empregar os produtos da ordem dominante. Por isso mesmo em 

oposição ao caráter instrutivo da leitura, os professores, em seus relatos, apontaram a 

                                                 
43 Segundo Galvão e Batista 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 proporcionada por eles, 
fazendo-o conhecer outros mundos e relativizar o seu. 
44 Segundo Galvão e Batista (2004), na década de 30, no Brasil, em muitas escolas, alguns objetos de leitura 
eram proibidos - como as histórias em quadrinhos, que fascinaram crianças e jovens dos anos 30 e 40 - e 
algumas práticas de leitura também. Em certos internatos, por exemplo, era proibido ler no salão de dormir, o 
que fazia com que alunos e alunas buscassem formas de ler sem que a escola tomasse conhecimento. Em alguns 
casos, nas mesas de estudo, enquanto estavam de castigo, colocavam revistas, histórias em quadrinhos ou mesmo 
livros que a escola julgava prejudiciais à formação do aluno, dentro do compêndio que oficialmente deveriam 
ler. 
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necessidade da instauração de novas formas de leitura que permitem ao leitor mais liberdade e 

autonomia. 

Há de se atentar para o fato de que essa história felizmente vem sofrendo alterações 

para melhor, eu diria. Os professores relatam modos de ler na escola em que trabalham em 

que se percebe que, a cada dia de maneira mais intensa, procura-se fazer naquele espaço um 

movimento contrário a essa rede de prescrições ao que se deve ler:  

 
 
[...] quer ver um exemplo de como trabalhei com a internet em minhas aulas 
na EJA? Levei os alunos pra internet para que pesquisassem três vertentes 
de políticas do MEC sobre o esporte de rendimento, comunitário e o 
educacional. Trabalhei cada uma dessas políticas e os resultados de cada 
uma delas. Eles pesquisaram na internet. O resultado dessa atividade foi 
interessante: alunos que declaravam não gostar de futebol passaram a se 
interessar porque sequer conseguiam imaginar que determinadas formas de 
dominação acontecessem e a internet deu condições de acessarem diferentes 
links que o fizeram compreender melhor o assunto, mudando o 
comportamento dos alunos diante de um tema que parecia tão corriqueiro 
(PEDRO). 
 
 
[...] Na turma da sétima série eu trabalhei com o conteúdo “sistema 
circulatório” com o recorte do assunto tabagismo. Pensei em como fazer e 
então pedi primeiro que trouxessem uma imagem que lembrasse o tema, daí 
eu trouxe a entrevista de um médico sobre tabagismo, discutimos esse texto 
e depois eles produziram um texto a partir das discussões (NAZARENO). 
 
 
Nas minhas aulas procuro usar vários tipos de textos- jornais, revistas, 
artigos, desenhos- para que o aluno compreenda melhor e com mais 
amplitude o tema. Sinto que fazendo assim, sob forma de pesquisa eles têm 
mais prazer em ler e aí perdem o medo de ler em voz alta ou de demonstrar 
suas compreensões acercado assunto. Continuo dizendo, tentar a gente 
tenta, mas as dificuldades são muitas, pois a gente precisa de processos 
formativos que nos ajude a pensar na leitura e em como desenvolvê-la na 
nossa disciplina de forma mais qualificada (ISABELA). 
 

 
Os professores se colocam na contracorrente da didatização dos livros para os alunos, 

buscam tornar presentes nas escolas os usos sociais da língua escrita, na diversidade dos 

modos de ler e na diversidade dos gêneros e dos portadores ou suportes de textos. O livro 

didático é colocado em xeque pelo emprego do jornal, da revista e de todo um conjunto de 

textos cuja presença era proibida na escola: quadrinhos, rótulos, listas, quadros e tabelas, 

placas, publicidade. Ao lado disso, livros e artigos têm surgido buscando auxiliar os 

professores na tarefa de tornar seus alunos leitores e leitoras. E o que é melhor: para os 
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professores mudaram alguns suportes, mas mudou também a forma de concebê-los, de pensar 

sobre a importância da leitura, mesmo com toda a dificuldade que apresentam. 

Cada vez mais falam da alegria de ler, no prazer provocado pela leitura. Aspecto quase 

não comentado no passado, quando os ensinamentos morais e instrutivos eram considerados 

mais importantes e se pensava que a busca do prazer na leitura era prejudicial à formação de 

qualquer leitor - criança ou adulto.  

 

3.3.4 Os objetos de leitura: a prescrição de novos modos de ler e praticar a leitura 

 

Ainda dentro da discussão sobre a relação dos sujeitos com o escrito, gostaria de 

ressaltar a importância de olharmos para o suporte material que está em uso na escola, o 

objeto de leitura mais utilizado pelos professores na escola45. Quais os suportes de leitura 

que circulam na escola e que se revelam nas narrativas dos professores?  

 
 
Na escola, o livro didático era nossa principal fonte de leitura. (PEDRO). 
 
 
Lembro que nessa época na escola líamos “O canto do sabiá”, era um livro 
didático de Português (CRISTIANO). 
 
 
Robison Crusoé, Papilon...faziam parte de minhas leituras naquela época. 
Os livros de literatura sempre tinham uma lição a ensinar, um 
comportamento. Como disse, eram leituras obrigatórias, mas como era uma 
linguagem diferente, eu gostava (ANDRÉ). 
 
 
Minhas leituras na escola eram ligadas ao livro didático, à disciplina 
Ciências (NAZARENO). 
 
 
A escola era um lugar que só trabalhava com leitura de livros didáticos, 
querendo que a gente treinasse para aprender a ler (MARTA). 
 
 

Com exceção de Isabela que declarou em sua narrativa a ausência de livros na escola, 

inclusive os didáticos, os demais professores declararam ter seu processo de aprendizagem 

nas diferentes disciplinas mediados pela presença do livro didático. 

                                                 
45 Inicialmente, tínhamos no Brasil uma oferta muito restrita de leitura na escola. Restrita, em primeiro lugar, 
tendo em vista os objetos de leitura. Das chamadas "cartas de fora" - documentos ou cartas manuscritas -usadas 
para ensinar a ler, teríamos assistido a uma progressiva introdução e diversificação do livro didático como 
veremos mais adiante.  
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Trago uma hipótese para essa “invasão” dos livros didáticos na escola e por isso tão 

presente nas narrativas dos professores. Uma parcela significativa dos professores que 

participam desta pesquisa iniciou seu período de escolarização entre as décadas de 1950 e 

1970, época em que se assistia no Brasil a um crescimento expressivo das editoras, e algumas 

cada vez mais especializadas em livros didáticos, que se tornou uma fatia desejada pelo 

mercado. O público leitor cresceu e se diversificou. De modo geral, a produção literária 

brasileira crescia muito e os livros de literatura infantil conquistavam, a cada dia, um espaço 

nessa produção, revelando a existência de uma parcela de leitores até então quase ignorada. 

Nessas décadas, cada vez mais se desenvolviam métodos alternativos de ensino: 

surgiram as escolas experimentais e a idéia de um ensino centrado no aluno e nas suas 

necessidades difundia-se por todo o país. A rede pública de ensino se expandia de modo 

muito rápido: cada vez mais, as camadas populares ingressavam na escola. Embora muitas 

escolas continuassem a adotar antigos comportamentos e métodos, tornando desagradáveis e 

temidos os momentos em que as práticas de leitura se davam, um número significativo passou 

a adotar as novas posturas.  

Esse é um período também, apesar de não aparecerem nas narrativas, em que 

aumentaram os meios de acesso à leitura: bibliotecas populares, inclusive ambulantes, foram 

criadas em muitas cidades do país e o número de livrarias também aumentou 

significativamente. A partir da década de 70, é incontável o número de séries de leitura que 

surgem. Ao contrário do que acontecia no passado, os livros passam a ter um tempo menor de 

utilização nas escolas46. É nessa época que a literatura infantil "invade" as escolas, mas isso só 

aparece na narrativa de André. Com uma produção cada vez maior e diversificada, as obras 

destinadas aos leitores e leitoras infantis passam a fazer parte, ao lado dos livros de leitura, 

das atividades de leitura escolar: a literatura infantil entra na escola é verdade, mas de forma 

escolarizada, talvez por este motivo não tenha sido referenciada nas narrativas ou ainda tenha 

sido confundida com os outros livros didáticos. 

Dentre todos os objetos de leitura, o livro didático, sem dúvida, foi o que mereceu 

maior destaque nas narrativas. Na verdade, no período inicial de escolarização foi o único 

                                                 
46 Batista e Galvão (2004) afirmam que se, antes, alguns compêndios sobreviveram no cotidiano das salas de 
aula por 40, 50 anos, mais recentemente essa duração tem sido muito menor. Essa modificação pode ser 
explicada pela necessidade de atualização do conteúdo, cada vez mais complexo e de rápida desatualização, e 
pelo desenvolvimento de pesquisas que modificam o conhecimento pedagógico (além, é claro, das necessidades 
comerciais das editoras). Os novos livros trazem, cada vez mais, cadernos de exercício e manuais do professor. 
No passado, traziam, no geral, uma ou duas folhas de instrução aos professores. Em anos mais recentes, 
principalmente para as séries iniciais, os manuais do professor estão cada vez mais extensos. 



158 
 

objeto de leitura citado pelos sujeitos, diferentemente do ocorreu nas práticas familiares em 

que os objetos se diferenciavam na circulação e no seu uso. 

O livro didático ou de literatura se tornaram simulacros da escola, por ensinar sempre 

uma atitude ou um saber ao aluno, “de lá nós aprendíamos tudo, íamos fazendo as tarefas, 

marcando aquilo que era importante”, “sempre tinham uma lição a ensinar”. Sendo assim, 

na maioria das vezes ditou as normas do que deveria ser lembrado e daquilo a ser esquecido e 

foi aos poucos prescrevendo novos modos de ler e praticar a leitura. 

Essa disseminação do livro didático ocorre agora porque até meados do século XIX, os 

livros de leitura eram quase inexistentes em nossas escolas. O que servia de modelo às 

práticas de leitura no Brasil eram os documentos de cartório e cartas, romances e algumas 

autobiografias47.  

Para Lajolo e Zilberman (2001, p. 121), “O livro didático interessa igualmente a 

uma história da leitura porque ele, talvez mais ostensivamente que outras formas escritas, 

forma o leitor”. “Esse primo pobre, mas de ascendência nobre”, como dizem as autoras, pode 

até não ser tão interessante como diversas outras leituras que costumamos fazer dentro ou fora 

da escola: revistas, gibis, jornais, mas sua influência é inevitável, afinal o que encontramos, 

como mostrado nas narrativas, no decorrer de todas as nossas passagens pela escola (e fora 

dela), sob as mais diferentes formas: cartilhas do ABC, manuais etc. Por isso continuam as 

autoras: 

 
 
O livro didático é uma poderosa fonte de conhecimento da história de uma 
nação, que, por intermédio de sua trajetória de publicação e leituras, dá a 
entender que rumos seus governantes escolheram para a educação, 
desenvolvimento e capacitação intelectual e profissional dos habitantes de 
um país (2001, p.122). 
 

                                                 
47A segunda metade do século XIX, começou a mudar essa história. Os livros dedicados às séries iniciais 
começaram a surgir no país. Galvão e Batista (2004, p. 4) informam que Em 1868, Abílio César Borges iniciou a 
publicação de uma das séries mais editadas no período. Os livros foram considerados inovadores no momento 
em que foram editados: o Primeiro Livro, destinado ao aprendizado inicial da leitura e da escrita, poderia 
substituir as cartilhas grosseiras ou os materiais manuscritos. Os demais livros da série tinham um caráter 
enciclopédico, trazendo conteúdos de várias áreas do conhecimento. De cunho mais instrutivo do que moral, os 
livros de Borges foram aplaudidos pela crítica intelectual da época, sendo reeditados várias vezes, educando 
gerações de brasileiros. O autor também era elogiado por, em sua prática como dono de escolas, ter abolido os 
castigos corporais, ainda utilizados na maioria do país. Apesar disso, Borges aparece, na memória dos alunos que 
estudaram com seus livros, como uma figura temida, capaz de provocar pavor. Graciliano Ramos, em Infância, 
narrativa autobiográfica de sua meninice na virada do século XIX para o século XX, sentia dificuldades para 
entender as lições; o livro chegava a lhe provocar náuseas. As horas de leitura eram, para o menino, horas de 
tortura. O mesmo menino que, depois de entrar em contato com algumas obras literárias fora da escola, passou a 
buscar com ânsia e prazer outros objetos de leitura na pequena cidade em que morava, no sertão pernambucano. 
Havia, apesar da escola, tornado-se leitor. E - os anos iriam dizer mais tarde - um dos maiores escritores de 
língua portuguesa.  
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Como objetos de circulação (CHARTIER, 2001b), os manuais, legítimos 

propagadores dos conteúdos, dos valores e das idéias, ao definir as formas de apropriação dos 

conteúdos, definem também muitas outras práticas pedagógicas, entre elas a da leitura. O que 

é dado a ensinar nesses manuais? O que é preciso esquecer e o que não vale a pena lembrar? 

Apesar das muitas críticas ao uso desse suporte textual, Chartier (2001b, p. 67) chama 

nossa atenção para algo que devemos analisar com toda a prudência quando o assunto é o 

livro didático. Diz o autor: 

 
 

me parece que podemos pensar em maus ou bons usos dos livros; quando se 
impõe uma forma de cultura totalmente livresca, sempre há o risco de afastar 
os alunos da realidade social. Porém, se o livro é o centro de um conjunto de 
práticas, a palavra viva, a construção coletiva de uma identidade, de um 
projeto escolar, me parece que o papel do livro é absolutamente 
fundamental, porque até agora o livro, desde a Antigüidade Grega até o 
presente, foi, se não o único veículo, o veículo essencial da transmissão dos 
conhecimentos, saberes, prazeres, que cada indivíduo pode ter com o 
passado, com o presente, ou com a sociedade em que ele vive.  

 
 

Tanto é verdade o que diz Chartier que ainda hoje se costuma organizar na escola, a 

partir do livro, ao redor do livro, uma série de práticas culturais que parecem importantes: 

pesquisas coletivas, planejamentos e projetos. Devemos atentar para o fato de que no Brasil, 

quando se fala de livro e da escola, se fala sempre no livro dentro da escola e o importante é 

que os alunos vão encontrar livros na escola e que por diversas razões, econômicas ou 

culturais, pouco ou nunca vão encontrar livros em sua casa. 

Por isso parece ser fundamental quando a escola ajuda, na presença do livro, fora dela, 

com projetos de livros recebidos dentro dela, mas projetado para fora de seus muros, 

chegando até os pais, as mães, os irmãos e amigos, por meio de empréstimos, por exemplo.  

Os fragmentos apresentados, da forma como aparecem, podem nos levar a pensar que 

a escola exerceu pouca influência sobre o comportamento leitor desses professores, por vezes 

contribuindo para que a leitura fosse vista como mais uma atividade escolar trivial ou até sem 

maior importância, relacionada à obrigatoriedade e ao dever, contudo paradoxalmente, apesar 

de a escola não parecer constituir-se como os principais estimuladores para a leitura, há nos 

relatos incidências significativas de ampliação da freqüência nas atividades que envolvem o 

ato de ler no período posterior à escola. Quando narram sobre a importância das atividades de 

leitura nessa fase da vida, os professores revelam que leram muito, pegavam livros 

emprestados, freqüentavam a biblioteca escolar. Alguns professores declaram seu 
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encantamento pela leitura, apesar da escassez de material escrito que continuou existindo após 

a escola:  

 
 
Quanto a mim como leitora ...mesmo após concluir toda minha 
escolarização, apesar das dificuldades de acesso, continuei a ler e ler muito, 
muito e de tudo. Eu gosto muito de ler tudo: revista, livros, jornais... o que é 
bom eu gosto de ler, gosto também de ouvir, então eu penso que a melhor 
leitura pra mim é aquela que pode me trazer algum tipo de conhecimento 
seja ele da minha área ou não, eu adoro História, Geografia... (RAQUEL). 
 
 
A leitura pra mim, apesar de minhas experiências pouco positivas na escola, 
é algo muito importante, fundamental. Eu continuo lendo e lendo sempre 
que posso. Com todas as dificuldades que a escola tenha apresentado, foi lá 
que li meus primeiros livros. No ensino médio lia Rubem Alves, Carlos 
Drummond, eu lia muita literatura, coisas do Romantismo, Arcadismo. Acho 
que se a gente não lê não desenvolve, não consegue se expressar, se 
comunicar, viver nesse mundo (CRISTIANO). 
 
 

Esses depoimentos parecem indicar que, a par de todas as dificuldades e problemas 

que pudessem existir nas mediações de leitura na escola, foi nessa instituição que grande parte 

dos entrevistados teve contato com o objeto livro e, para aqueles cujas escolas contavam com 

uma biblioteca escolar, a fase inicial da escolaridade assim como a posterior se mostraram um 

período de encontro e também de certo encantamento pela leitura. 

Como é possível perceber na escola como alunos, os professores apresentam, de uma 

forma geral, espaços e ações que potencializam práticas de leitura pouco diferenciadas. Na 

escola, espera-se que a criança, em sua fase inicial, tenha domínio de outros usos e funções da 

escrita, diferentes dos construídos na família, e que esses conhecimentos tornem-se um dos 

objetivos de trabalho no processo inicial de aprendizagem da língua escrita, pois o contato 

com diferentes tipos de textos fora do ambiente escolar não é suficiente para garantir a 

alfabetização, o que significa dizer que é preciso planejar o trabalho pedagógico de 

alfabetização, articulando as atividades de uso da linguagem com as atividades de reflexão 

sobre a língua escrita. Em outras palavras: o processo de alfabetização deve acontecer em 

contextos de letramento que potencializem a apropriação da linguagem.  

No modelo escolar, com seus ritos e práticas referenciadas pelos professores em suas 

narrativas, a leitura é vista inicialmente como habilidade única e universal, a ser treinada pelo 

aluno, principalmente no decorrer dos anos iniciais. Nessa perspectiva, a leitura enquanto uma 

habilidade neutra, universal, feita por um leitor que se mantém passivo diante do texto, 

precisa ser treinada, avaliada em todo momento. Para Hébrard (2001), o conceito de leitura 
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vinculado à idéia de repetição dá ao ato de ler um conteúdo de neutralidade cultural que não é 

real é bem verdade, mas que garante certa eficácia social, uma vez que coloca a leitura apenas 

como um instrumento de acesso à escrita.  

Quando os professores lembram sua escolarização no ensino médio e superior as 

lembranças diversificam-se, ora tendendo às representações mais tradicionais sobre a leitura, 

ora apresentando os leitores peregrinando por um sistema imposto, mostrando-se capaz de 

apropriações criativas diante do texto. 

Desse modo por meio das memórias, os professores lembram a fase de 

escolarização, relembrando os professores marcantes, as práticas usuais, os objetos de 

circulação e passam a perceber que estas lembranças estão relacionadas a um percurso de 

formação docente, confirmando que “[...] a natureza individual e coletiva da memória e seu 

caráter dinâmico, implica um trabalho de contínua construção do passado a partir de 

problemáticas presentes” (CATANI et al, 1997, p. 166), daí a necessidade apontada por 

Nóvoa (1992, p. 10) da profissão docente se dizer e se contar, afinal “[...]ser professor obriga 

as opções constantes, em que se cruza a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, 

e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser”48. 

Como já disse anteriormente o conceito escolar de leitura disseminou-se de tal maneira 

que ganhou universalização, mas a história da leitura nos ajuda a buscar compreensões e nos 

mostra que essa forma de “pedagogização da leitura”, com suas concepções e instruções, 

assim como foram e ainda o são em grande parte atendidas, foram e podem da mesma forma 

ser transgredidas pelos seus leitores, pela escola e seus professores, visualizadas tanto em 

práticas que se aproximam de um modelo e de um discurso sobre leitura legitimado 

socialmente como a leitura de “bons livros”, como por práticas de leitura conhecidas como 

menos prestigiadas, mas que assumem a leitura como prática social e humana e que 

compreendem o texto como uma multiplicidade de sentidos a ser desveladas por diferentes 

leitores, havendo, portanto, tantos significados quantas leituras houver, afinal não existe uma 

única forma de ler e as práticas de leitura diferenciam-se ao longo dos tempos, e ainda porque 

sempre haverá alguém disposto a transgredi-las.  

 
                                                 
48 Importante destacar que a memória docente constitui um campo fecundo de pesquisas, por influência das 
investigações desenvolvidas a partir dos anos 70 e 80 com o emprego do método da história oral. É crescente 
hoje o número de estudos versando sobre a formação e a carreira docente, rastreadas por meio das histórias de 
vida dos professores. Nesse sentido, os estudos de Abrahão (2004), Antunes (2001), Bem-Peretz (1992), Bergson 
(1999), Bosi (1994), Bueno (1998), Catani (1997), Chaves (2000), Cunha e Machado (2004), Goodson (1992), 
Holly (1992), Le Goff (1996), Oliveira (2001), Passeggi (2003), , Queiroz (1988), Sousa (1998), Souza (2006a), 
Thompson (1992), apresentam contribuições significativas para as pesquisas que buscam trabalhar memória 
docente e processos formativos. 
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A INTERPRETAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO: 

enfoque nos grupos de discussão 

 

 

 

 
É como ação rebelde que o aporte (auto) biográfico se afirma, 
enquanto um caminho de aprendizagem coletiva, incorporando 
vozes silenciadas pela política educacional e de formação docente, 
produzindo uma contra-cultura em oposição à oficial. Coloca-se 
como uma possibilidade de refazer caminhos e imagens, a partir 
do lugar da experiência e do saber docente, num processo 
profundamente partilhado.  

(BRAGANÇA, 2009). 
 

 

 

 



163 
 

4 A INTERPRETAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO: ENFOQUE NOS GRUPOS DE 

DISCUSSÃO 

 

Este tópico inicia a análise relativa às discussões ocorridas nos grupos de discussão, 

efetivados logo após a realização das entrevistas individuais. Lembro que devido ao fato de as 

interações com os professores nas entrevistas individuais terem sido realizadas em situação 

diferente daquelas dos grupos de discussão, gerando outras discussões, decidi promover a 

análise dos grupos considerando as mediações de ordem mais institucional, qual seja: a 

relação desse professor, após ter se apropriado dos processos de leitura, com sua conduta 

profissional na escola. É, pois, um desdobramento da primeira etapa de análise, pois os fatores 

que formam o sujeito em relação à leitura interferem e estão em conexão com o sujeito que 

colocará esses fatores em funcionamento ou em exposição na escola. 

Ao discutir sobre o trabalho com a leitura na escola, os professores colocaram à 

mostra questões referentes à docência que ultrapassam a sala de aula e à escola como local de 

trabalho e a própria leitura como eixo de discussão e avançaram na direção da busca de um 

aprimoramento e autonomia profissional de quem faz de sua atuação diária na escola “uma 

fonte de aprendizagem, implicando tanto no respeito e no reconhecimento do potencial 

humano e social dos estudantes, quanto no acolhimento, na reflexão, na pesquisa e na ação 

que encaminhe democrática e pedagogicamente a problemática escolar” (LINHARES 2006a, 

p. 8); assim, os professores avançaram no interesse permanente em “[...] compartilhar ações e 

avanços, em institucionalizar aperfeiçoamentos, em discutir outras possibilidades viáveis para 

garantir uma melhoria da escola, de sua escola, mas também de nossas escolas que constituem 

o sistema público de educação” (LINHARES, 2006a, p. 9). Foram assim desconstruindo 

idéias impostas por uma memória oficial e construindo concepções diferentes acerca de 

determinadas relações, sempre considerando o que diz Catani et al (1997, p. 33)  

 
 

Não se trata de denunciar ou de se autopunir por essas pseudo- incoerências; 
antes, trata-se de compreender como é que eles, professores, no decurso de 
sua formação intelectual e profissional, tem incorporado e produzido em sua 
prática pedagógica os elementos que compõem as teorias por eles estudadas 
e reconceitualizadas ao se cruzarem com aqueles que procedem da 
experiência individual e coletiva, e que passam igualmente por um processo 
de reelaboração. 

 
 

Nessa perspectiva, como diz Passeggi (2003, p. 4), “admite-se como hipótese que a 

narrativa autobiográfica, realizada no seio do grupo de adultos [...] beneficiaria o narrador, no 
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sentido em que o exercício de análise e interpretação dos fatos modificaria suas 

representações e a forma como elas incidem sobre sua vida”. Nesse “exercício de análise e 

interpretação”, os professores problematizaram e declararam compreender algumas 

incorporações em sua prática pedagógica, acerca das quais destaquei algumas e passo a 

discutir agora.  

 

4.1 LEITOR OU NÃO LEITOR? AS IMAGENS QUE TENHO DE MIM E DE MEUS 

ALUNOS 

 

Célia Linhares (2006b, p. 3) nos diz que desde muito cedo somos mergulhados e 

seduzidos por um mundo de imagens em que nos espelhamos e que nos ajudam a organizar 

um figurino com várias especificidades, ainda que, nem sempre, articuladas entre si. Diz a 

autora que “[...] sem percebemos, vamos nos confrontando, desde cedo, com modelos de 

cidadania, de educação, de profissionalidade, de trabalho e de docência” e eu acresceria, de 

leitura e de leitor. 

Esses modelos são feitos com nuances, com “mestiçagens” e também com esquemas 

“[...] de oposições binárias que herdamos de velhos paradigmas com que foi organizada a 

cultura dominante, lutando para separar a verdade do erro, o belo do feio, o bem do mal.” 

(LINHARES, 2006b, p. 3). 

Esse conjunto de imagens é tributário de diferentes lugares e construído a partir de 

diferentes referências, pois desde muito cedo convivemos com modelos de educação, de 

ensino, de leitura e de leitor incorporados, por mães, pais, irmãos, avós, vizinhos, e logo a 

seguir, pelas escolas e por todos os seus profissionais. Mas as imagens de leitura e de leitor 

são também tributárias de idéias distantes construídas pelos viajantes europeus do final do 

século XVIII e ao longo do XIX que em seus relatos prescreviam o tipo de leitor ideal, 

tomando como modelo o leitor europeu.  Portanto, continua Linhares (2006b, p. 6)  

 
 

[...] à medida que vamos vivendo nossas experiências, desde as mais 
remotas – aquelas que marcaram a gênese de nossas vidas – somos 
expostos, permanentemente, às convivências que nos impregnam de 
traços delineadores desse figurino, ao qual, metaforicamente, nos 
reportamos. 

 
 

Desvendar um pouco desse conjunto de representações criado ao longo das histórias 

de leitura dos professores sobre as imagens que têm sobre si e sobre seus alunos foi a intenção 
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da questão que foi problematizada nos grupos, Como me vejo como leitor? Como vejo meus 

alunos? Sobre isso os professores se reportam inicialmente às imagens que têm sobre si como 

leitores: 

 
 

Raquel: - Quanto a mim como leitora ...mesmo após concluir toda minha 
escolarização, apesar das dificuldades de acesso, continuei a ler e ler muito, 
muito e de tudo, por isso me considero uma leitora.  
 
 
César: - [...] mas o detalhe de toda essa trajetória sobre o que é ler, o mais 
interessante é que eu leio um pouco de tudo.  
 
 
André: - Fui criado numa casa de pessoas simples com adultos e eu era um 
“catita” de biblioteca.  
 
 
Carlos: Eu sempre li muito rápido, e um pouco de tudo, até hoje é assim. 
 

 

A imagem que os professores têm de si mesmos é a de um leitor “que lê um pouco de 

tudo”, um “catita”, aquele que por sua rapidez e esperteza entra em todos os lugares. O leitor 

se caracteriza por ser aquele que lê habitualmente, cotidianamente, que traça caminhos e, 

portanto, traz em seu repertório uma diversidade de obras e textos lidos: 

 
 
Raquel: Eu gosto muito de ler tudo: revista, livros, jornais... o que é bom eu 
gosto de ler, gosto também de ouvir, então eu penso que a melhor leitura 
pra mim é aquela que pode me trazer algum tipo de conhecimento seja ele 
da minha área ou não, eu adoro História, Geografia. Acho importante a 
gente não se limitar somente às leituras de nossa área  
 
 
César: Quando me perguntam sobre o que eu lia eu sempre digo que eu lia 
da Bíblia ao livro pornô.  
 
 
André: [...] Eu lia de tudo um pouco: livro de história, de Ciências, 
orientação sexual, depois eu aprendi a ler os gibis da década de 60: FBI, eu 
li toda a coleção. 

 
 

É relativamente recente essa idéia de que o bom leitor é o que lê muitos e variados 

textos. Nem sempre foi assim. Durante séculos a quantidade de impressos disponível era 

pequena, seu preço, elevado, e o livro, muitas vezes, sacralizado - mesmo que não tratasse de 
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tema religioso. A imagem de leitor estava então ligada à pessoa que lia pouco, relia com 

freqüência e meditava muito sobre os escritos.  

Em séculos anteriores, o livro era acolhido de forma autoritária, com uma impessoal 

pretensão de poder, fator indispensável de disciplina social a serviço das autoridades 

mundanas e religiosas. A história da leitura nos mostra que antes da Idade Média, os homens 

liam “intensivamente”, até porque possuíam poucos livros: a Bíblia, por excelência; um 

almanaque, uma ou duas obras de oração, que eram lidos repetidas vezes, tornando-se 

profundamente impregnados em suas consciências. Esse era o modelo de leitor intensivo. O 

leitor intensivo interagia com um número pequeno de livros, lidos e relidos, transmitidos de 

geração a geração49. E por isso a imagem atribuída a ele era a de alguém que lia pouco. 

Bem diferente da imagem do leitor intensivo é o que mostram os professores em suas 

narrativas. Eles mostram imagens de leitor que lê muito. Tal representação só surgirá com 

maior ênfase na história da leitura a partir do século XVIII quando surge o leitor “extensivo”, 

que consome impressos numerosos e diversos (CHARTIER, 1900).  

O leitor extensivo é completamente diferente do leitor intensivo. Assume novas 

práticas de leitura: tem obsessão por ler, consome muitos impressos diferentes e até efêmeros 

e lê rápida e avidamente, estabelecendo com o escrito outras relações. É essa a imagem que 

aparece de forma mais contundente nas narrativas dos professores ao se referirem a sua 

imagem de leitor. 

Há de se considerar que esta representação dos professores de “Ler muito e de forma 

diversificada”, representação aparentemente tão natural, poderia ser visto em tempos 

distantes, como um problema - até mesmo para a saúde. 

Segundo Abreu (2002a, p. 3), “na segunda metade do século XVIII, o médico suíço 

Tissot escreveu um livro intitulado A Saúde dos Homens de Letras em que apresentava os 

perigos que esse “ler de tudo” oferecia para a saúde”. Ele explicava que o esforço continuado 

de intelecção de um texto prejudicaria os olhos, o cérebro, os nervos e o estômago: 

 
 
Os inconvenientes dos livros frívolos são de fazer perder tempo e fatigar a 
vista; mas aqueles que, pela força e ligação das idéias, elevam a alma para 

                                                 
49Segundo Cavallo e Chartier (1998, p. 28), “os textos religiosos, e em primeiro lugar a Bíblia em terra 
reformada, eram os objetos privilegiados dessa leitura fortemente marcada pela sacralidade e pela autoridade”. 
De acordo com Roger Chartier (1996), a leitura intensiva prevalecia nos séculos XVI ao XVIII devido à escassez 
de livros e material impresso e também pelo fato da maioria da população não ser alfabetizada. Assim, a leitura 
intensiva e compartilhada era a única opção dessas pessoas entrarem em contato com os textos impressos. Robert 
Darnton (2001), reafirma que entre 1500 a 1750 na Europa ocidental lia-se poucas obras: a Bíblia, alguns livros 
de devoção, o almanaque, a Biblioteca Azul. A leitura era restrita, reiterada e concentrada, feita com freqüência 
em voz alta.   
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fora dela mesma, e a forçam a meditar, usam o espírito e esgotam o corpo; e 
quanto mais este prazer for vivo e prolongado, mais as conseqüências serão 
funestas. [...] O cérebro que é, se me permitem a comparação, o teatro da 
guerra, os nervos que dele retiram sua origem, e o estômago em há muitos 
nervos bastante sensíveis, são as partes que mais sofrem ordinariamente com 
o trabalho excessivo do espírito; mas não há quase nenhuma que não se 
ressinta se a causa continua a agir durante muito tempo50. 
 
 

Isso serve para nos lembrar que essa representação destacada pelos professores nem 

sempre foi concebida da mesma forma. Ela já foi inclusive, como apontada na citação acima, 

um risco à saúde.  

Os professores destacam também em suas representações e práticas os espaços 

destinados à leitura: 

 
 

Raquel: eu gosto de ler em todos os lugares, não tenho preferências. Se tiver 
interessante, eu leio. Não preciso de lugar ideal [...] eu leio em qualquer 
lugar, eu necessariamente não preciso de um cantinho reservado, de uma 
situação ideal com muito silêncio pra ler. 
 
 
Solange: exatamente. Quem faz o espaço é o leitor...depende da intenção e 
da necessidade que tenho. 
 
 
André: eu gosto de silêncio, mais concentração para algumas leituras, mas 
também leio em qualquer lugar. 
 
 

Os professores fogem às situações ideais para a leitura, desfazem as imagens 

apontadas pelos viajantes europeus. Então, de espaços confortáveis, bibliotecas luxuosas, 

sofás e poltronas aconchegantes, mesas repletas de livros e papéis, jardins floridos, passamos 

a uma representação mais livre, mais externa. Abreu (2002a) diz que historicamente vivemos 

mergulhados em dois modos fundamentais, de contato com o escrito: a leitura de instrução, 

associada aos livros técnicos e ao universo masculino, e a leitura de entretenimento, 

vinculada à literatura e ao mundo das mulheres e crianças. Por esses aspectos é possível 

perceber que esta associação entre leitura e enobrecimento do sujeito, mostrada pelos 

viajantes, foi construída historicamente tendo recebido forte impulso com a ascensão da 

burguesia: “Homens e mulheres bem instalados socialmente parecem ter ficado satisfeitos em 

associar-se a certos sinais exteriores de sucesso: boas casas, belos vestidos, ambientes 

                                                 
50 TISSOT, Simon-Andre De la santé des gens de lettres. Laussane, chez Grasset & Comp et à Lyon, chez 
Duplain, 1775 (p. 20-26). 
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confortáveis, e livros” (ABREU, 2002a, p. 7)51. As imagens de leitor e os espaços de leitura 

descritos pelos professores problematizam os sinais dessas representações vividas no Brasil 

ao longo de nossa formação leitora.  

Importante como ponto de análise é perceber o quanto os professores se colocam 

contrários a essas representações historicamente construídas quando apontam em seus relatos 

outras práticas, outros modos e objetos de leitura, mostrando que o livro, ainda que muito 

importante, não é o único suporte a ser considerado na formação do leitor, mas que um leitor 

pode formar-se como tal tomando como parâmetro diferentes formas de se apossar do escrito. 

É o que vemos nos fragmentos abaixo: 

 
 
Solange: Hoje quando penso nas minhas leituras, penso naquilo que as 
pessoas querem que diga que leio. Livros? De literatura? Parece sempre 
que querem que diga que leio os clássicos da literatura, como se não 
houvesse outras formas de leitura, como a revista, por exemplo, o jornal... 
Afinal, é preciso questionar de onde vem mesmo essa idéia de que o bom 
leitor só lê livros? Eu leio de tudo e assim quero que meus alunos sejam: 
leitores plurais, que valorizem essa prática nos diferentes textos que lêem e 
[...] se pare de dizer que a gente vive em uma eterna crise de leitura. 
 
 
Isabela: [...] em relação à leitura ...ora, quando alguém pergunta o que 
você está lendo? Eu penso: Ah, eu estou lendo o livro tal e tal. Ou se diz: eu 
não tô lendo nada e aí eu penso: mas como é possível não ler nada se ele lê 
jornal, anúncios...como alguém pode não estar lendo nada? Isso mostra o 
que nós pensamos ser o conceito de LEITURA. Leitura então é só ler 
LIVRO, e se esquece da leitura do corpo, do espaço...essa discussão é muito 
mais profunda [...] por isso que eu digo se é mesmo de campanhas na tv que 
precisamos para formar leitor? 

 
 

Os argumentos levantados por Solange e Isabela nos levam ao encontro de um 

vertiginoso crescimento de imagens de leitura e de leitor que nos invadem, com tal 

“naturalidade” e rapidez, que se não forem filtradas com crítica, como fazem as professoras, 

                                                 
51 Os modos de ler dos sujeitos nesse período podem ser claramente percebidos nas pinturas, nos chamados 
retratos da época que mostravam pessoas, quase sempre do sexo masculino, com ares de intelectualidade, bem 
trajadas, em ambientes com aspectos agradáveis cercados por livros. Livros de todas as espécies e de todos os 
feitios e para todos os gostos. As mulheres, quando aparecem nas pinturas, estão nos interiores de suas casas, 
devidamente acompanhadas de seus filhos e maridos. Com aspecto de que “quem lê viaja” é comum senti-las 
absortas pela leitura, completamente envolvidas no mundo da imaginação. O cenário mostrado como propício à 
leitura é geralmente impecável: tranqüilo, com casas amplas e confortáveis, grandes e luxuosos sofás e poltronas, 
jardins e parques floridos, com temperatura amena que não guarda nenhuma semelhança com a brasileira, por 
exemplo.  Junte-se a tudo, isso uma linda e espaçosa biblioteca e o livro como o maior representante da cultura 
escrita, como se ali se delimitasse o sentido da palavra leitura. Tal imagem vem sobrevivendo e atravessando 
décadas quando pensamos nas imagens do sujeito leitor que tem se formado ao longo dos tempos. 



169 
 

repercutirão de forma manipulatória e violenta na atuação docente e nos impedirão de instituir 

outras relações pedagógicas. 

Os objetos de leitura apresentados por elas (as revistas, os jornais) são legítimos, mas, 

como não são considerados socialmente de prestígio, resultam ainda hoje na idéia de que “a 

gente vive em uma eterna crise de leitura”, como salientou Solange. 

Dessa forma, as professoras lançam uma contra-memória aos discursos de onde se 

ausentam as práticas de leitura mais freqüentes e vivenciadas no Brasil. Um Brasil com 

muitas formas de discriminações e que, ainda assim, tem um povo que se interessa pela leitura 

- ainda que esta não tenha sido transformada em um bem público, como marca da cidadania. 

Será mesmo de campanhas televisivas sobre o “hábito” de ler que precisamos, como 

questiona Isabela, ou necessário seria oferecer à população a possibilidade de acesso a escolas 

de qualidade, com uma maior e melhor distribuição de renda, já que livros custam caro? Para 

que além de as pessoas poderem comprar seus livros, elas deveriam ter condições de 

permanecer por mais tempo na escola. 

As professoras Solange e Isabela não falam da leitura que valoriza apenas o livro 

como o ícone da sabedoria, mas da leitura cotidiana que, para além do livro, envolve revistas, 

gibis, placas, jornais, entre outras coisas. Elas nos lembram dos leitores anônimos, aqueles de 

quem ninguém lembra, mas cuja idéia de conforto não está associada a sua prática; os objetos 

que tomam para ler não são os socialmente prestigiados. Lêem, em diferentes lugares, às 

vezes sozinhos em um ambiente que é de todos. Nessas práticas de leituras “desprestigiadas” 

encontramos pessoas comuns, negras e brancas, homens, mulheres, jovens e crianças 

instaladas em diferentes cenários: na rua, sentadas em transportes coletivos ou em um banco 

da praça. Pessoas que praticam leituras diferenciadas, que pulsam e rompem com o processo 

de mitificação da leitura no Brasil52. 

É preciso realmente, como dizem as professoras, buscar formas de problematizar essas 

representações sobre o ato de ler, questionar “de onde vem mesmo essa idéia de que o bom 

leitor só lê livros?”, como diz Solange. A Associação de Leitura do Brasil tem buscado 

questionar concepções correntes de leitura e chamar a atenção para a diversidade dos objetos 

                                                 
52 Carlo Ginzburg (2006), demonstrou a possibilidade de se estudar a leitura como uma atividade entre as 
pessoas comuns há quatro séculos. A partir de uma pesquisa feita por ele, em 1962, em Undine, no Arquivo da 
Cúria Episcopal acerca de julgamentos por juízes de uma estranha seita de Friuli, faz ressurgir Menocchio, que, 
em pleno século XVI, foi perseguido pela Inquisição dado ao conteúdo herético de suas idéias. Ao ser 
questionado sobre sua leitura, Menocchio respondeu com uma série de títulos e elaborados comentários sobre 
cada um deles. Comparando os textos e os comentários, Ginzburg descobriu que Menocchio havia lido uma 
grande quantidade de narrativas bíblicas, crônicas e livros de viagem do tipo que existia em muitas bibliotecas 
aristocráticas. Percebe-se que Menocchio não se limitou apenas a receber mensagens transmitidas pela ordem 
social, mas transformou os conteúdos em uma visão não-cristã do mundo.  
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e dos modos de ler. Neste sentido, fez um trabalho interessante, fotografando pessoas comuns, 

anônimas, paradas para ler em diferentes lugares, fazendo uso de diferentes suportes. O 

espaço público mostrou abrigar grandes quantidades de leitores, que se recostavam em 

árvores de praças, deitavam em gramados de parques, acomodavam-se em bancos de jardins, 

realizavam malabarismos equilibrando-se em ônibus, apoiavam-se em colunas de metrô53. 

Galvão (2001), ao analisar a questão da leitura e, dentro dela, os professores leitores, 

tomando por base os estudos desenvolvidos pela História cultural, problematiza duas crenças 

que por muito tempo basearam os estudos sobre leitura. A primeira delas é que a leitura tem 

uma história, já bastante discutida aqui, o que faz com que sua prática não seja concebida de 

maneira universal e, a segunda, é a crença que identifica a leitura com um conjunto “[...] de 

textos específicos, valorizados pela tradição cultural e desvinculados de qualquer função 

utilitária”. Assim, o estudo sobre o que os professores liam e para que liam no decorrer de 

suas vidas pode contribuir, junto com os estudos da História da leitura, para questionar, 

relativizar a crença de que ler é sobretudo ler livros, bons livros de literatura, 

desconsiderando, por certo, as histórias de leitura dos sujeitos que desdobram-se em 

apresentar uma história de leitor pautada em diversos modos de ler e se apropriar do material 

impresso nos diferentes ambientes formativos. 

Ainda sobre a questão das leituras de professores, Batista (1999), com base em De 

Singly (1996), apresenta quatro posições que permitem respostas bastante diferenciadas às 

perguntas que questionam se o professor é ou não um leitor. A primeira posição considera 

leitor aquele que demonstra bastante intimidade com a leitura de textos literários e de grande 

prestígio. A segunda posição define a condição de leitor a partir dos discursos que aliam 

leitura e prazer e defendem o valor intrínseco da leitura. Nesse caso, o leitor é aquele que sabe 

e pode controlar seu processo de leitura, de acordo com o prazer ou desprazer que uma leitura 

proporcione. Daí advém protestos contra quaisquer formas contrárias a essas iniciativas de 

leitura. A terceira posição constrói-se em consonância com os valores da democratização, da 

diversidade cultural e da relatividade dos valores sociais. Nesse caso, ser leitor significa 

exercer um direito que viabiliza acesso a universos culturais, sociais e econômicos 

diferenciados, num processo de apropriação de território alheio que resulta em transformações 
                                                 
53 As idéias aqui apresentadas estão discutidas com maior desenvolvimento em "Contradições em torno ao ato de 
ler", Leitura: teoria & prática, n o 31, Porto Alegre, Mercado Aberto, 2 o semestre de 1998; "A caça ao leitor", 
in Leitura: teoria & prática, n o 34, Porto Alegre, Mercado Aberto, 2 o semestre de 1999; "Percursos da leitura", 
prefácio ao livro Leitura, História e História da Leitura, Campinas, Mercado de Letras/ALB/FAPESP, 2000; 
"As variadas formas de ler", in No fim do século: a diversidade - o jogo do livro infantil e juvenil, Belo 
Horizonte, Autêntica / CEALE, 2000; "Diferença e desigualdade: preconceitos em leitura", Ler e navegar: 
espaços e percursos da leitura, Marildes Marinho (org), Campinas, Mercado de Letras : Associação de Leitura 
do Brasil, 2001. Coleção Leituras no Brasil. 
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individuais e sociais. Há ainda a quarta posição que aponta o leitor como um sujeito capaz de 

se envolver em processos de exclusão tardia ou de inclusão relativa, baseando-se na 

observação de que os movimentos de mobilidade cultural e social, conseqüências do processo 

de democratização, não produziram uma atenuação das desigualdades sociais. 

Considerando essas quatro posições, percebemos que as duas primeiras criaram uma 

imagem de precariedade à figura do professor, que, limitando suas práticas leitoras ao 

ambiente escolar, não teve condições de desenvolver sua prática leitora e, como resultado 

disso, esse professor “precário” não sabe desenvolver seu trabalho de formação de leitores na 

escola. A terceira vê a leitura envolvida num processo de democratização da cultura. A 

exemplo dos professores que participam desta pesquisa, essa posição apresenta os professores 

como sendo de classes populares e em geral são os primeiros de seu grupo familiar a concluir 

um curso superior, como confirma o fragmento abaixo: 

 
 

Cristiano: Era o sonho do meu pai ter alguém universitário na família ...ele 
dizia que era preciso ter alguém com o curso superior...aquilo dava 
prestígio, né? ...e coube a mim essa tarefa dentre os cinco irmãos. 

 
 

O ingresso no ensino superior como um patamar de prestígio aparece na vida desse 

professor como um elemento que favoreceu mudanças em sua vida e sem a qual ele não teria 

vencido tantas dificuldades sociais e culturais ou saído de uma posição desfavorável. Dos 

aspectos apontados acima depreende-se uma representação da leitura como deflagradora de 

prestígio social. 

Como formadores de leitores, os professores participam de processos de novas formas 

de relações dos alunos com os textos. A quarta posição de leitor apontada por Batista 

questiona o processo de escolarização de longa duração que ocorre, em condições de 

desigualdade social, principalmente quando da necessidade de que esse professor ingresse no 

curso superior. Na maioria das vezes o professor, de origem familiar mais simples, cumpre a 

Educação básica em escolas públicas, mas ao tentar o curso superior, o que lhe resta são as 

instituições privadas de ensino como mostra Cristiano: 

 
 
Cristiano: Toda minha história de escolarização foi na escola pública. Mas 
quando precisei entrar no ensino superior, fui para uma faculdade 
particular, porque eu precisava trabalhar, ter o meu salário para ajudar na 
família. 
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Batista (1999) questiona esse processo de formação superior na instituição particular. 

Para ele essa é uma formação, em alguns casos, precária, que reforça o processo de 

desvalorização profissional, já que a formação se dá de forma aligeirada e em condições de 

qualidade duvidosa. Parece necessário então juntar-se a outros estudos54 para resgatar uma 

imagem positiva desses professores apresentando sua imagem como a de um sujeito que 

possui trajetórias de leituras diferenciadas daquelas exigidas por uma sociedade letrada como 

a nossa e que, por isso, merece um outro olhar sobre suas práticas de leitura; um olhar que, 

junto a um conjunto de reflexões, lance questionamentos às dificuldades de ser leitor e ser 

professor em nosso país em função do contexto sócio-histórico, cultural e econômico que 

favorece a baixa remuneração, a precarização do magistério, enfim, da carência quanto à 

constituição do professor como leitor.   

Reflexões desse tipo vêm sendo buscadas por pesquisas que procuram, com base nas 

histórias de vida dos professores, recuperar a imagem positiva desses docentes, apresentando-

os como sujeitos que possuem trajetórias de leituras diferenciadas daquelas que são 

legitimadas em nossa sociedade e que, por esse motivo, trazem consigo outras discussões 

acerca do que é ser leitor nesse país, das condições de acesso à leitura, dos tipos de políticas 

públicas que estão sendo gestadas pelas secretarias de educação, ministério ou programas de 

educação e dos processos de leitura desencadeados pelas escolas de formação e universidades. 

Tal representação negativa acerca das leituras dos professores aparece também em 

teses de doutorado, como a de Moura (1994), que analisa depoimentos de intelectuais sobre as 

histórias de leitura de professores. A autora apresenta conclusões que desqualificam o tipo de 

leitura apropriado pelos docentes:  

 
 

Pelo que se vê, para essas professoras, o período destinado a essas leituras 
foi muito curto, quase exclusivamente o da adolescência, período em que o 
sonho e a fantasia procuram formas concretas nas narrativas românticas. 
Talvez pela falta de acesso a outro tipo de leitura que correspondesse à 
ansiedade do momento, tenham buscado nas fotonovelas, nas “Biancas” e 
nas “Sabrinas”, uma forma de manter seus diálogos e viver suas fantasias. 
Passado esse período, raras foram as professoras que substituíram suas 

                                                 
54  Lacerda (2003) recupera a história de um grupo de leitoras em meados do século XIX e início do século XX 
Investiga a história da constituição dessas leitoras, destacando as inúmeras dificuldades sofridas na construção 
do seu repertório cultural e na escrita de sua própria trajetória de leitora e escritora; Guedes-Pinto (2002) 
questiona, em sua tese de doutorado, a existência de professoras não-leitoras, representação, segundo a autora, 
amplamente difundida pela mídia e por algumas pesquisas acadêmicas, e mostra, através da análise de narrativas, 
o complexo cotidiano dessas profissionais, que se revelam como professoras-leitoras, sim; Moraes (2000) toma 
como objeto de investigação, histórias de vida de professores/as de uma cidade do Estado do Amazonas, 
tentando “capturar” o leitor construído singularmente nas práticas culturais próprias do espaço e do tempo de 
cada um. 
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leituras, consideradas de lazer, por outras. Quando fizeram, foi por leituras 
didáticas. Na verdade, obrigatórias, pois quase todas confessam que não 
gostam de ler, e não têm recursos para adquirir o material de leitura 
(MOURA, 1994, p. 94). 

 
 

Muitos autores, entre eles Britto (1998), Batista (1999), Abreu (2001), Zilberman 

(2003), Galvão (2001), Guedes-Pinto (2002) chamam atenção para os cuidados que devemos 

ter com esses posicionamentos, pois os mesmos desconsideram elementos essenciais na 

compreensão da formação de um leitor - diversidade cultural, multiplicidade de suportes 

textuais e modalidades de leitura- de acordo com os leitores e suas condições socioculturais e 

contextuais, que merecem nossa atenção, pois se vinculam diretamente ao tema.  

Quando os discursos veiculados pela mídia ou pela academia questionam a formação 

leitora de um professor acusando-o de não-leitor, deixam de fora um questionamento 

essencial à formação do professor como leitor: quem é esse leitor? Nossas representações não 

estariam ligadas as dos viajantes europeus nesse processo de idealização da leitura e do leitor?  

Um segundo momento dessa discussão nos grupos referiu-se à imagem que os 

professores têm do aluno como leitor. Em meio a tantas idas e vindas, o presente pareceu ser 

“minado” por uma representação negativa acerca dos alunos. O aluno caracteriza-se como um 

não-leitor na visão do professores: 

 
 
André: - sempre faço redação pro meu aluno e aí aqueles que não escrevam 
eu vejo que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem pensar, não têm 
prazer no que fazem em leitura.   
 
 
César: - Eu sei que ele [O aluno] não sabe ler porque não sabe interpretar, 
não sabe falar das idéias dos autores.  
 
 
Pedro: - Minhas turmas da EJA têm o vocabulário precário e os textos da 
minha área trazem um vocabulário mais técnico e aí os alunos não 
entendem o que estão lendo, eles não conseguem contextualizar as palavras 
no texto maior pra definir alguns fenômenos da área, ele não tem o hábito 
de interpretar e consultar o dicionário.É esse o maior problema de leitura 
que identifico na minha área [...] sãos termos próprios, corriqueiros...eles 
têm que aprender! 

 
 

Neste momento os professores trazem à tona o discurso dominante que circula 

socialmente e que sustenta os sentidos de que os alunos não sabem, não querem, não gostam 

de ler.“Eles não sabem ler”, foi a tônica dessa discussão. Não há como negar que carregamos 

resquícios de uma representação de leitura ligada à decodificação, ao uso do vocabulário e da 
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ortografia. Inicialmente, vimos que os professores consideram que os alunos teriam 

dificuldades de identificar e apreender as idéias contidas no texto e conseqüentemente não 

entenderiam as questões elaboradas por ele. No entanto, essas dificuldades de entendimento 

do enunciado de determinadas questões propostas pelos professores poderiam ser 

consideradas como conseqüência da própria ênfase dada por eles mesmos para a 

referencialidade e para a literalidade do texto. Este procedimento transforma a leitura em 

reconhecimento de um certo tipo de informação. A conseqüência para o aluno é que ele deve 

atribuir um sentido único para o texto, prática bem parecida a que viveram esses professores 

quando estudantes da educação básica. 

A questão do vocabulário e do tipo de linguagem seria um outro fator percebido pelos 

professores que distanciaria o aluno da prática de leitura, tornando-o um não-leitor. O aluno 

não tem familiaridade com os termos, não conhece seu significado. Isso foi questionado por 

César que atenta para o fato de que a linguagem científica é representada principalmente pelo 

uso da metalinguagem e até mesmo pela questão da compreensão da linguagem cotidiana na 

sua relação com a linguagem científica.  

Percebendo que os atributos com os quais os professores se auto-referenciaram como 

leitores já não serviam mais às representações lançadas aos alunos, problematizei essa questão 

no grupo. Mas de que leitor estamos falando? Que tipo de leitura estes alunos realizam? 

A discussão muda de direção e toma a forma de uma profunda reflexão acerca do que 

é ser leitor e de que leitor queremos formar. Dessa forma, a representação de não-leitor 

atribuída aos alunos motivou diferentes posicionamentos no grupo, que a meu ver sentia a 

necessidade de colocar a questão “na mesa” para que juntos chegassem a um consenso ou a 

um entendimento mais ampliado sobre o assunto.  

Nesse momento o grupo mostrou-se inteiramente à vontade para falar e para ouvir 

também. Lembro que este foi uma situação de muita inquietação, todos queriam dar suas 

opiniões, se fazer ouvir, defender seu ponto de vista. Dentro dessa perspectiva, percebemos 

que o espaço da subjetividade é tenso, “[...] porque é mais do que aceitar ou não o que o outro 

faz de nós, ou o que nós fazemos daquilo que o outro fez de nós, uma vez que se assume que 

o outro nos constitui e nós também o constituímos” (FONTANA, 2000, p. 63). Era 

exatamente esse sentimento descrito por Fontana que eu sentia acontecer no grupo. Os 

professores precisavam definir suas posições, mas o faziam a partir da relação que traçavam 

com os outros (e consigo mesmos) e, nessa inquietação, ora se distinguiam, ora se integravam. 

A preocupação dos professores não era tanto em buscar explicações, ou se defender 

buscando justificativas para o que se discutia e quando alguém tomava esta posição, logo era 
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chamado atenção para desenvolver, em vez de uma explicação, uma reflexão, um ponto de 

partida, que os faria, após o debate, voltar ao ponto de chegada. Essa foi a tônica da 

representação do aluno como não leitor ou como um precário leitor escolar que foi alvo de 

muitas discussões, gerando diferentes formas de reflexões, como as sugeridas abaixo: 

 
 
Raquel: - Espera aí pessoal, acho que precisamos rever nossas posturas. 
Isso acontece porque eles [os alunos] ficam inibidos, então talvez ao invés 
de introduzir logo os assuntos da disciplina específica pudéssemos iniciar 
com uma conversa mais informal sobre questões do cotidiano, questões que 
eles conhecem melhor, eu sempre começo assim nos primeiros dias de aula. 
Quem foi que disse que de imediato eles têm que discutir questões de nossa 
área?. [...] Tenho percebido que essa forma tem feito com que eles fiquem 
menos inibidos em sala [...] É isso mesmo.Contamos nas entrevistas 
individuais sobre nossas histórias de leitura, vimos que lemos muitas coisas, 
de diferentes tipos, nas diferentes etapas de nossas vidas, mas continuamos 
sustentando discursos que dizem que nossos alunos não são leitores, que nós 
também não lemos.  
 
 
Solange: - O aluno demonstra não ter autonomia, não é? A gente precisa 
aprender a ensinar, ajudá-los a lidar com essa dificuldade, quer dizer 
...superar essa dificuldade.Gente, nós também somos acusados de não 
leitores e agora nós parecemos fazer o mesmo com nossos alunos. Eles têm 
muitas dificuldades, é verdade, eu concordo, mas e nós, o que fazemos pra 
superar isso? 

 
 

Vemos então que o próprio processo de narrar cria necessidades de teorizações e que, 

ao narrar, os professores indagam os fatos, os sujeitos, as representações.  

Enquanto os professores falavam, discordavam, concordavam eu não parava de pensar 

o quanto mudou suas representações acerca da leitura e do leitor quando o sujeito agora é o 

outro, o aluno. Os professores, quando pensam em si como leitores, combatem as formas de 

discriminação feitas sobre eles, mas também eles não referenciam como positivas as práticas 

vivenciadas por seus alunos. E agora, as práticas antes pensadas como legítimas, quando eles 

falaram de seus processos de aprendizagem, deixam de ser quando falam de seus alunos? A 

leitura passa a ser vista diferentemente quando muda do ângulo (leitura dos professores) da 

aprendizagem para o do ensino (leitura dos alunos). Um pouco mais e eles voltariam à 

discussão do “culpado” por essa falta de leitura dos alunos, assunto relativamente 

problematizado nas narrativas sobre suas histórias de leitura nas entrevistas individuais. Mas 

como a experiência é algo que não se transfere, nem se explica, mas é sim algo que “nos 

passa”, provocou no grupo a vontade de questionar, por isso a posição do grupo neste 

momento foi essencial para que esse tipo de representação iniciasse seu processo de negação: 
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“Gente, nós também somos acusados de não leitores e agora nós parecemos fazer o mesmo 

com nossos alunos” 

O modo de apresentarem seus alunos como leitores ou não pode muitas vezes 

confirmar e sustentar os discursos tradicionais, já discutidos aqui, que atestam uma imagem 

ideal de leitura, onde a idéia de conforto, intimidade, tranqüilidade e prazer tendem a negar 

práticas plurais de leituras cotidianas, vivenciadas em diferentes épocas da vida dos sujeitos 

como mostra Moraes (2000, p. 45), na seguinte assertiva: 

 
 
A ampliação do modo de compreensão da leitura pela incorporação das 
maneiras historicamente silenciadas ou desqualificadas pelos estudos que a 
tematizam, adquire uma significação maior quando se considera que a 
circulação de uma imagem da leitura como estando em crise e de uma 
representação social do professor como não leitor, não conseguem dar conta 
da diversidade de atitudes, gestos e sentimentos que permeiam os modos 
como os professores se relacionam com a leitura. 
 
 

A imagem de crise na leitura e a representação do professor como não leitor são 

crenças antigas, e vêem ao longo da história, cristalizando as formas como nos relacionamos 

com a leitura e o leitor. Ao percorrermos, por exemplo, a história da leitura no mundo 

ocidental e, dentro disso, parte da história da leitura no Brasil, é possível constatar que a 

prática de leitura mudou muito ao longo dos tempos, mudaram os suportes, os significados, 

mas ficou o discurso do lamento, da falta (condições de gosto, instrução etc), da 

caracterização de alguns leitores como indolentes, preguiçosos e de preferências às vezes 

duvidosas.  

Márcia Abreu (2002b), ao percorrer a história da leitura no Brasil nos diz que essa é 

uma história de lamentos, iniciando pelos primeiros relatos, feitos por viajantes europeus, que 

apresentam a precariedade de materiais impressos no Brasil principalmente no período que 

antecede a independência. O Brasil configura-se, para os viajantes, como um país de pessoas 

apáticas e indolentes, tão presentes agora nas narrativas de alguns professores 55. 

A constituição histórica do leitor brasileiro iniciou-se a partir de uma relação 

contraditória do leitor europeu em face do Novo Mundo, presente nos discursos dos viajantes 

e missionários franceses dos séculos XVI, XVII e XVIII na época colonial, no Brasil. Os 
                                                 
55 Na época das Grandes Navegações e no início das atividades colonizadoras, os viajantes tomaram a leitura 
como uma forma de interpelação intelectual e uma via importante de obter novos conhecimentos sobre o Novo 
Mundo por meio de seus relatos. Esses relatos giravam em torno da produção de conhecimentos sobre as terras 
distantes, conquistas de povos, alimentação, fauna, flora e costumes diferentes, permitindo que o Novo Mundo 
se tornasse legível, codificável e sociável aos colonizadores. E obviamente que iam junto às impressões desses 
viajantes europeus sobre leitura e leitores. 
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viajantes tomavam como parâmetro para nos avaliar como leitores alguns ícones advindos de 

suas terras: muitos livros espalhados pelas casas, que certamente possuíam grandes 

bibliotecas, com freqüentadores assíduos. Isso era retratado em imagens fotográficas e por 

isso basta recorrer a algumas pinturas européias oitocentistas para observarmos os objetos e 

práticas que idealizavam para os leitores em nosso país. Seria essa a representação de leitor 

assumida pelos professores ao pensar em seus alunos para chamá-los de não-leitores? 

Quando Solange questionou o grupo para dizer que mudaram as representações ao 

falar dos alunos, algo que de repente parecia tão óbvio deixa de ser invisível e passa a ser 

ponto de reflexão na discussão dos professores, mas agora em uma nova direção. Lembrando 

da reação de cada um, nos conflitos criados a partir da reflexão proposta por Solange, penso 

ainda mais na necessidade que temos de desnaturalizar um inventário de “faltas” e de 

negações que remonta a uma escola e uma história da leitura cristalizada no passado. 

Solange continua a discussão alertando o grupo para que observem a escola viva, 

emergindo pela pluralidade de forças sociais e pedagógicas, que não mais necessita ser 

marcada com padrões inflexíveis, concepções arbitrárias, concentradoras e 

homogeneizadoras. Ela diz: 

 
 

Quantas vezes mais vamos deixar de considerar as experiências de leitura 
de nossos alunos? Assim como nós, eles também têm suas histórias que 
precisam ser consideradas... 
 

 
A luta deve ser pela ampliação do espaço escolar e dentro disso pela reflexão sobre o 

vínculo com o processo de aprender dos alunos e de ensinar dos professores.  

 
 
Isabela: É isso mesmo pessoal precisamos aprender a aprender uns com os 
outros e também com nossos alunos. Precisamos aprender a ensinar 
colocando como ingrediente um pouco de encanto e prazer. 
 
 

A educação, na perspectiva da formação social, implica posturas e relacionamentos 

que permitam a expressão da liberdade, da autenticidade e da responsabilidade, mas também 

implica a instrumentalização de conteúdos. O problema que se coloca é que a experiência da 

maioria dos alunos, representados como não-leitores, com os conteúdos escolares não 

provocou encanto e prazer. Isso talvez possa ser justificado pela compartimentalização do 

trabalho pedagógico. A realidade do ensino é a compartimentalização do saber, decorrente de 

sua especialização. A escola organiza esse saber por meio das disciplinas. Com a 
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fragmentação, os alunos não conseguem perceber que todos os conhecimentos vivenciados na 

escola são perspectivas diferentes de uma mesma e única realidade e que a realidade só pode 

ser compreendida na totalidade. Morin (2002) concorda que a disciplinaridade ofereceu 

grande contribuição ao desenvolvimento da ciência, permitindo o aprofundamento e a 

ampliação das diferentes áreas do conhecimento. Entretanto, considera que essa fragmentação 

comprometeu o entendimento dos seres humanos, da natureza e da sociedade. E isso é muito 

bem colocado por Solange: 

 
 
 Acho que isso depende do que estamos abordando, da forma como trazemos 
esse aluno para ter interesse em nossas aulas, para que ele entenda que ao 
ler em nossas disciplinas estará compreendendo melhor a realidade. A gente 
tem parado pra pensar nisso? A gente precisa repensar as interrogações que 
fazemos a respeito de nossos alunos...Há prazer, necessidades, desejos nisso 
tudo? [...] então deveríamos nos perguntar: por que será que os alunos não 
gostam de ler? 

 
 

A essa última pergunta, os próprios professores arriscam algumas respostas: 

 
 
Marta: eu acho que não gostam de ler porque impomos a nossa leitura, os 
critérios de seleção dos conteúdos são confusos... 
 
 
Pedro: a hierarquização dos conteúdos, com espaços/tempos maiores para 
alguns em detrimento de outros. Há mais tempo para umas disciplinas e 
outras são renegadas a pouca carga horária. 
 
 
Isabela: eu acho também que o que prejudica é essa forma de 
homogeneização do conhecimento oficial, que “nega” os saberes que os 
alunos trazem para a escola. 
 
 
André: Precisamos também chegar mais perto dos alunos, incentivando pra 
que aprendam de forma lúdica, mais amorosa. 
 
 

Então vejamos, os professores destacaram como práticas que prejudicam a leitura na 

escola: os critérios de seleção dos conteúdos pedagógicos, a ênfase na normalização de 

seqüências, a hierarquização dos conteúdos, com espaços/tempos maiores para alguns em 

detrimento de outros, além da homogeneização do conhecimento oficial, que “nega” os 

saberes velados. Junto-me aos professores nesses argumentos ressaltando que o currículo 

construído desse modo fragmentado precisa ser revisado com vistas a um diálogo 

interdisciplinar, de modo que os conhecimentos sejam religados para ganharem maior sentido 
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por isso concordo plenamente com a tentativa de solução apontada por Solange quando diz 

que 

 
A gente precisa questionar essa fragmentação e tentar mudar isso, quem 
sabe trabalhar mais coletivamente, organizar nossas ações mais 
multidisciplinarmente. Isabela já fez isso aqui na escola e foi um sucesso, 
porque digo uma coisa: da forma como são organizados os conteúdos não 
dá pra melhorar. 
 
 

Assim como as práticas, o desinteresse dos alunos descrito pelos professores é 

problematizado em decorrência do distanciamento entre os conteúdos programáticos, as 

preocupações e os desejos que os alunos trazem para a escola, isto é, entre os conteúdos 

escolares e o universo vivencial dos alunos e por isso é preciso pensar com a professora 

Raquel que 

 
 

O aluno vive num meio letrado cercado de textos por todos os lados, mas 
quando chega na escola, na hora de sistematizar esse conhecimento, fica 
difícil e ele não consegue fazer as relações necessárias. 
 
 

Temos então um aluno que não lê, que é desinteressado, meio indolente - marcas de 

uma representação criada há mais de 150 anos - e que ainda sintetiza formas de contato e 

avaliação de práticas leitoras. Felizmente no calor das discussões, as representações sobre 

leitura e leitor vão mudando aos poucos, ainda que de forma pontual. É importante 

compreender as raízes do conjunto de representações que trazemos sobre a leitura e sobre o 

leitor porque, como diz Abreu (2002b, p. 150), “Ancorando a reflexão em uma imagem de 

certo tipo de sujeito-leitor cria-se uma insatisfação com o resultado do trabalho realizado e um 

desejo de descobrir fórmulas capazes de tornar os alunos leitores”. É exatamente isso que os 

discursos convencionais sobre leitura querem que se acredite, é o que prescrevem e ensinam 

até mesmo aos professores: que os alunos são leitores desqualificados, de segunda ordem, 

contudo, 

 
 

 [...] ‘esquece-se’ de que a leitura não é prática neutra, que no contato de um 
leitor com o texto estão envolvidas questões culturais, políticas, históricas e 
sociais. Esquece-se de que as diferentes leituras revelam diferentes modos de 
inserção nas formas da cultura e são condicionadas por eles (ABREU, 
2002a, p. 156). 
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Por isso questiono se essa “frustração” com os resultados que temos em sala de aula 

não está associada também à falta de explicação do tipo de leitura que queremos, com a real 

definição do tipo de texto que esperamos que os alunos leiam, como afirmam as professoras 

Solange e Marta quando se referem à postura de alguns professores que apresentam os alunos 

como desinteressados diante da leitura e apresentam novos pontos para essa reflexão: 

 
 

Solange:Vamos refletir juntos sobre isso. Fico pensando na minha vida ao 
longo do tempo...Acho que isso depende do que estamos abordando, da 
forma como trazemos esse aluno para ter interesse em nossas aulas. A gente 
tem parado pra pensar nisso? Ou a gente se limita a dizer e acreditar que é 
apenas “desinteresse de nossos alunos? Ora, a gente também não tem 
parado para considerar aquilo que esse aluno lê fora de nossas aulas. 
Agora fico pensando que parece que a leitura só acontece na escola. A gente 
precisa repensar as interrogações que fazemos a respeito de nossos alunos, 
eu acho...Parece que quando entra em nossas salas a gente começa a pensar 
os alunos DISCIPLINARMENTE, ele deixa de ser um ser integral e passa a 
ser o SER de PORTUGUÊS, MATEMATICA. 
 
 
Marta:[...] sabem o que acho? Acho que depende muito do texto que 
escolhemos, às vezes o melhor texto escolhido por mim não é o melhor texto 
que ele quer ler. Já pensaram nisso? Nessa intencionalidade [...] a gente 
precisa compreender tudo aquilo que envolve o ensino.  

 
 

Quantas coisas os professores mobilizam em sala de aula em relação à leitura: o que se 

ensina, como se ensina, os modelos de leitura, o lugar da leitura. As professoras renovam o 

interesse pela busca da compreensão dos processos envolvidos no ensino, considerando a 

especificidade da escola e dos saberes dos professores enquanto profissionais dotados de 

subjetividades e intencionalidades. Sem renegar o processo de aprendizagem, elas questionam 

o modelo de racionalidade técnica que concentrava a atenção tão somente nos processos de 

aprendizagem. E nesse contexto, o que interessa é “repensar as interrogações”, buscando 

talvez outras formas de significações, virando pelo avesso discursos cristalizados, tidos como 

verdadeiros, na busca de oferecer-lhes novas significações. 

Além da relação entre os professores e os saberes que ensinam, nessa reflexão as 

professoras chamam atenção também para algo que considero fundamental para o trabalho 

com a leitura na escola: a leitura existe na escola porque acontece fora dela como prática 

efetiva. Isso é muito importante, pois conhecer as diferentes práticas existentes e legitimá-las 

nos leva a perceber o quanto fomentamos ao longo da história a mitificação da leitura, 

associando-a a práticas e objetos como os retratados nas pinturas e fotos apresentados pelos 

viajantes, com os elementos que lhe são agregados: a idéia de conforto, intimidade, saber, 
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tranqüilidade, prazer, ainda que sejam essas imagens muitas vezes desejadas e reivindicadas 

pelos educadores nas políticas de leitura neste país. 

É preciso pensar o aluno de forma integral, que possui uma história e que, dentro dela, 

possui diferentes interesses pela leitura ou é preciso ainda perceber esse aluno como um 

desconhecido de quem é preciso chegar mais perto, perceber suas intenções, seus gestos para 

conhecer suas práticas, como nos lembra o Professor Carlos: 

 
 
Hoje em sala eu procuro ver o aluno como um livro que de inicio pode até 
não se apresentar como algo tão interessante, mas que é preciso ir até o 
final para conhecê-lo e com ele se envolver [...] Essa relação que estabeleci 
com os livros ao longo de meu percurso de leitor tento estabelecer com os 
alunos com que trabalho tentando exercitar esse conhecimento do outro, de 
suas idéias, de suas leituras, gostos... Não um leitor ideal como quiseram 
que acreditássemos, nossos leitores são reais, têm dificuldades como 
quaisquer um. 
 
 

Carlos se junta a Marta e Solange e retoma a figura do leitor comum, aquele que foi 

caricaturado pelos viajantes e nas nossas salas de aula não espera as situações ideais para ler, 

tampouco se importa se o que lê é ou não um livro de literatura clássica. Se deixarmos de lado 

os mitos da leitura, veremos que ao nosso lado caminham leitores de todas as espécies e de 

todas as cores e níveis sociais “[...] negando ponto a ponto os elementos que compõem a 

forma ideal de leitura” (ABREU, 2002b, p. 152). Esse leitor comum nem sempre lê em local 

confortável, e quase nunca está cercado de livros por todos os lados. Às vezes o tempo que lhe 

sobra é o percurso que faz de casa para o trabalho no transporte coletivo ou as muitas horas 

que passa nas estações de trens e metrô das grandes cidades.  

De certa forma tais pensamentos problematizam a representação social negativa em 

torno dos leitores com que, em maior ou menor grau, nos defrontamos ainda hoje. Segundo 

Batista (1999) ela se manifesta na imprensa, quando se denuncia o baixo grau de letramento 

de docentes e de alunos, revelado por seus usos da escrita ou por suas práticas de leitura56, no 

discurso de editoras voltadas para a produção do livro didático57, e essa representação 

manifesta-se, ainda, por fim, no discurso de todos aqueles que estão envolvidos na formação 

inicial e continuada de professores58. Se todas essas representações fossem verdadeiras, ler 

não faria parte das necessidades diárias desses professores e não seria, como diz Batista 

(1999, p. 21), “uma das formas utilizadas por ele, o professor, para construir um sentido para 

                                                 
56 Ver: Veja, Cartas, 19 jul. 1989. 
57 A esse respeito ver: OLIVEIRA et al. (1984). 
58 Setton (1994, p. 77) e Gatti e Venturi (1994, p. 253).  
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a realidade e o estar no mundo”. Não seria também um instrumento por meio do qual o 

professor buscaria conhecimentos e informações, seja como indivíduo, como cidadão ou 

profissional.  

Pensando assim, a realização de práticas de leitura não possibilitaria uma inserção no 

mundo da cultura da escrita, particularmente da cultura do impresso (CAVALLO; 

CHARTIER, 1998), já que distanciada das formas tidas como legítimas de praticá-la e das 

competências e do horizonte de espera pressupostos no mecanismo de geração dos textos. 

Não possibilitaria ao professor desempenhar, plenamente, seu papel de formador de seus 

alunos como leitores, e contribuir, de modo positivo, para sua inserção no mundo da cultura 

da escrita.  

Vendo dessa forma é possível aspirar uma história de sujeitos leitores, sem pensá-la 

como um amontoado de singularidades, mas como uma multiplicação de práticas 

diversificadas e plurais de leitura de um grupo de pessoas em diferentes etapas de suas vidas. 

Acreditando nisso é possível pensar também que as diferentes formas de ler além de assinalar 

a possibilidade de se construir a sua história, baseando-se não exclusivamente na descrição 

dos materiais lidos, mas, principalmente, nos indicadores dos diferentes modos de leitura das 

pessoas, é um processo de reconstrução, único, labiríntico e estritamente pessoal, pelo qual se 

podem identificar as disposições específicas que a distinguem de qualquer outro.  

Essas crenças e representações de leitor orientam muitas vezes a forma como 

pensamos não somente a leitura dos professores, classificando-os na maioria dos casos em 

não-leitores ou em leitores precários, mas também a dos alunos.  Considero que a questão está 

não em reconhecer se o professor ou o aluno é ou não um leitor, mas ajudar a construir uma 

escola como espaço democrático, de reconhecimento de práticas de leitura das classes 

populares fazendo parte das leituras chamadas legítimas e, junto a isso, possibilitando aos 

sujeitos formas de acesso a outras e diferentes práticas que lhes permitam ampliar seus 

repertórios de leitura. 

As discussões ocorridas nos grupos sobre essa questão mostram, hoje, como as 

representações sobre leitura e leitor são cristalizadas ou reinventadas a cada época e, ao 

mesmo tempo, constituem parte da tradição pedagógica da escola que busca, nos dias atuais, 

novos caminhos. 

 Cabe, então, investigar como a escola vem formando os seus leitores, tendo em vista o 

seu valor numa sociedade letrada como a nossa. Como a escola realiza a experiência da leitura 

em cada disciplina escolar? É um pouco disso que veremos no item que segue e que trata mais 

especificamente da leitura nas diferentes disciplinas escolares. 
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4.2 SER OU NÃO SER FORMADOR DE LEITORES? A LEITURA NAS DIFERENTES 

DISCIPLINAS ESCOLARES 

 

No eixo temático anterior vimos que o conceito de leitura e de leitor sofreu algumas 

alterações em relação a uma concepção tradicional das instituições escolares mais antigas que 

têm a leitura como decodificação, contudo, apesar da disposição para a mudança, os 

professores deparam com a falta de condições formativas para desenvolver atividades que 

superem as práticas tradicionais com leitura. Sem saber muito o que e como fazer, os 

professores se declaram como responsáveis pela formação desses leitores, desnaturalizando 

essa tarefa como território absoluto do professor de Português, não permitindo assim que 

esses discursos cristalizados impeçam um outro entendimento da questão, porém como essa 

não é uma discussão contínua e qualificada, como dirá mais adiante um dos professores, eles 

ficam perdidos, demonstrando que, apesar de seus empenhos, o saber sobre/da leitura 

continua sendo um saber que apenas se mostra novo e necessário de ser trabalhado em todas 

as disciplinas, o que por certo não é suficiente. 

Por esses motivos, a discussão nos grupos agora tem como orientação a relação dos 

professores e suas áreas específicas de atuação com a leitura na escola. Dentro dessa questão 

os professores destacaram os seguintes aspectos: Quem é responsável pela formação leitora 

dos alunos? O que é comum a todas as disciplinas? O que é específico? Quais as experiências 

que desenvolvem sobre leitura na escola? Quais as dificuldades e os caminhos a trilhar? 

Quem é formador de leitores na escola? Apesar de já terem feito algumas formações 

que discutiam essa temática, já terem, em suas escolas, participado de experiências que 

envolviam professores de diferentes áreas em projetos de letramento, a discussão sobre a 

responsabilidade de formar o aluno-leitor não iniciou muito tranqüila.  

Referindo-se à responsabilidade sobre a formação do leitor na escola o professor de 

Geografia fez a seguinte provocação ao grupo: Mas afinal “Onde está nascente do rio?” Na 

Educação infantil, na Educação básica, na universidade? E o papel das Secretarias de 

educação? Ele queria saber se só os professores eram responsáveis por isso e, se não eram, 

onde então deveria ser a nascente do rio. Assim diz César: 

 
 
Eu acho que essa é uma responsabilidade de formação leitora é de muita 
gente. A tua amostragem (apontando para mim) é só o professor? Essa não 
pode ser uma discussão só nossa. Digo isso porque o coordenador 
pedagógico, o diretor, a SEMEC...tem responsabilidades sobre isso. A 
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questão é: onde está a nascente do rio? Na universidade ou é lá na 
educação infantil quando iniciamos a escolarização? E as Secretarias de 
Educação onde ficam nisso tudo? 

 
 

O grupo se inquietou muito com essa provocação, porque para alguns isso parecia 

claro, mas outros mostraram-se preocupados, afinal, se considerarmos a linguagem não 

apenas como transmissão de informação, mas como mediadora (e transformadora) entre o 

homem e sua realidade, como algo que se constitui na atividade dos sujeitos com os outros, 

sobre os outros e sobre o mundo, a leitura deveria passar a ser considerada no seu aspecto 

mais conseqüente: o da compreensão e não somente como mera decodificação e isso por certo 

a colocaria sob os olhos atentos de todos os professores. Vejamos a continuação desse 

diálogo: 

 
 
Isabela: - espera aí César eu acho que não existe uma nascente ou essa 
nascente está em muitos lugares, então tem que deixar seguir o percurso do 
rio. Parece que há um desconhecimento muito grande acerca dessa questão 
porque ela não é vista como um problema didático e aí concordo que não 
aprendemos isso em nossa profissão. Acho que isso deve ficar claro porque 
parece que estamos sempre buscando culpados: ah, a culpa é da 
Universidade, ou da SEMEC ou da SEDUC...pra mim a nascente está dentro 
de cada um de nós, acho que não devemos buscar as culpas mas perguntar: 
no que eu como professora de Geografia posso contribuir para a formação 
do aluno leitor?  
 
 
Solange: certo, a pergunta deve ser como eu posso contribuir, a partir de 
minha disciplina, com esta formação leitora e isso deve ocorrer em todos os 
níveis de ensino... 
 
 
André: pois é, se a gente tivesse aprendido isso desde cedo, não 
pensaríamos que isso é só responsabilidade do professor de Português. Mas 
foi assim em todos os lugares por quais passamos que aprendemos que era 
pra ser...quem ensinava leitura nas escolas em que estudamos? Foi sempre 
o professor de Português! Não tenho nenhuma recordação de ter visto 
leitura de forma mais efetiva dentro de outra disciplina escolar que não 
fosse Português. Parece que agora percebo que se é, não pode ser mais 
assim. Fomos acostumados a pensar assim e agora diante de uma 
necessidade concreta de nosso trabalho precisamos pensar diferente. 

 
 

Portanto como aponta André, os professores não aprenderam em lugar algum a 

trabalhar com seus próprios códigos de escrita, o que é particular como linguagem na sua área 

com seus textos específicos. Relegam, assim, a possibilidade de, através da exploração de 

seus próprios materiais – de suas linguagens particulares -, ampliar e aprofundar os conteúdos 
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selecionados e sistematizados na escola, bem como aqueles que, autonomamente, o aluno irá 

construindo fora da escola. Compreender que a leitura é tarefa comum a todas as áreas é o 

passo inicial para que o pleno domínio dessa prática, como demonstraram os professores, 

como meio para o desenvolvimento da capacidade de aprender, se concretize. A pretensão é 

que o gosto e a prática da leitura extrapolem os muros da escola dando condições aos alunos 

de continuar a aprender Matemática, Geografia...mesmo fora da escola. Fazer descrição e não 

prescrição. 

Todos se sentem responsáveis pela formação leitora dos alunos. A “nascente do rio”, 

como diz Isabela “está dentro de cada um de nós” que se preocupa com a dimensão 

educativa na escola. Os professores despertam para isso porque foram acostumados, como diz 

André, a pensar diferente, a reconhecer esta atividade como sendo exclusiva da atuação do 

professor de Português. E o que os fez problematizar essa representação?  

 
 
André: e agora depois de todas as nossas conversas, de falar de minha 
história leitora, eu percebo que isso é um absurdo, que realmente pensamos 
na leitura, na fala e na escrita como se fosse somente referente às aulas de 
Português. 
 
 
Marta: Todos nós já dissemos aqui que esse é um problema comum a todos 
nós, que sentimos em nossas salas de aula, em cada disciplina. 
 
 
Solange: - acho que isso tudo diz respeito também sobre a concepção que 
temos sobre o que seja ensinar Português, leitura, escrita...formação de 
professores. [...] Por que o processo de compreensão de um texto deve 
excluir as linguagens de outras áreas? 
 
 
Isabela: acho que cada um de nós a partir de nossas experiências foi 
construindo conceitos diferentes do que seja leitura, por isso talvez nossa 
dificuldade agora, a gente aprendeu que era de um jeito e agora estamos 
aqui pensando em outras formas e aí essas “outras” formas se encontram 
com nossas “velhas” formas (Risos). Sempre vimos o ensino de leitura sob a 
responsabilidade do professor de Português, chegamos na escola, vimos em 
nossas áreas que a coisa não pode ser bem assim, porque essa qualidade na 
leitura passa por cada um de nós, não é mesmo? 

 
 

A representação tradicional do que seja ler é de certa forma problematizada a partir de 

um repensar dos professores a respeito de sua história de leitor, de sua prática pedagógica e da 

construção histórica que se criou em torno dessa prática. 
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Dessa forma, os professores apontam que o que deve ser repensado é a concepção que 

temos sobre leitura e no processo histórico em que essa concepção foi construída que nos faz 

ainda hoje achar que o lugar da leitura na escola é na sala do professor de Português. 

O fato é que o processo de compreensão de um texto, como apontado por Solange, 

certamente não exclui a articulação entre as várias linguagens que constituem o universo 

simbólico: o aluno traz, para a leitura da sala de aula, a sua experiência discursiva, que inclui 

sua relação com todas as formas de linguagem e que fazem parte de todas as disciplinas. Entre 

outros aspectos, os professores não poderão supor o grau zero do aluno, nem o grau dez, o que 

para Foucambert (1994) significa dizer que a escola não poderá mais refinar e levar, a um 

grau de perfeição, métodos pedagógicos que teriam sido necessários há cem anos. Na vontade 

de mudar, mas sem mudar nada, insiste-se, na escola, na decifração como pré-requisito da 

leitura e ignoram-se todas as investigações realizadas sobre os processos de leitura e as 

estratégias de aprendizado. 

Em Geraldi (1997) vemos que se trata, entre outras medidas, de proporcionar leituras 

de sujeitos que, querendo aprender, vão em busca de textos e, com muitas perguntas próprias, 

buscam suas respostas e essas respostas não serão encontradas somente em uma disciplina 

escolar. Deste modo, a leitura não se trata meramente de um meio de estimulação de 

operações mentais (especialmente da memória) ou, como disse Marta, “de um processo 

apenas de decodificação”. É isso, mas é também, “estratégia de trabalho” e como tal 

“elemento que perpassa por todas as disciplinas”, até porque a autonomia do leitor depende 

também de uma transformação das relações sociais que sobredeterminam a sua relação com 

os textos e isso precisará da mediação de todos os professores. 

Segundo Lahire (2002, p. 39) “para se apropriar dos saberes escolares, o aluno deve 

passar por um conjunto de exercícios de linguagem”, saberes que são peculiares a esse tipo de 

instituição – a escola. E isso não pode mais ser pensado como sendo responsabilidade 

exclusiva do professor de Português. Digo isso porque hoje há um reconhecimento de que os 

alunos das diferentes disciplinas apresentam dificuldades nas formas de apreender e socializar 

os conteúdos específicos porque não conseguem interpretar os diferentes gêneros trabalhados 

nas disciplinas, não conseguem se colocar diante das discussões assumindo posições críticas. 

Conscientes que a leitura é um elemento norteador a todas as disciplinas escolares e 

que realmente é necessário pensá-la em todas as áreas, os professores passam a discutir sobre 

o que os une como formadores de leitores: 
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Isabela: Fico pensando: concordamos que a leitura é nossa 
responsabilidade, que é um elemento comum...mas o que é comum para nós 
de disciplinas tão diferentes, e o que nos diferencia uns dos outros? 
 
 
César: Ler em geografia é extrapolar opiniões somente na perspectiva do a 
favor ou contra. Quero ampliar o debate, que o aluno tenha o que dizer 
pesquisando em outras fontes de leitura, mostrando pra eles as outras 
leituras possíveis para determinado assunto, mostrar que no meio a tantas 
discussões há sempre um pano de fundo disso tudo. 
 
 
Marta: Em Português o alunos têm que continuar dominando os códigos, 
saber se expressar, comunicar, compreender as diferenças entre fala e 
escrita, compreender para que serve a ortografia, a morfologia...se 
apoderar do código pra então saber o que fazer com ele nas diferentes 
situações de sua vida.E nós professores devemos considerar toda essa 
experiência que o aluno vive fora da escola para desenvolver nosso 
trabalho na disciplina. 
 
 
André: Eu uso situações práticas porque acho que o ensino da Matemática 
deve ser assim relacionando os conceitos com o que eles vivem no mundo. 
É preciso ler o mundo, questioná-lo... 
 
 
Solange: se eu fosse fazer uma síntese de tudo o que discutimos aqui eu 
diria que o aluno precisa ler tudo o que está escrito na nossa sociedade. 
 
 
Pedro: Agora vejam: o corpo tem movimentos, tem formas de atuar e isso 
precisa ser “lido” ou pode ser lido...quer dizer é uma outra forma de 
ler...ler o corpo.  
 
 

Quando separei esses fragmentos para compor este item de análise, pensei no quanto 

ler, escrever e falar são tarefas ontológicas e realmente é espantoso que ainda hoje deixemos 

somente para os professores de Português essa responsabilidade absolutamente comum a 

todos os professores. Nesses fragmentos é possível perceber que os professores inserem a 

leitura em uma perspectiva teórica que articula a leitura da palavra à leitura de mundo. 

Trata-se também daquilo que Chartier (2001a) Chama de apropriação, no sentido de se fazer 

algo com aquilo que se recebe. A importância da apropriação é perceptível no diálogo entre 

os professores quando propõem a relação entre o mundo e o texto por meio da pluralidade de 

usos da leitura, da multiplicidade de interpretações, da diversidade de compreensão dos 

textos. Há que se atentar, porém, que “a apropriação não se dá por si mesma, mas como 

resultado de um conflito, de uma luta, de uma vontade em confronto com outra” 

(CHARTIER, 2001a, p. 117). 
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Para Arroyo (2001b), também é preciso redescobrir o vínculo entre a sala de aula e a 

realidade social: conjugar o aprender a aprender com o aprender a viver. Aprende-se 

participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes, escolhendo procedimentos. Ensina-

se pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. O 

processo de aprendizagem é um processo global.  

O que une esses professores na tarefa de ensinar leitura em suas áreas de atuação? Essa 

foi a pergunta lançada por Isabela que suscitou o diálogo acima. Pois bem, o que une esses 

professores é o fato de o aluno ter que dizer a sua palavra, relacionando linguagem e 

realidade, a valorização da experiência dos alunos, a busca em várias fontes instigadoras, 

a atuação docente como membro de um grupo de professores com diferentes formações 

disciplinares e de múltiplas linguagens, mas todos voltados para a formação integral do aluno. 

Em síntese, como disse Solange: ensinar a ler é colocar o aluno diante do 

reconhecimento e da necessidade de aprender a ler o que está escrito em uma sociedade 

letrada como a nossa. É contextualizar um texto dentro de uma área específica explorando os 

seus diferentes sentidos já que todo texto é revelador de uma determinada visão de mundo e é 

a partir daí que ele deve ser discutido. 

Na leitura de um texto, por exemplo, há elementos que são absolutamente comuns a 

todas as disciplinas: 

 
 

Pedro: as relações com outros textos além daqueles de nossa área 
 
 
André: a forma como o autor apresenta o texto 
 
 
Isabela: e o professor como alguém que sabe fazer as perguntas, sabe 
escutar as respostas...dialoga verdadeiramente com os alunos 

 
 

Continuaria a discussão acrescentado: os procedimentos que um determinado autor 

lançou mão para escrever aquele texto, as fontes em que se apoiou para traçar seus 

argumentos e suas conclusões, o processo de intertextualidade, os conceitos utilizados pelo 

autor para abordar a situação em estudo. Em meio a isso tudo o papel do professor será o de 

agente de letramento, daquele que, ao conhecer o aluno, reconhece suas habilidades e 

expectativas, identificando nele suas motivações para ajudá-los a ampliá-las, bem como 

identificar e reconhecer suas dificuldades para ajudar no processo de superação.  
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Temos aqui a representação de bom professor como aquele que opera a lógica de 

ajudar o aluno a compreender o que está trabalhando. Essa relação com os alunos retoma um 

princípio básico nos deixado por Paulo Freire: o diálogo, contudo tal diálogo deve ser 

pensado na perspectiva de buscar a troca, instituindo em sala a pedagogia da pergunta, como 

bem diz Freire (2003b, p. 118): 

 
 
O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 
apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com 
o outro [...] Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de 
que disponho de, abrindo-me ao pensar dos outros, não fenecer no 
isolamento. 
 
 

Esse diálogo proposto pelos professores e muito defendido por Paulo Freire exige 

perguntas abertas em que os alunos possam de posicionar para além do contra ou favor, como 

defendeu anteriormente o professor de Geografia ao declarar utilizar como estratégia 

dialógica perguntas que levem os alunos a uma visão mais ampla dos assuntos fugindo da 

mera memorização e apreensão dos dados. Ora, se é preciso compreender o mundo, articular 

linguagem e realidade, então necessário se faz que o aluno “leia” o mundo para saber como 

situar-se e posicionar-se criticamente. 

Esses foram pontos do trabalho com a leitura em que todos concordaram, mas que 

geraram algumas preocupações. O professor César mostrou-se preocupado com os limites 

desta ação “de todo mundo”. E imediatamente interrompe as falas para questionar: 

 
 
César: não, mas espera aí: eu acho que tem que ter limite sim dessa ação. 
Somos professores de áreas ESPECÍFICAS. Acho que é preciso trabalhar 
integrado, agora cada disciplina tem seu perfil, seu objeto de ensino 
definido sim e isso deve então ser negado pela interdisciplinaridade? [...] 
estar em relação com tudo não significa esquecer nossa área, se a disciplina 
não existir com seu objeto de estudo não há sentido sua existência como 
Ciência. É um equivoco achar que com a separação das disciplinas não há 
interdisciplinaridade. O que neste momento pode nos unir? A leitura pode 
ser ponto de interação entre as áreas, tens razão, só não queria que ficasse 
a idéia de que pra ser interdisciplinar tem que negar a área específica. 
 
 

Com este questionamento César lança o grupo ao desafio de discutir a partir de então o 

olhar específico de cada um sobre sua disciplina escolar o que redundará mais tarde nas 

reflexões que os professores farão sobre outra forma de organização curricular. Solange e 

Pedro iniciam o debate: 
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Solange: gente, vocês não percebem? Por que estamos aqui? Porque 
existem pontos em comum entre nós: então, a própria leitura já é um 
elemento integrador que é visto de maneira diferente pelas diferentes 
disciplinas, não é o que estamos fazendo aqui desde cedo? Cada um com um 
olhar específico, olhando para um objeto que é comum a todos nós repito, 
ela pode ou não ser esse elemento que nos une?. A pergunta é: dentro disso 
o que é específico e o que nos une mesmo? Acho que a leitura nos une, a 
questão da violência no bairro que ressoa na escola nos une... e assim vai. 
O que é específico é como cada um de nós trabalhará em sua área 
específica esse aspecto [...] o problema é quando achamos que não 
precisamos de outras áreas para entender nossa área, precisamos fazer 
inter-relações. É preciso que a gente extrapole nossa área e faça as 
relações. Dentro do ofício de ser professor nós temos muitas tarefas. A 
escola precisa viabilizar momentos como esse aqui em que sentamos para 
discutir problemas que nos afligem. 
 
 
Pedro: acho que ainda somos muito cartesianos, cada um no seu lugar, na 
sua caixinha [...] dentro da teoria da complexidade tudo tem relação com 
tudo. Esse negócio de cada um em sua caixinha não deve mais existir.  Ora 
o Ecologista é um biólogo, ele entende de tudo um pouco mas ele precisa de 
várias conhecimentos de outras áreas para construir sua área específica. É 
como o caso da leitura, nós não somos especialistas nisso mas nós podemos 
nos utilizar de conceitos dessa área para trabalhar em nossas disciplinas a 
partir de tudo o que conhecemos de nossa disciplina, afinal esse é um tema 
que interessa a todos nós.Fomos acostumados dessa forma, com essa 
maneira fragmentada de organizar o conhecimento. Acho que está na hora 
de buscar um currículo mais integrado, o que não desfaz o trabalho com 
nossas disciplinas. 
 
 

É isso mesmo, “Dentro do ofício de ser professor nós temos muitas tarefas”.  Quando 

os professores conseguem chegar a essa compreensão, problematizam na verdade os objetos 

de ensino de cada disciplina escolar, o papel desempenhado pela leitura nas salas de aulas e a 

problemática da compreensão de textos pelos alunos e, junto a isso, questionam os 

procedimentos didáticos que são utilizados na prática pedagógica, apontando uma nova 

perspectiva em torno de um projeto disciplinar na escola.  

A idéia de que todos os professores indistintamente podem promover a formação 

leitora dos alunos exige uma determinada reconfiguração epistemológica, já que o 

conhecimento passaria necessariamente por outras bases, afastando-se da formulação 

prescritiva, reguladora e compartimentada da ciência moderna. Passaria, portanto, a ser visto 

de forma local e universal, construído no processo de articulação entre conhecimento 

científico com outras instâncias e formas de conhecimento.  

Mas como diz César, “estar em relação com tudo não significa esquecer nossa área, 

se a disciplina não existir com seu objeto de estudo não há sentido sua existência como 
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Ciência”, o que significa que devemos pensar agora no que é específico em cada área para o 

trabalho com a leitura. Dessa forma, os professores retomam o tema, salientando os 

conhecimentos que atribuem à leitura dentro de sua área de atuação. O que seria específico 

em cada disciplina escolar? As respostas sobre isso são múltiplas: 

 
 
César: acho que os meus instrumentos de trabalho são diferentes, 
demandam outra forma de ler...Ao ler o espaço geográfico, certamente vou 
imprimir uma outra marca de interpretação a essa leitura. 
 
 
Isabela: é, nós temos um vocabulário que é específico...Se eu trabalhar com 
mapas, fotos, gráficos, a linguagem específica da área me ajudará a ler de 
outra forma. 
 
 
Marta: a nossa linguagem, os procedimentos, os recursos...O aluno não vai 
ter que adivinhar o sentido. 
 
 
André: nossos códigos, linguagens, sistema de representação, construídos 
há tantos anos. Isso é específico a cada um de nós. 
 
 

Obviamente há de se atentar para o fato, sobre o qual César chamou a atenção, de que 

o fato de a responsabilidade pela formação leitora na escola ser de todas as disciplinas não 

significa transformar todo mundo em um suposto professor de Português, mas salienta, como 

menciona Neves et al (2006, p. 11), “[...] a importância de que cada professor tenha um 

conhecimento profundo das características do ler [...] na sua área de atuação para que entre 

elas o diálogo se faça com segurança e fecundidade”, confirmando a fala de César quando diz 

que estar em relação com tudo não significa esquecer nossa área , se a disciplina não existir 

com seu objeto de estudo não há sentido sua existência como Ciência. É um equivoco achar 

que com a separação das disciplinas não há interdisciplinaridade. Realmente, César está 

correto em sua colocação, há que haver equilíbrio entre o disciplinar e o interdisciplinar, 

como afirma Kleiman (2002, p. 44): 

 
 
[...] as áreas específicas possuem um cabedal de conhecimento acumulado ao 
qual o aluno deverá ter acesso [...] entretanto a informação passa a ser útil 
quando é colocada à disposição dos alunos para que utilizem aquilo que 
precisam, tornando-se assim um elemento necessário a sua formação. 
Dimensionar o disciplinar e o interdisciplinar dentro de uma escola envolve 
a divisão equilibrada do tempo e do espaço para o próprio aluno construir 
suas redes de conhecimento. Nessa construção, a leitura pode ser objetivo e 
instrumento da aprendizagem. 
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Dois pressupostos fundamentais aparecem nas narrativas dos professores até aqui. De 

um lado, os professores atuarão como membros de equipes de diferentes formações 

disciplinares, com diferentes objetos de ensino, com múltiplas linguagens, mas todos 

preocupados e empenhados em formar o aluno integralmente. De outro, está o seu empenho 

em qualificar a formação leitora do aluno, resultando do conhecimento acerca que possui de 

sua área específica, de suas linguagens, seus códigos e procedimentos. Dessa forma, 

 
 
A contextualização mais adequada para o entendimento de texto sobre cada 
área do conhecimento vai ser feita pelo professor da respectiva área, e isso 
não se refere apenas aos termos próprios da ciência em questão, mas também 
ao valor particular que nesse contexto assumem relações mais gerais 
(GUEDES, 2006a, p. 139). 
 
 

Nesse sentido, respeitando a premissa de que ler é compromisso de todos os 

professores, não podemos esquecer dos diferentes procedimentos disciplinares que 

desenvolvem essa visão particular por meio de diferentes mecanismos, estratégias e práticas. 

Assim, caberá a cada professor promover experiências que conduzam “à formação de uma 

geração de leitores capazes de dominar as múltiplas linguagens e de reconhecer os variados e 

inovadores recursos tecnológicos, disponíveis para a comunicação humana presentes no dia-a-

dia” (NEVES et al, 2006, p. 13). 

Apesar de mostrarem-se preocupados com a situação da leitura na escola e sabedores 

de seu papel na formação leitora dos alunos, os professores declaram que na prática isso se dá 

ainda de forma muito pontual ou fica apenas no campo dos desejos e utopias. Reconhecem 

que, se desejam fazer algo diferente do que está posto, é preciso traçar outros caminhos: 

 
 
César: temos que qualificar a discussão sobre leitura, não podemos ficar só 
na boa vontade [...] Temos também que atentar à linguagem que usamos 
em sala, a nossa forma de colocar os conceitos específicos de modo que eles 
entendam e possam fazer as relações necessárias. 
 
 
Solange: conhecer mais sobre o ato de ler, relacionando isso às áreas do 
currículo [...], pensar na leitura como uma atividade que tem história, 
inclusive repensar a nossa história de leitores... 
 
 
André: precisamos reunir mais, participar de reuniões coletivas, sair do 
isolamento, dividir com os colegas nossos avanços e nossas angústias [...] 
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participar de processos de formação que considerem nossas experiências de 
leitura, nossas relações com nossas áreas. 
 
 
Pedro: eu diria que precisamos conhecer mais inclusive a nossa área, sua 
história. Reafirmo que disse antes: precisamos rever a forma de 
organização curricular na escola. 
 
 
Isabela: Já que queremos um aluno crítico, questionador, transformador, 
bem diferente do que vivenciamos em nossas vidas de estudantes, penso que 
precisamos nos aproximar mais de nossos alunos e aproximá-los mais dos 
textos, trabalhar de forma mais interativa, partilhada, mostrando também 
nossas formas de apreensão, de compreensão. 
 
 

Esse é um grande momento de ruptura dos professores: sendo formados dentro de uma 

concepção fragmentada, positivista do conhecimento, os professores, por meio de 

fundamentos advindos de sua história de vida e sua prática docente, apesar das dificuldades, 

conseguem pensar interdisciplinarmente. Esses fragmentos trazem consigo uma questão 

fundamental que cerca a discussão da leitura na escola: um novo modelo curricular, de base 

interdisciplinar e isso envolve, entre outras coisas, o conhecimento epistemológico e teórico 

que o professor deve ter sobre sua área de atuação articulando seu objeto de ensino à leitura, 

implica em pensar no tipo de aluno que se deseja formar e, por fim, esse compromisso 

profissional abrange também a compreensão acerca da necessidade de se adequar os 

conhecimentos de referência aos conhecimentos escolares. Esses foram pontos de discussão 

apontados nos fragmentos acima e que deram continuidade às discussões nos grupos. 

No primeiro momento, os professores questionam o currículo via modelo linear 

disciplinar e no segundo, apontam o currículo integrado como possibilidade de organização 

do conhecimento na escola.  

A forma mais clássica de organização do conteúdo escolar, ainda hoje, é o modelo 

linear disciplinar, ou o conjunto de disciplinas justapostas, na maioria das vezes de uma forma 

bastante arbitrária. Para implantar determinados planos interventivos com seus modelos 

curriculares na escola, os técnicos educacionais têm sempre à mão diagnósticos pessimistas: 

ao professor falta conhecimento em leitura, falta mais preparo, mais inovação metodológica, 

falta na escola um currículo menos defasado. Com essas constatações, chega-se a uma 

conclusão: é preciso “definir para esses professores o que fazer e o que pensar” (ARROYO, 

2001a, p. 135). Grosso modo, uma “cultura tutelar” dos professores, sedenta de modelos. 

Uma herança do positivismo, como ressalta Arroyo (2001a, p. 136), “que pensa que as 

práticas sociais derivam da lógica das ciências, de princípios científicos claros, traduzidos 
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para o comum dos mortais em práticas exemplares, em modelos a imitar”. É nesse sentido 

que, para as políticas oficiais, a escola inova-se por meio de mudança de conteúdos, alterando 

o currículo. 

Lembro que quando iniciei minha carreira no magistério tínhamos na escola um 

pequeno grupo de professores que junto comigo também estavam ali pela primeira vez. Em 

busca da eficiência e de uma boa atuação, tentávamos “cumprir” à risca as tarefas 

demandadas pelos técnicos da secretaria de Educação, aqueles que demandam os discursos 

externos à escola. Depois de um tempo fui percebendo que isso, além de sacrificante aos 

alunos e a nós mesmos, era inútil, ainda que ficássemos horas tentando compreender aqueles 

benditos (?) manuais curriculares, aquilo fugia às reais dificuldades que se apresentavam nas 

salas de aula. Muita coisa eu deixava de fazer porque não sabia, porque não podia...porque 

não queria fazer. Os técnicos saíam da escola e eu fazia outra coisa, fazia aquilo que me dava 

alegria, buscava outras formas de trabalho, de burlar aqueles modelos curriculares. 

Hoje entendo que eu atuava muito mais como usuária que como consumidora, no dizer 

de De Certeau (1994). Para o autor consumidor seria aquele que consome passivamente os 

objetos que lhes são impostos pelo poder dominante e, usuário aquele que opera com 

transformações a esses objetos, utilizando-os de acordo com as necessidades, a ocasião, 

emprestando-lhes outros sentidos. Assim eu me comportava: burlava as prescrições que não 

faziam parte de meus anseios e necessidades. Portanto ainda que a escola tenha muitas 

prescrições, os professores resistem de muitas maneiras, até mesmo quando não sabem fazer o 

que lhes “mandam” e reinventam outras formas de atuar, derrubando de certa forma esse 

modelo taylorista, onde uns pensam e outros executam. 

É bom que se esclareça que os professores não indicam, em suas narrativas, 

necessariamente modelos de construção de um currículo interdisciplinar (teremos um 

exemplo desse trabalho mais adiante), mas eles consideram que a experiência interdisciplinar 

vivida na escola ainda é muito pontual. O que apontam são críticas ao modelo disciplinar: 

desconsideração aos interesses dos estudantes, a sua experiência e a seus níveis de 

compreensão; a falta de nexos entre as disciplinas e o decorrente esforço de memorização que 

tal fato acarreta; a incapacidade para ajustar ao currículo questões práticas, interdisciplinares, 

atuais, perguntas mais vitais, não confinadas, geralmente, nos limites das áreas disciplinares e 

por fim, criticam a falta de um processo de pesquisa, que estimule o estudo autônomo, a 

atividade crítica e a curiosidade intelectual. 
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O que me faz interpretar que eles avançam nessa construção é o fato de, a partir dessas 

críticas, começarem a pensar nos grupos interdisciplinarmente, criando hábitos intelectuais de 

levar em consideração diferentes possibilidades e pontos de vista, ou seja, começam a ver o 

todo não somente pela somatória de seus conteúdos disciplinares, mas pela percepção de que 

tudo está em relação com tudo, que repercute em tudo, que a realidade não pode ser lida pela 

percepção de uma disciplina apenas. Essa relação estabelecida no diálogo entre eles poderá 

possibilitar práticas interdisciplinares na escola, efetivamente. 

Por outro lado, os professores, deixaram pistas do tipo de alunos que querem formar, 

condição fundamental para a construção de um currículo interdisciplinar. Referem-se a 

sujeitos que se acredita criativos, questionadores, críticos, comprometidos com as mudanças, 

(representação bem diferente do modelo curricular que viveram como alunos, que formava 

pessoas disciplinadas, submissas e obedientes), mostrando, assim, que o tipo de escola 

centrado no objetivo de preparar a mão-de-obra para a indústria, para o treino e a disciplina, já 

não nos é necessária. 

Interessante perceber o quanto o espaço de tensão vivido no grupo foi relativizando as 

representações dos professores acerca do aluno enquanto leitor. Muitas vezes os atributos com 

os quais os professores se auto-referenciaram foram resultados de estereótipos sociais e 

culturais que acabaram não se comprovando em suas ações. Assim, são as ações e reações, as 

iniciativas que tomam diante de determinadas situações vividas no chão da escola que dão 

pistas aos professores para compreenderem quem são diante deles mesmos e dos outros. Em 

um primeiro momento, os professores só pensavam em adjetivar os alunos em bons ou maus 

leitores e esse discurso trazia consigo significados que poderiam vir a se transformar em 

estereótipos na medida em que circulam socialmente, adquirindo feições positivas ou 

negativas. As pessoas assimilam esses estereótipos e, ao não estabelecer uma reflexão crítica 

sobre os significados que eles carregam, permitem que os mesmos colaborem com a definição 

dos papéis e dos lugares sociais que cada um ocupa no corpo social. 

Quando falam da necessidade de conhecer mais profundamente suas áreas de atuação, 

historicizando-a e contextualizando os conteúdos, por meio do resgate da memória, dos 

acontecimentos, interessando-se por suas origens, causas, conseqüências e significações, 

avançam na construção de um currículo interdisciplinar, pois reagem à tendência positivista 

em que a objetividade, a neutralidade e a universalidade são exigências básicas do 

conhecimento científico. Assim também, quando desenvolvem atitudes de buscas, de 

pesquisa, construções e de descobertas em suas práticas docentes. 
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Aprofundar os conhecimentos sobre sua área específica é uma questão extremamente 

pertinente se pensarmos que não se pode ensinar Português, História ou o quer que seja, se os 

professores não conhecerem sua área claramente. Assumir e pensar a leitura como 

responsabilidade de todos os professores significa, portanto, descortinar a discussão, 

ampliando seu âmbito para toda a escola, o que demanda que todos os professores tenham 

conhecimentos das características dos seus conteúdos específicos e da leitura em sua área de 

atuação, o que não significa que se tenha apenas o domínio do conteúdo, mas que saiba 

abordar o assunto de forma mais ampla, indicando caminhos de aprofundamentos a exemplo 

do que informa César ao falar do trabalho com a leitura na disciplina Geografia: 

 
 
Ler em geografia é extrapolar opiniões somente na perspectiva do a favor 
ou contra. Divisão do Pará, por exemplo: não basta saber detalhes disso, é 
necessário discutir hoje, na realidade de nossos alunos paraenses, como 
isso se integra na forma como vai se posicionar sobre esse assunto. Quero 
mediar essa discussão, ampliar o debate pesquisando em outras fontes de 
leitura, mostrando pra eles as outras leituras possíveis para determinado 
assunto, mostrar que no meio a tantas discussões há sempre um pano de 
fundo disso tudo. Então é preciso refletir sobre quais interesses estão por 
traz disso.É preciso mostrar outro viés das questões, do contrário eles ficam 
apenas no censo comum. 
 
 

Outro ponto central argumentado pelo grupo para a construção de um currículo 

interdisciplinar encontra-se na preocupação levantada por César sobre as relações entre 

disciplina escolar e disciplina acadêmica e científica de referência59. Esse foi um momento de 

muita discussão. Retomo as narrativas dos professores sobre esse assunto: 

 
                                                 
59 Trata de discussões acerca da História das Disciplinas Escolares (HDE). Esse campo se originou em finais da 
década de sessenta, em meio às discussões sobre a Nova Sociologia da Educação. O campo de pesquisa em HDE 
tem início em diferentes países mais ou menos na mesma época e, basicamente, a partir do mesmo objeto - o 
estudo da emergência e transformações de uma disciplina escolar ao longo do tempo, assim como o predomínio 
de determinados métodos e conteúdos de ensino. Dentre os grandes temas abordados por essa corrente, como 
“currículo e ideologia”, “currículo e cultura” e “currículo e poder”, estava presente a preocupação com o estudo 
da “história do currículo”. É nesse contexto de pesquisas em História do Currículo que o campo de pesquisas em 
HDE passou a ser objeto de investigações. Para aprofundar a discussão ver: Goodson, 1995, 1997, 2001; 
Chervel, 1990; Julia, 2002; Bittencourt, 2003; Gasparello, 2004; Gatti Junior e Venturi 2004, Valente, 2004; 
Arroyo, 2001. No Brasil, um dos primeiros artigos sobre o tema data de 1990, publicado por Lucíola Santos. 
Atualmente, já existem alguns grupos de pesquisa que vêm se dedicando a esta temática. Um deles é o Núcleo de 
Estudos de Currículo (NEC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenado pelo professor Antônio 
Flavio Moreira. Outro é o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenado pela 
professora Eurize Caldas Pessanha, e que se dedica ao campo de pesquisa em HDE desde 1993. E, mais 
recentemente, o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação – CDAPH, da 
Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, tem se voltado também para a publicação de trabalhos sobre 
essa temática. Uma dessas publicações é o livro “História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições para 
o debate” (OLIVEIRA, 2001), no qual estão reunidos, sob a forma de artigos, alguns dos trabalhos mais recentes 
desenvolvidos no Brasil sobre HDE.  
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César: - eu acho que a linguagem que usamos com nossos alunos nem 
sempre é a mais adequada e às vezes quando a gente tenta contextualizar, 
explicar melhor, trazendo para mais perto da realidade deles, eles só 
pensam no assunto, como disse antes, a partir do micro espaço, e não fazem 
relações mais complexas. Nessa hora, o que aprendi lá no meu curso 
universitário pouco me serve. 
 
 
Pedro: - É isso mesmo, também sinto assim. Já discutimos isso aqui, é muito 
difícil essa “transposição” do que aprendemos lá com sua aplicação aqui 
que tem uma realidade totalmente diferente.  
 
 
Isabela: -pode ser isso sim, tens razão. Só pra fechar essa discussão queria 
dizer que quando penso nessa relação do que ensinamos na escola com o 
que aprendemos na universidade, penso que nossas disciplinas quando 
chegam aqui na escola se transformam porque são outras as necessidades, 
então não é mesmo uma cópia do que aprendemos na universidade como 
muitos ainda pensam. 

 
 

Dessa forma os professores nos lembram que as disciplinas escolares não têm por base 

exclusiva as disciplinas científicas e se torna importante aprofundar as diferenças sócio-

históricas entre elas, quem sabe nos processos de formação inicial e continuada. Tratando 

dessas questões, Lopes (2001, p. 156) afirma: 

 
 

As disciplinas científicas são constituídas por discursos especializados e 
delimitam um determinado território diretamente associado aos mecanismos 
institucionais da comunidade científica em seu processo de produção do 
conhecimento. Nesse sentido, as disciplinas têm seu próprio campo 
intelectual de textos, práticas, regras de ingresso, exames [...]. É por 
intermédio de um mecanismo disciplinar que as ciências se organizam 
coletivamente, definem espaços de poder, de alocação de recursos e de 
reprodução dos métodos e princípios de construção do conhecimento. 
 
 

Enquanto que, nas disciplinas escolares, 

 
 

[...] os padrões de estabilidade e de mudanças de conteúdos e métodos de 
ensino e os processos de (re) organização pelos quais passam os saberes ao 
serem escolarizados, [...] têm demonstrado que disciplina escolar é 
construída social e politicamente e os atores envolvidos empregam uma 
gama de recursos ideológicos e materiais para levarem a cabo as suas 
missões individuais e coletivas (LOPES, 2001, p. 156). 
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Assim sendo admite-se que disciplina acadêmica e escolar possui fundamentos e 

finalidades distintos. Enquanto a disciplina acadêmica objetiva formar um profissional, seja 

um historiador, um linguista ou um professor especialista, “a disciplina escolar visa formar 

um cidadão comum que necessita de ferramentas intelectuais variadas para situar-se na 

sociedade e compreender o mundo físico e social em que vive” (BITTENCOURT, 2003, p. 

47). As disciplinas escolares não resultam simplesmente do desmembramento dos 

“conteúdos” embutidos nas disciplinas de referência, mas de sua seleção e reorganização, 

implicando expurgos, acréscimos, alteração de significado etc., numa operação efetivada 

“pela escola, na escola e para a escola” (CHERVEL, 1990, p.48). À disciplina escolar, cabe 

formar o cidadão comum, apto a situar-se na sociedade vigente. Dessa forma, dentro das 

escolas, a Disciplina escolar criou contornos particulares, definiu-se e ganhou vida própria.  

Segundo Bittencourt (2003) ainda há uma idéia muito difundida e ainda aceita por 

muitos educadores de que as disciplinas são apenas reproduções do conhecimento científico, 

cujo objetivo exclusivo é vulgarizar esse conhecimento ‘maior’, advindo das Disciplinas de 

referência, traduzindo ou simplificando para um público escolar conceitos, informações 

produzidas pelo rigor metodológico e objetivo das ciências, como afirma o professor César: 

 
 
quando falo globalização que é um tema que eles julgam não ter nenhuma 
relação com a vida deles, então meu papel é ajudá-los a estabelecer as 
relações necessárias nesse micro espaço da sala de aula com teorias mais 
amplas sobre o assunto, então eu pergunto: aqui nesta sala de aula tem algo 
que seja global? Eles ficam sem saber direito o que dizer, então eu digo: a 
calça jeans é global?, eles dizem que não porque foi produzido aqui no 
Brasil, daí eu digo que é global SIM porque do ponto de vista CULTURAL 
ela é global; a pichação na parede é um elemento global, os filmes, a 
música no mp3, as músicas da internet, o tênis... também são elementos da 
globalização, assim eu trago um conceito que poderia ser considerado 
altamente complexo pra um mundo conhecido deles, isso porém gera um 
problema: quando tu pedes pra que ele conceitue o que é globalização ele 
dá o conceito somente a partir dos exemplos do micro espaço, não consegue 
estabelecer as relações mais amplas...é aquilo que chamamos de faca de 
dois gumes. 

 
 

A tese, apresentada por André Chervel (1990), defende que as disciplinas escolares 

não são uma mera simplificação do saber acadêmico ou ainda formas de “vulgarizar” tal 

saber. O conhecimento acadêmico deve ser reatualizado, reelaborado em função da realidade 

do aluno, de seu meio e do nível de aprendizagem escolar, o que não significa vulgarizá-lo. 

Para o historiador francês, as disciplinas escolares possuem normas regulativas e fundamentos 

epistemológicos diferenciados daqueles apresentados pelas várias áreas do conhecimento 
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científico. As finalidades educativas, essas sim, são as orientadoras da elaboração e dos 

critérios de legitimação das disciplinas escolares. 

Realmente uma disciplina escolar não é a “tradução” de um conjunto de 

conhecimentos que tem por referência a disciplina científica ou ainda uma simplificação 

didática do conhecimento acadêmico ou reprodução do saber científico em menor 

complexidade. Chervel (1990, p. 21) entende que a criação e manutenção de disciplinas 

escolares acontecem muito mais pelo atendimento às finalidades educativas propostas pela 

escola do que pela pertinência de determinado saber científico. Para o autor, 

 
 
A instituição escolar é, em cada época, tributária de um complexo de 
objetivos que se entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura da 
qual alguns tentaram fazer um modelo. É aqui que intervém a oposição entre 
educação e instrução. O conjunto dessas finalidades consigna à escola sua 
função educativa. Uma parte somente entre elas obriga-a a dar instrução. 
Mas essa instrução está inteiramente integrada ao esquema educacional que 
governa o sistema escolar ou o ramo estudado. As disciplinas escolares estão 
no centro desse dispositivo. Sua função consiste em cada caso em colocar 
um conteúdo de instrução a serviço de uma finalidade educativa. 

 
 

Vendo dessa forma é possível concluir que a escola é também lugar de pesquisa, que a 

disciplina escolar é construída em constante mutação e a partir dos objetivos sociais da 

educação. Se não fosse assim a escola teria simplesmente por finalidade selecionar e repassar 

aos alunos determinados saberes produzidos na universidade, como bem disseram Isabela e 

Pedro. Nesse caso, como afirmaram os professores, o conhecimento escolar seria nada menos 

que uma reprodução daquilo já feito na universidade, o que se revelaria num modelo perverso, 

pois consideraria o professor como um mero executor daquilo que já foi ‘criado’ e ‘testado’ 

em instâncias superiores do conhecimento, as universidades e centros de pesquisa e ensino 

superior. O compromisso profissional do professor implica, conforme informa Schäffer, 

(2006, p. 89), 

 
 

Na compreensão intransferível da necessidade de adequar os conhecimentos 
disciplinares, e que se pretendem profundos, a um grupo que não quer e não 
precisa ser [especialista] em uma área específica, que tem outra idade, outra 
experiência de vida, outras expectativas. 
 
 

Além da clareza que cada professor deve ter sobre sua área de atuação, sobre como 

reconhecer a diferença entre disciplina de referência e disciplina escolar, os professores 
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propõem também o trabalho coletivo como tentativa de ruptura ao isolamento curricular na 

escola.  

Sugerem, como ação formativa do grupo de professores, um trabalho pautado na 

construção de algo que transforme a experiência em conhecimento. A experiência, como a 

possibilidade de que algo nos passe ou nos aconteça ou nos toque, o que requer um gesto de 

interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm, por isso retomo o que 

diz Larrosa:  

 
 
[...] requer parar para pensar, para olhar, parar para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 
mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 1996, p. 
160). 
 
 

Assim, André, ao se referir a uma "reunião coletiva dos professores", toca na 

produção de um sujeito da experiência, que é algo como um território de passagem, algo 

como uma superfície de sensibilidade na qual aquilo que passa afeta de algum modo, produz 

alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos (LARROSA, 

1996). O que parece estar em jogo nessa proposta de formação é o pensamento, e não somente 

a razão, pois, "pensar não é somente 'raciocinar' ou 'calcular' ou 'argumentar', como nos tem 

sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e nos acontece" 

(LARROSA, 1996, p. 17).   

Levando-se em consideração a diversidade cultural, que encontramos em sala de aula, 

pouco se tem feito, na escola, no sentido de desvelar as práticas socioculturais de relação com 

a escrita dos diferentes grupos sociais que compõem essa diversidade. Pouco se tem feito 

também para colocar no centro das discussões o papel fundamental que cada professor tem, 

dentro de sua área de atuação, com a formação leitora deste aluno, ainda que a questão da 

“precária” leitura dos alunos seja um problema didático que perpassa por todas as áreas. 

As utopias dos professores em torno da construção de um currículo interdisciplinar se 

encontram com as idéias defendidas por Torres Santomé (1998), quando discute que o 

currículo integrado permite: trabalhar conteúdos culturais relevantes; abordar conteúdos que 

são objetos de atenção em várias áreas de conhecimento, neste caso específico, a leitura como 

elemento norteador; favorecer a visibilidade dos valores, ideologias e interesses presentes em 
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todas as questões sociais e culturais, o que a organização do currículo por disciplinas dificulta 

perceber; favorecer o trabalho colegiado nas escolas, resgatando a idéia de "corpo docente"; 

preparar para a mobilidade profissional futura; aumentar a probabilidade de surgimento de 

novas carreiras e especialidades -interdisciplinaridades - que permitam enfrentar novos 

problemas e desafios; estimular a análise de problemas concretos e reais e o conseqüente 

surgimento de pessoas criativas e inovadoras. 

Portanto, esse novo modelo curricular, de base interdisciplinar, exigirá dos professores 

uma nova visão de escola, criativa, ousada, assim como, uma nova divisão do saber, pois a 

especificidade de cada professor precisará ser garantida paralelamente a sua integração com 

as outras áreas, como reivindicou César. Por isso a concepção de aprendizagem que os 

professores sugerem quando reivindicam o trabalho coletivo é via um currículo articulado 

interdisciplinarmente, salientando a importância de articulação das atividades das diferentes 

disciplinas, mantendo a integridade dos diferentes conteúdos de cada área60. 

Para um olhar desatento, as diferentes áreas disciplinares não parecem ter muito em 

comum para discutir a respeito da leitura a não ser (quando muito) no interior de sua própria 

área de conhecimento, ficando cada uma delas envolvida especificamente com seu universo 

conceitual. Entretanto, com a lupa na mão, uma análise mais criteriosa e preocupada com a 

formação do leitor, com o processo de aprendizagem do aluno evidencia as relações que as 

disciplinas constroem com diferentes textos, diferentes códigos, na medida em que se 

apresentam sob múltiplas formas. As diferentes atividades pedagógicas desenvolvidas nas 

diferentes disciplinas escolares indicam, ainda, as conexões que podem estabelecer entre si e 

com outras áreas do currículo escolar por meio da produção de conhecimento.  

A leitura incentivada por todos os professores, tendo em vista a formação do leitor, 

tem por objetivo desenvolver no aluno a familiaridade com a língua escrita por meio da leitura 

de todo tipo de texto, numa diversidade tal que o faça gostar de ler e de perceber a 

importância da leitura para sua vida pessoal e social, transformando-a numa prática capaz de 

satisfazer esse gosto e essa necessidade (NEVES et al, 2006). Ao lado desse aspecto que 

considero mais amplo da atividade com a leitura em sala há outro, que eu chamaria de mais 

pontual, específico de cada disciplina ou grupo de disciplina, que trata do aprofundamento 

que cada docente vai promover agora em sua respectiva disciplina. Cada professor é quem 

apresentará o que será lido ao aluno, usando os seus próprios códigos, dentro de seus objetos 

de estudo. O importante é não perder de vista que há em cada disciplina um objeto de estudo 

                                                 
60 Sobre o currículo organizado de forma interdisciplinar ver KLEIMAN, Ângela ; MORAES, Silvia (2002). 
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específico e quem nos ajudará a interpretá-lo e estabelecer significados será o professor de 

cada área, que poderá promover experiências e novas situações de favorecimento para a 

formação de leitores “capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem e de reconhecer 

os variados e inovadores recursos tecnológicos disponíveis para a comunicação humana 

presentes no dia-a-dia” (NEVES et al, 2006, p. 12).  

 

4.3 COMO CONSTRUO MINHA PRÁTICA DOCENTE? QUAIS MINHAS PRÁTICAS 

EM SALA DE AULA? 

 

O valor da narrativa está em sua capacidade de interrogar a vida e a relação entre os 

indivíduos. A experiência é o que faz sentido para nós, o que nos interpela. Fazer uma 

experiência quer dizer, portanto deixar-nos abordar em nós mesmos por aquilo que nos 

interpela (LARROSA, 2002). O grupo continua se interpelando e dialogando sobre seu papel 

formador na escola, como professor de uma área específica, mas agora refletindo sobre a 

construção de sua prática docente, o seu fazer pedagógico construindo uma contra-memória 

que evidencia que a prática docente se constitui em um exercício que transcende a dimensão 

técnica, não podendo ser assumida tão-somente como o atendimento às prescrições 

curriculares desenvolvidas por outros. Da mesma forma discutem sobre os saberes e as 

práticas de leitura na escola que envolve outras representações e práticas como possibilidades 

educativas.  

Ao se referir sobre a prática docente em sala de aula os professores assim se 

posicionam: 

 
 
Solange: Onde vamos buscar ajuda pra resolver ou pelo menos 
compreender o que acontece em nossa prática docente? Será que só o que 
aprendemos com as teorias do nosso curso dá conta de tudo isso? Para ser 
professor e dar conta disso tudo aqui a gente precisa de diferentes 
conhecimentos, uns que estão na Universidade e outros que estão na vida, 
na nossa história.  
 
 
Marta: Não há mesmo como pensar uma prática sem pensar em uma 
caminhada, construída em muitos lugares. O que ensinamos tem a ver 
também com o que vivemos em nossa caminhada de vida, tem uma história 
datada em algum lugar, alguma referência, não é algo que tá aí solto no ar.  
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Falar de prática docente em sala de aula para Solange e Marta é falar de um saber-

fazer do professor repleto de nuances e de significados, construído em muitos lugares. 

Implica falar que os professores possuem saberes profissionais cheios de pluralidade 

(TARDIF, 2002) que vêm à tona no âmbito de suas tarefas cotidianas. Não só saberes, mas, 

também, sensibilidades cultivadas ao longo de sua formação e atuação que orientam sua ação 

no contexto de uma sala de aula. Falar de prática docente exige, portanto, que falemos de 

sujeitos que possuem um ofício (ARROYO, 2001b), o saber de uma arte, a arte de ensinar, e 

que produzem e utilizam saberes próprios de seu ofício no seu trabalho cotidiano nas escolas.  

A prática docente não se constrói eminentemente quando alunos e professores entram 

em contato com as teorias pedagógicas, “[...] mas encontra-se enraizada em contextos e 

histórias individuais, que antecedem, até mesmo, a entrada deles na escola, estendendo-se por 

todo o percurso da vida escolar e profissional” (CATANI, 1997p. 34). 

Essas referências orientaram o grupo à construção de uma memória coletiva, pois 

Solange e Marta contam com o apoio de todo o grupo ao desmistificar a idéia de que a prática 

docente é alicerçada tão-somente tendo como conteúdo os saberes acadêmicos, já 

problematizado no item de análise anterior. Pelo contrário, “A maneira de ensinar de cada 

professor é construída ao longo do tempo, junto com a vida, através de interações freqüentes, 

com tantos outros ‘professores’, em situações escolares e fora delas” (KENSKI, 1996, p. 94) 

e, por certo, essas referências vão construindo marcas que se manifestam de diferentes 

maneiras em sala de aula. Eu mesma construo minhas referências rememorando minhas 

histórias escolares. Lembro que desejei ser professora de Português sendo aluna de uma 

maravilhosa professora de Literatura ainda no ensino fundamental. Elaboro minhas aulas 

ainda hoje seguindo os exemplos de meus professores de Linguística no curso de Letras e hoje 

me formo pesquisadora/orientadora (também) seguindo os passos de meus grupos de 

pesquisas e de minhas orientadoras de mestrado e doutorado. Confesso que de pouco me 

serviram os modelos, mas os exemplos...  esses me serão para sempre.   

A exemplo de Kenski (1996, p. 94), poderíamos chamar para isso de “conexões entre 

o objetivamente aprendido e o afetivamente vivido” ou ainda daquilo que foi experienciado 

no sentido defendido por Larrosa (2002). Esse processo de formação, que ocorre em diversos 

contextos, por meio de diferentes interações, de trocas, partilhas, cumplicidades, emoções, 

angústias, essas práticas sociais geram e sustentam, por certo, as muitas formas de 

conhecimento, as muitas maneiras de se pensar sobre a formação. Por isso, todo 

conhecimento é autoconhecimento, é autobiográfico nos lembra Santos (2003). A experiência 

docente de cada um vai sendo construída e/ou desconstruída, por meio das tramas, dos 
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trançados, das redes que indivíduos e coletivos vão tecendo a partir de relações, invenções, 

artimanhas, multiplicidades, complexidades e atravessamentos que vivenciam. 

Aquilo que professores aprendem uns com os outros e que tem significado para eles se 

relaciona com o que viveram (e continuam vivendo) em outros tempos e lugares. Assim, por 

meio dos desafios complexos da prática cotidiana, cada um vai construindo saberes e fazeres 

de forma diferente, ainda que às vezes de forma meio confusa, incipiente. Ao que parece o 

que para cada um é significativo e importante não é uma escolha aleatória, mas, sim, uma 

escolha datada, em função da biografia de cada um; faz parte de uma construção histórica e 

autobiográfica. 

O papel do professor, no contexto da sala de aula, como mediador do saber escolar, na 

perspectiva do currículo, vem junto a essa discussão. Assim os professores explicam o que 

fazem em sala de aula e falam das dificuldades em desenvolvê-las: 

 
 
Isabela: são diversas as dificuldades que enfrentamos na sala de aula: 
exigências dos pais, pressão da Secretaria, dos diretores e supervisores... e 
a forma de usar esta ou aquela técnica nem sempre dá conta do que temos 
pra resolver... 
 
 
André: isso é verdade, há ainda quem pense que basta usar a técnica 
perfeita e pronto. Temos que usar diferentes estratégias se queremos que os 
alunos aprendam. 
 
 
Pedro: E não podemos esquecer como disse Isabela, que nossa é relativa ou 
ainda influenciada por exigências que vêm de todos os lados. 
 
 

Nessa perspectiva, apontada por André, Isabela e Pedro a prática docente no contexto 

da sala de aula não pode ser encarada como um exercício meramente técnico, marcado pelo 

atendimento às prescrições curriculares desenvolvidas por outrem. Os aspectos que perpassam 

o ofício do professor são múltiplos e complexos, inviabilizando qualquer tentativa de redução 

da sua ação. Apesar de os professores falarem mais especificamente sobre sua atuação em sala 

de aula, eles entendem que não se pode reduzir o conceito da prática docente às ações de 

responsabilidade do professor e que, normalmente, ocorrem em sala de aula. Temos que 

pensar em uma prática docente influenciada como diz Pedro “por exigências que vêm de 

todos os lados”. É preciso perceber a existência de uma cultura - sobreposta ao pedagógico e 

influenciando diretamente na prática pedagógica. 



205 
 

O espaço da escola é o da pluralidade de discursos, de lutas e dilemas. É um terreno 

móvel no qual o discurso institucional entrelaça-se às vozes dos sujeitos que compõem a 

escola.  

A sala de aula é o espaço da prática docente, onde tem lugar a maior parte da interação 

professor e aluno. A sala de aula não é somente um lugar para ensinar, mas também de 

aprendizagem para o docente. É nesse espaço que ele pode dar margem para a expressão da 

individualidade profissional, facultando a negociação com as condições impostas.  

O espaço extra-escolar não estritamente escolar/formal, formulado e elaborado fora 

das salas de aula e da escola, regulado pelos pais, comunidade, igreja, sindicato...que veicula 

diferentes crenças, valores, práticas, discursos influencia sobremaneira a prática docente e 

muitas vezes transforma os professores em consumidores de práticas pré-esboçadas, 

cristalizadas, fora do espaço imediato da prática docente e pelo qual suas narrativas transitam 

e nos quais é possível traçar “nós” e conexões. 

Dessa forma, ensinar é uma prática social ou, como Freire (1982) imaginava, uma 

ação cultural, pois se concretiza na interação entre professores e alunos, refletindo a cultura e 

os contextos sociais a que pertencem. Assim, não se pode reduzir o conceito da prática às 

ações de responsabilidade do professor e que, normalmente, ocorrem em sala de aula. O ato 

de educar, a ação educativa, transcende às ações dos professores e extrapola os limites físicos 

da sala de aula. 

Um entendimento mais amplo sobre essas dimensões pode ser de grande importância 

para que possamos aprofundar a discussão sobre as possibilidades de construção de um saber 

narrativo acerca do campo da leitura, uma vez que essas dimensões não são estanques e 

rigidamente afastadas umas das outras, mas, ao contrário, estão sempre em contato, num 

movimento de hibridização contínuo. Sobre isso, os professores assim se posicionam: 

 
 
André: se a gente for pensar bem no que fazemos, veremos que vivemos 
entre o que queremos e o devemos fazer. A gente aprende uma coisa nos 
cursos de formação, daí chega aqui em sala e tem duas opções: ou faz 
exatamente como nos foi dito pra fazer ou inventa uma outra forma de 
trabalho a partir das dificuldades apresentadas pelos alunos. 
 
 
Pedro: isso acontece porque existem outras forças que não deixam que 
façamos as coisas exatamente como queremos. Vivemos nessa tensão... 
 
 
Solange: mas sabemos que muitas coisas podemos burlar, porque só quem 
sabe de nossa realidade somos nós mesmos... 
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Essas “outras forças” paralelas e ao mesmo tempo sobrepostas ao pedagógico, à sala 

de aula indicam que a prática docente está aninhada dentro de regras bastante definidas, que 

obrigam as ações dos professores a uma acomodação às situações reais ou a movimentar-se 

dentro de um quadro que pode mudar parcialmente, como diz André. Dizendo de uma outra 

maneira, a prática docente depende de decisões individuais, mas rege-se por normas coletivas 

adotadas por outros professores e por determinações burocráticas da organização escolar e 

extra-escolar, o que muitas vezes compromete a autonomia dos docentes.  

Há então, como diz Pedro, “uma tensão” entre as relações instituídas e às invenções 

dos professores, as formas como interpretam as políticas educacionais, os discursos que 

circulam na escola acerca do que seja ler e de seus papéis na formação de alunos leitores, as 

suas maneiras de fazer – a pesquisa das práticas – a lógica do cotidiano.  

Ao entrar na sala de aula para cumprir seu papel e ocupar seu lugar social, o professor 

recontextualiza os saberes e os discursos de sua instituição e de seu meio histórico-social e 

ideológico. Dentro da sala de aula sua enunciação não é somente individual. Representa e 

reflete um “nó”, uma rede de discursos construídos através das formações imaginárias e 

discursivas da sociedade, da escola para qual trabalha e dos pais que esperam de sua pessoa o 

resultado positivo que acreditam ser o mais conveniente para seus filhos. Essa “herança” gera 

diferentes formas de conceber e trabalhar com a leitura na escola, nas áreas específicas das 

disciplinas escolares.  

Em recente pesquisa sobre as formas de ler que se praticam nas escolas, Silva et al. 

(1995) definem quatro categorias para os episódios de leitura observados: 1) leitura 

pressuposta, quando a relação leitura-produção de sentido é supostamente automática, ou 

seja, o professor pressupõe que a simples leitura feita pelo aluno o faça entender 

imediatamente o texto, ignorando a idéia de que a construção de sentidos requer “um 

aprofundamento na busca de relações entre texto e vida, história, produções anteriores, etc” 

(SILVA , 1995, p. 104); 2) leitura instrumental, que evidencia uma visão mecanicista dos 

atos de leitura, pois o relevante é o efeito produzido pela emissão de voz, como pontuação, 

entonação e ritmo, perspectiva demonstrada no relato do professor Cristiano. Neste tipo de 

abordagem “a leitura é avaliada como mera emissão de voz, importando mais a fluência e a 

dicção do que a compreensão do texto” (SILVA, 1995, p.104); 3) leitura seguida de 

trabalho de aprofundamento de texto numa concepção da aprendizagem como um 

sistema monológico, que se caracteriza por um trabalho unidirecional, onde a participação 

dos alunos, o diálogo e a troca de experiências e impressões sobre a leitura não têm lugar. 
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Normalmente, após a leitura de um texto, há sempre uma explicação do professor a respeito 

do conteúdo abordado, constituindo assim a única voz: “o professor se concebe como detentor 

do saber e o aluno recebe de modo passivo tudo que lhe é apresentado” (SILVA et al., 1995, 

p.104).; 4) leitura seguida de trabalho de aprofundamento do texto assentada numa 

concepção dialógica da aprendizagem, episódios em que “[...] há questionamento ou 

problematização do tema abordado [...] os alunos contribuem com opiniões pessoais e 

constroem relações que enriquecem o texto lido” (SILVA , 1995, p.104). 

Ler então pode estar relacionado a necessidades diversas: ao desenvolvimento do 

homem, à prática social, à compreensão do mundo, obtenção do conhecimento de área 

específica, visando alcançar sempre algo positivo, seja para melhorar sua condição humana ou 

como contribuição para sua prática docente, ao desenvolvimento da linguagem, à leitura de 

mundo, ao deleite, à aprendizagem escolar, interpretações, à sobrevivência, ao domínio do 

código linguístico. Pensar a leitura em suas múltiplas faces gera diferentes frentes de trabalho 

com essa prática em sala. Nesse sentido, que tipos de práticas de leitura se originam do 

trabalho com as disciplinas nas diferentes áreas?  

No âmbito dessas apropriações, das práticas feitas pelos professores, interessei-me por 

suas “mil maneiras de fazer” (DE CERTEAU, 1994) com os materiais, os métodos que 

colocaram em circulação na escola e como foram aos poucos meio que tateando, testando 

mesmo, subvertendo alguns dos dispositivos prescritos para o trabalho com a leitura como 

uma atividade que normalmente tem um tempo e um espaço próprio para ocorrer e para escola 

como um lugar de uma cultura específica, cujo trabalho com a leitura sempre ficou sob a 

responsabilidade do professor de Português ou de sala de leitura. 

Em um espaço de tensão que é o da escola, há práticas que invertem a perspectiva, 

desenvolvendo um deslocamento da atenção: dos produtos recebidos, dos discursos 

cristalizados para a criação inventiva. O projeto desenvolvido por Isabela é um exemplo disso. 

Resultado da interface entre a escola em que trabalha, junto a alguns alunos, e o projeto 

“Laboratório Interdisciplinar de Práticas Docentes (LABINTER)”, do Centro de Educação, da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Isabela vivencia uma experiência interdisciplinar na 

escola, tendo a leitura como elemento norteador. Isabela narra sobre suas “artes de fazer”, 

descrevendo e interpretando sua experiência no ensino de Geografia: 

 
 

Nosso compromisso inicial era com a melhoria da qualidade de vida de 
nossos alunos. Nosso objetivo era identificar elementos de sua estrutura 
urbana, contatar com moradores antigos e outros personagens da estrutura 
social e oficial do bairro, enfim, conhecer aquele espaço, a paisagem do 
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bairro. No início do trabalho fizemos com os alunos uma visita no entorno 
da escola e no bairro. Escolhemos com eles os espaços a as pessoas para 
dar inicio à pesquisa que iria investigar alguns aspectos do bairro para 
ajudar os alunos a construir uma maior compreensão sobre aquele espaço 
em que viviam, tudo isso articulado a questões mais amplas da disciplina 
Geografia (pobreza na América latina, violência...) Fizemos alguns 
levantamentos: A moradora mais antiga no bairro, o posto de saúde, a 
delegacia de policia, as igrejas e a feira. Esses seriam nossos 
alvos.Construímos questionários em classe com os alunos para aplicar em 
cada segmento escolhido, conforme conteúdo que estávamos trabalhando. 
Minha idéia como professora de Geografia era articular Geografia e 
cotidiano. Discutia em sala questões sobre o meio ambiente e má qualidade 
de vida em países pobres da América Latina e fui fazendo relações com a 
feira do bairro, com o desemprego, a violência...problemas recorrentes 
nesses países e tão próximos de nós. O primeiro questionário a ser aplicado 
foi com a moradora mais antiga “Dona Riso” , também gravamos e 
filmamos a entrevista. Isso foi o que mais gostei, devido à riqueza de 
detalhes sobre a ocupação do bairro. Ela era uma moradora antiga e sabia 
contar os detalhes das ocupações do bairro. O segundo lugar a ser 
observado foi o posto de saúde. Os alunos aplicaram os questionários, 
gravamos e filmamos. Sobre isso, vários assuntos foram abordados como: 
as doenças mais freqüentes no bairro, gravidez na adolescência etc. O 
terceiro questionário foi aplicado na delegacia de polícia do bairro. 
Também foi gravado e filmado. Vários assuntos foram abordados como: o 
número de furtos praticado por menores, drogas e violência no bairro. 
Nosso bairro é considerado um dos mais violentos da cidade.Fomos à feira 
do bairro e entrevistamos a representante da associação dos feirantes. 
Tiramos fotos e gravamos, não filmamos. Sobre a feira, outros assuntos 
foram abordados como: segurança, limpeza, organização do espaço, 
preferência do consumidor e muitos outros assuntos. A farinha e o 
tratamento dado a ela teve uma atenção especial dos alunos. Fomos a duas 
igrejas, uma evangélica e a outra católica. Também gravamos e filmamos. O 
foco era o número pessoas jovens que freqüentam e o que faziam lá.Levamos 
os alunos para o arquivo público do Centur (Centro de Convenções), lugar 
de pesquisar nos materiais escritos coisas sobre o bairro, pesquisar notícias 
no período da ocupação do bairro, que iniciou em 1958. Panfletos, jornais, 
gráficos, editais, mapas...Foi uma fase da pesquisa muito rica,as 
informações se articulavam claramente com as informações de Dona Riso. 
Ficamos encantados com esse entrecruzamento de informações e a nossa 
curiosidade, tanto minha quanto dos alunos foram aguçadas. Em classe 
conversamos sobre tudo o que tínhamos feito, na importância desse tipo de 
trabalho e como resultado dessa discussão, escolhemos a feira do bairro 
para trabalhar mais detalhadamente. Sempre que os alunos voltavam para a 
sala eu já ia tecendo considerações acerca do observado e eles escreviam 
suas impressões. Na Geografia foi preciso ter clareza dos pressupostos de 
área que me dariam condições de realizar o trabalho: o objeto de ensino, os 
instrumentos de trabalho. Selecionei os conteúdos de Geografia, observei os 
alunos que gostavam de desenhar (gosto muito de trabalhar com desenho), e 
veio a idéia de construir, como produto final, uma revista mostrando todas 
as nossas apreensões em relação a esse espaço tão significativo para o 
bairro da Terra Firme. E como resultado construímos a revista “Stellina vai 
à feira”, os alunos desenharam e escreveram o texto, porque agora sim, eles 
tinham o que dizer. Confesso que a feira foi o que mais chamou a atenção 
dos alunos. Lembro que uma aluna relatou em sala, “hoje eu vejo a feira da 
Terra Firme de forma diferente, vejo coisas que antes não via”.Na aula de 
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História aproveitamos para discutir sobre a questão da farinha: produção 
da farinha, os instrumentos para a fabricação da farinha e outros. Utilizei 
diferentes materiais escritos como fonte de pesquisa, efetuando a leitura do 
material com os alunos. Socializamos os resultados do trabalho na escola 
por meio de uma grande exposição. Fizemos também uma mostra na escola 
de comidas preparadas tendo como elemento base a farinha. Todo esse 
material creio que esteja guardado na escola. O meu sonho era poder 
terminar as outras cartilhas, demandadas das outras fontes de pesquisa“ 
Stellina vai ao posto de saúde” e principalmente “Stellina chegando na 
Terra Firme”... 

 
 

Esse é um exemplo da existência de práticas subterrâneas do coletivo escolar, que, 

com suas táticas próprias, apresenta um deslocamento de perspectiva daquilo que comumente 

encontramos nas escolas, principalmente quando se trata de um trabalho em diferentes áreas 

curriculares. 

O relato final do trabalho de Isabela culminou na construção de uma cartilha 

denominada “Stellina vai à feira”. O texto e os desenhos da cartilha foram construídos por 

alunos do quarto ciclo, sob a orientação da professora Isabela e de duas professoras de 

História. A análise que realizo cruza o relato feito pela professora Isabela e o texto construído 

na cartilha “Stellina vai à feira”, que encontramos em Melo et al (2004). 

Na experiência narrada por Isabela pelo menos dois compromissos são retomados pela 

professora ao desenvolver sua prática na perspectiva de uma nova qualidade da leitura e da 

escrita, e que merecem nosso olhar mais atento. O primeiro, já visto anteriormente, trata de 

seu compromisso como educadora, membro de um grupo de diferentes disciplinas escolares e 

de múltiplas linguagens, mas voltada à formação integral do aluno; e o segundo compromisso 

assumido é com o conhecimento que lhe é exigido como profissional de uma área específica 

do currículo, que resulta no domínio de seu objeto de estudo, no uso de uma linguagem 

específica de sua área, de seus procedimentos e recursos. 

Seu compromisso profissional implica inicialmente na necessidade de ajustar os 

conhecimentos da disciplina de referência com os conhecimentos da disciplina escolar, no 

caso, a Geografia. Isso exigiu que Isabela conhecesse epistemológica e teoricamente sua área 

de trabalho, “Na geografia foi preciso ter clareza dos pressupostos de área que me dariam 

condições de realizar o trabalho: o objeto de ensino, os instrumentos de trabalho...”. Foi 

preciso pensar sobre a que ela se propõe? Do que trata? Com que recursos trabalha? Segundo 

Schäffer (2006) isso garante ao professor de Geografia os subsídios para uma avaliação crítica 

do seu fazer, de como proceder a uma leitura e a uma escrita pertinentes, permite ainda 
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identificar as linhas teóricas assumidas nos livros didáticos e sua própria linguagem, a 

especificidade da linguagem, entre outras coisas. 

Apesar da diversidade de recursos disponíveis para a aprendizagem, há de se atentar 

para a permanência da prática oral no trabalho da professora, mantendo válida a afirmativa de 

que “ensinar é sempre uma aventura com a fala, já que esta é a ferramenta mais usada no 

ensino: o uso da palavra para a transferência de idéias” (FREIRE, 1982, p. 34). Essa é uma 

prática usada na Geografia, mas comum a todas as disciplinas escolares. A prática da 

oralidade se apresenta aqui tanto na forma de exposição oral do professor como nas leituras 

feitas em voz alta pelos alunos. Isso rompe, de certa forma, com o uso histórico da leitura em 

voz alta na área pedagógica que buscava controlar a capacidade dos alunos para lerem em 

silêncio.  

A prática da oralidade, nessa experiência, aproxima-se dos ideais de sociabilidade 

compartilhada, de encontro com o outro, de reconhecimento recíproco, presentes no Antigo 

Regime. Quando utilizada na escola, como foi o caso, relaciona-se a uma atividade orientada 

por um adulto, com objetivos específicos de aprendizagem de uma disciplina escolar e, nesse 

caso, não demonstra o desejo de controle, mas o de promover a apropriação da leitura. 

A professora discutia com os alunos questões referentes ao meio ambiente e à má 

qualidade de vida presente nos países pobres da América Latina e fazia relações com o que 

ocorria no bairro da Terra Firme, em alguns lugares como a feira. Falava sobre a questão da 

violência, da fome, do trabalho infantil, da gravidez na adolescência, situações tão presentes 

naquele bairro periférico da cidade de Belém. 

Ao mesmo tempo em que discutia essas questões, Isabela ajudava os alunos a 

pensarem nas relações entre um assunto aparentemente tão amplo e as situações localizadas 

ali, tão perto de cada um deles, a feira do bairro, o posto de saúde, a igreja. Os alunos 

perguntavam: será que podemos ver os problemas estudados aqui em lugares como a feira, o 

posto de saúde? Como são as condições de trabalho dos feirantes? Pensavam sobre os 

profissionais que trabalham nos postos de saúde e sobre a qualidade do meio ambiente da 

feira: “Vou sempre lá e nunca percebi isso” (MELO et al, 2004, p. 14). A partir das 

discussões feitas em sala, os alunos sentiram a necessidade de conhecer a feira “por dentro”, o 

que significava conhecer os problemas ali evidenciados e as dificuldades enfrentadas nesses 

lugares. Decidiram aprofundar o trabalho investigando melhor a feira do bairro.  

Com a orientação da professora construíram um questionário que girava em torno de 

discussões sobre as condições do ambiente da feira, o armazenamento do lixo, o saneamento, 

o relacionamento entre os feirantes, o melhor dia de vendas, as formas de organização, as 
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condições dos alimentos que eram vendidos, principalmente a farinha, um alimento muito 

consumido e que era vendido a céu aberto (MELO et al, 2004). Essas eram situações 

vivenciadas pelos alunos cotidianamente, mas agora precisavam de um outro olhar.  

A intenção se estreitou para uma leitura do lugar em que os alunos moravam, dentro 

da discussão da “melhoria da qualidade de vida dos alunos”, Isabela queria “conhecer 

aquele espaço, a paisagem do bairro, identificar elementos de sua estrutura urbana [...]” e a 

Geografia surgiu como caminho para buscar, selecionar, organizar e interpretar as 

informações acerca desse lugar. Conhecer e interpretar o espaço geográfico, tomando como 

recorte a paisagem do bairro, e neste, a feira, era um dos objetivos da professora, e o caminho 

mais adequado a essa construção foi a ida a campo, que como estratégia metodológica permite 

 
 
que se possa constituir o conhecimento a partir da realidade observada, 
analisada e contextualizada (no tempo e no espaço). Também constitui uma 
possibilidade de superação da fragmentação do conhecimento na medida em 
que o estudo do real apresenta uma multiplicidade de aspectos que apontam 
a concorrência de diversas áreas do conhecimento. É sobretudo, uma 
vivência capaz de oportunizar o confronto concreto e simultâneo da teoria e 
da prática (SCHÄFFER, 2006, p. 90). 

 
 

A atividade foi planeja e pensada com o objetivo de ultrapassar a idéia de ver e 

descrever apenas a paisagem local. A perspectiva era a de tomar aquela paisagem como 

construção de conhecimento, como um recurso para aprendizagem tanto de leitura como de 

Geografia. 

Segundo Schäffer (2006, p. 91) 

 
 

A leitura da paisagem responde, no processo de aprendizagem, a um objetivo 
similar ao da leitura de um texto qualquer: para ler o mundo, para 
compreender o mundo e o papel de cada um no mundo. Para constituir a sua 
identidade, a identidade com o seu tempo e com o seu lugar. Ler a paisagem 
responde, ainda, a objetivos que se reportam a capacidades e atitudes. A 
paisagem é um recurso que permite desenvolver uma série de capacidades: a 
observação, o registro, a análise, a comparação e a representação que, em 
Geografia, têm um lugar específico 
 
 

Para esta leitura estava envolvida a experiência vivida pelos alunos, a busca nas várias 

fontes instigadoras: o relato de D. Riso, antiga moradora do bairro, os textos pesquisados no 

Centur, (mapas, editais, jornais antigos...), assim como os textos específicos da disciplina 
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Geografia (estudo do lugar, do livro didático, o mapa), tudo isso discutido de forma 

problematizadora, contribuindo para a compreensão do tema em questão.  

Ao olhar para os suportes envolvidos nessa atividade, meu interesse foi captar como a 

professora concebia e incorporava tais fontes em suas práticas. Sabemos que não basta o 

professor estar atento às novas tecnologias e trazê-las para o seu cotidiano, mas acima de tudo 

é preciso ter clareza de como esses saberes são interpretados e interpenetrados nas práticas, 

em seu lócus. Em outras palavras, como vai operar e reverberar tais “tecnologias”, suportes e 

fontes de saberes em suas práticas. 

Isabela, em sua narrativa, não só revela a importância que ela atribui aos diferentes 

suportes como uma fonte para o ensino de Geografia - assim como o mapa, o desenho, os 

livros, os jornais -, como também sua visão da forma e do encaminhamento que se deve 

estabelecer no uso de tais instrumentos. 

Ao considerar a relação dos sujeitos com os materiais escritos Chartier (1999) chama 

atenção para os suportes materiais que estão em uso. Nessa perspectiva direcionei meu olhar 

atentando à heterogeneidade desses materiais (mapas, relato oral transcrito, livros didáticos, 

documentos oficiais, jornais da época de fundação do bairro...) e às formas como se instauram 

nas vidas dos professores e dos alunos. A materialidade de cada material de leitura é 

portadora de um sentido para a leitura quando possibilita ao sujeito determinadas atitudes ao 

ato de ler.  

Ao voltar da aula de campo, a professora discutia com os alunos questões específicas 

de Geografia (a questão do espaço, da paisagem, os aspectos políticos, econômicos e 

culturais). Ao que parece o mais importante aqui não é a quantidade de informações que os 

alunos reterão sobre a feira, mas as condições que terão de localizar, de forma autônoma e 

mais fundamentada, a nova informação pela leitura de mundo que farão com a observação 

crítica daquele espaço e a expressá-las, escrevendo suas impressões sobre o que observavam:  

 
 
Sempre que os alunos voltavam para a sala eu já ia tecendo considerações 
acerca do observado e eles escreviam suas impressões (ISABELA). 
 
 

A discussão em sala de aula após cada ida a campo favoreceu que os alunos 

avançassem no sentido de inferir, levantar suposições, por meio daquilo viam na feira do 

bairro. Por meio da atenção dada ao que relatou D. Riso e da pesquisa em diferentes fontes de 

pesquisa na biblioteca do Centur, os alunos puderam localizar respostas para as perguntas 
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construídas em sala de aula e pensar soluções e alternativas diferenciadas ao que observavam 

nas aulas de campo. 

Isabela trabalhava o conhecimento no processo formativo de seus alunos quando 

procedia a mediação entre os significados do saber do mundo atual com aqueles dos contextos 

nos quais foram produzidos. Durante as aulas explicitava os elos entre a atividade de pesquisa 

feita na feira e seus resultados, nesse sentido instrumentalizava seus alunos no processo de 

pesquisar. 

Dessa forma, a disciplina Geografia tem na leitura e na escrita recursos primordiais 

para o desenvolvimento de seu trabalho. Na leitura, a maneira eficaz de conhecimento e 

interpretação do espaço geográfico, neste caso específico, a paisagem da feira e, na escrita, 

por meio da construção dos relatos e da cartilha “Stellina vai à feira”, a representação deste 

lugar61. 

Dessa forma, “ler” a paisagem ultrapassa os procedimentos tradicionais de observar e 

retratar o espaço de forma estática, descrevendo apenas o maior número de elementos ali 

encontrados. Ler o espaço, na proposta realizada por Isabela, significa conhecê-lo na 

perspectiva da “construção do conhecimento mais significativo e voltado à construção da 

identidade do sujeito” (SCHÄFFER, 2006, p. 91), o que exigiu uma definição prévia dos 

objetivos de leitura: que paisagem ler? Com que propósito? 

Isso exige que o professor planeje com atenção sua atividade, como fez Isabela, 

sensibilizando os alunos para o exercício dessa nova leitura do bairro e exige também que o 

professor seja um leitor proficiente acerca do assunto em questão, daí a importância que ele 

deve ter acerca de sua área de atuação. Dessa forma, Isabela nos faz pensar que as atividades 

vivenciadas com a Geografia na escola devem abolir os parâmetros tão-somente da boa 

intenção, devendo ser um trabalho orientado no sentido de ultrapassar as etapas do ver e 

descrever apenas; é preciso avançar na organização qualificada do trabalho para que o aluno 

tenha condições de inferir, levantando questões a partir daquilo que experienciou no trabalho 

de campo.  

Podemos dizer que essa é uma aprendizagem significativa, pois os alunos recorrem 

aos conhecimentos escolares, com seus recursos e instrumentos para resolver diferentes tipos 

de problemas, que se apresentem a eles nas mais variadas situações e não apenas num 

determinado momento pontual de uma aula. É aprendizagem significativa porque se sentindo 

desafiados pela situação proposta pela professora, os alunos foram além daquilo que são 

                                                 
61 A construção da cartilha foi o resultado final desta atividade. 
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capazes de fazer sozinhos. História individual e social entram nessa discussão, pois a prática 

deste trabalho mostra o que os alunos trazem de particular em seus gestos, suas formas de 

pensar o lugar da feira e o que eles parecem aprender com os outros, com outras histórias. No 

caso da experiência aqui narrada, a aprendizagem desenvolveu-se num processo de 

negociação de significados. Em resumo, os estudantes foram, aos poucos, percebendo o valor 

dos conceitos disciplinares para analisar, compreender e tomar decisões sobre a realidade que 

os cerca. 

Tendo como referencial teórico os estudos da história da leitura, atentei sobre os 

modelos históricos que circunscrevem as práticas de leitura, reconhecendo nessa experiência 

os vestígios acerca destas apropriações, pelos alunos dentro da escola. 

A conclusão deste trabalho teve como resultado a elaboração da cartilha “Stellina vai à 

feira”, espaço em que os alunos contam a sua maneira de ver o mundo. Na cartilha os alunos-

autores ordenam aquilo que observaram, expressando essa percepção por meio da organização 

das idéias utilizando várias linguagens, entre as quais estão o desenho e o texto escrito. Isso 

vem ao encontro do desejo anteriormente manifestado por quase todos os professores que 

participaram dos grupos e que expressaram que ler e escrever em suas áreas ocorre quando os 

alunos têm o que dizer. Ao que parece agora eles tinham como fazer isso. 

Neste episódio pude compreender que as experiências de leitura dos alunos são 

diversas, ou seja, eles não lêem unicamente o livro didático, não lêem unicamente aquilo que 

é definido como “boa-leitura”. Alunos e professores não se identificam como a imagem de 

não-leitores, pois relatam diferentes situações que vivenciaram na escola nas quais as práticas 

de leitura estão inseridas. As operações realizadas pelos sujeitos é que vão compondo o tipo 

de leitores que são. Sendo assim, cai por terra o argumento que categoriza o leitor tendo por 

base apenas o livro que ele lê. Assim, cada um tem sua história pessoal, sua forma de 

interpretar o mundo, atribuindo-lhe sentido e atribuindo sentido a sua posição neste mundo. 

As representações de leitura foram mediadas pelo outro, no próprio ato de representar essa 

experiência, contribuindo para que o sentido do texto fosse construído na interação. 

Outro aspecto possível de ser abordado partindo dessa experiência diz respeito à forma 

de apropriação que os alunos fazem das práticas de leitura, o que pode manifestar-se como 

forma de transgressão à norma, visto que a maneira pelas quais os alunos se apropriaram do 

escrito faz a diferença na constituição deles como leitores e, nos sentidos produzidos no ato da 

leitura. 

Acredito ser possível, por meio de um trabalho como este, que contempla a ótica dos 

leitores nele envolvidos, conhecer as diferentes formas pelas quais as práticas se concretizam 
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na vida dos sujeitos, buscando valorizar as operações que fazem no ato de ler, bem como os 

diferentes suportes nos quais as práticas se materializam. Dessa forma, legitimamos as 

práticas e os suportes que estão em circulação e rompemos com uma hierarquia das práticas, 

que deixa à margem as histórias por ela não legitimadas. 

A experiência nos faz compreender as práticas e os usos que os alunos fazem da 

leitura e as maneiras como incorporam os modelos que são difundidos. Por isso é fundamental 

dar historicidade a esses atos, dar sentidos aos objetos próprios ao uso do texto. É importante 

compreender os métodos de leitura e de escrita buscando todo e qualquer tipo de registro 

porque, de acordo com Chartier (1996, p. 20) “Cada leitor, a partir de suas próprias 

referências, individuais ou sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos 

singular, mais ou menos partilhado ao texto que se apropria”. 

Tendo em perspectiva esse modo de compreensão pensemos que a linguagem ofereceu 

a possibilidade de transformação do indivíduo na sua relação consigo e com o outro e por isso 

podemos dizer que o texto, nesta experiência, foi o resultado de um processo de 

intertextualidade que ajudou o sujeito a compor a sua própria história por meio da reflexão da 

história de seu bairro. O trabalho de produzir textos atribuiu ao narrador (o aluno) um lugar 

privilegiado em sua própria história. Quando começam a contar a história da feira no livro, os 

alunos assumem a narrativa como uma prática de reflexão do sujeito consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo, daí a reflexão esboçada, no livro, por uma aluna, “hoje eu vejo a feira 

da Terra Firme de forma diferente, vejo coisas que antes não via”. 

Os modos de apropriação e representação da prática da leitura estão inseridos em um 

contexto mais amplo de produção, portanto, se constituem pelos valores daquela comunidade 

e, ainda, por seus usos históricos. A forma de lidar com a leitura mostrou o modo particular 

com que alunos e professores se apropriaram das diferentes representações que se têm sobre o 

que seja ler e, mais ainda, mostrou suas formas de reapropriação e invenção, como vem 

sinalizando De Certeau (2003) ao longo desta pesquisa.  

A representação de leitura sugerida nesta experiência propõe a busca de novos pontos 

de vista sobre uma realidade mais ampla, em que a escrita da cartilha “Stellina vai à feira”, 

como produto final do trabalho, ajuda a conceber e a mudar. Esse modelo de compreensão da 

leitura difere dos modelos tradicionais, principalmente em relação ao leitor que deixa de ter 

atitude passiva e parte para a interação texto-leitor-contexto.  

Nesse processo de compreensão da leitura está em jogo um conjunto de habilidades 

que interagem e se modificam. Nessa nova representação podemos dizer que a leitura de um 

texto vincula-se ao seu contexto; o leitor interage com o texto criando o seu sentido, com base 
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em sua interação com a leitura; há vários maneiras de interpretar um texto. Essa interação 

leitor, texto, contexto favoreceu o processo de aprendizagem dos alunos acerca da leitura e 

dos conteúdos específicos da área da Geografia. 

Nessa perspectiva, os sujeitos transformam aquilo que recebem pelo uso que fazem 

dele e por isso se pode discutir o fato de que o ler e o escrever vão para além daquilo que 

pensa e legitima a escola. Alunos e professores demonstraram como a história da leitura vai 

sendo modificada, como aquele antigo leitor de gabinete ou das antigas bibliotecas pode 

sentir-se mais livre em situações em que os limites podem ser transgredidos, o que nos leva a 

concluir que o lugar da leitura na vida do sujeito pode estar relacionado tanto ao saber quanto 

à diversão e as formas de apropriação de cada um vive a intensa tensão entre o que está 

prescrito para ser feito e os momentos de reinvenções. 

Isabela caminha na direção do rompimento disciplinar e contribui com a formação 

leitora dos alunos quando os estimula a fazer a relação escola/mundo, a serem participativos 

dentro e fora da escola, quando relaciona a disciplina que trabalha com o mundo e com as 

pessoas. Dessa forma, alunos e professores rompem com a mera descrição empírica quando 

relacionam adequadamente o conhecimento local com o mais geral, quando percebem, na aula 

de Geografia, que os problemas existentes na feira do bairro ali próximo, (local em que a 

maioria deles vai todos os dias comprar o alimento, a erva medicinal, a farinha), pode estar 

relacionado com discussões de muitos outros lugares, de outras gentes e que isso tudo faz 

parte de uma organização social, econômica, política e cultural, que gera situações de 

egoísmo, violência e individualismo. Alunos e professores parecem ter aprendido que “um 

pouco de esforço coletivo pode mudar toda nossa vida”, como dizem os alunos no texto da 

cartilha. 

O relato dessa experiência mostra que, além dos resultados já citados por Silva (1995), 

descritos anteriormente, os professores apresentam outras formas de representar e se apropriar 

da leitura. Nesta tese outros “achados” foram feitos, alguns, por certo, são pontos de encontro 

à pesquisa de Silva (1995); outros se mostram como verdadeiras táticas, usadas pelos 

professores como postulou De Certeau (2003). 

Estar de acordo com o pensamento de De Certeau não significa, de modo algum, 

negar as influências da ordem sócio-econômica na socialização dos bens materiais e 

simbólicos, muito menos a herança deixada pelos diferentes discursos que circulam sobre a 

leitura, principalmente o discurso escolar. Concordar com ele tem possibilitado ampliar o 

entendimento sobre as práticas de leitura na sua concretude, tomando a cultura escolar numa 

visão que comporta a circularidade, a pluralidade dos usos e por isso mesmo nos deixando 
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perceber que a partir do lugar social em que se encontra (quando narra como aluno ou como 

professor) ou de seu lugar formativo (família, escola) o sujeito se posiciona diferentemente 

em relação à leitura, ora cedendo aos limites criados pelas instituições seguindo seus ritos e 

metas, ora transgredindo a isso tudo sendo capaz de analisar a realidade escolar da qual 

participa e sugerir pistas que minimizem as dificuldades que nela se apresentam. 

Temos assim mais uma maneira de interrogar a realidade. Por esses motivos me 

debrucei em tentar compreender as condições em que se dá o trabalho do professor e as 

relações estabelecidas com a leitura de forma que possamos encontrar subsídios, vestígios 

para outras políticas de formação que considerem não só a ampliação das práticas leitoras dos 

professores, mas também as histórias que experienciaram ao longo da vida, a realidade escolar 

vivenciada por cada um deles hoje.  

Esses pensamentos abrem caminhos para diferentes interpretações, denunciando a 

precariedade de um sentido único para a leitura- o autorizado - seja pelo autor, pelo editor ou 

pelos mestres. Há, portanto uma diversidade de práticas e de competências que circulam em 

nossas escolas e que às vezes teimamos em não vê-las, queremos apenas adjetivá-las em 

“boas” ou “más” práticas. Chartier (1996, p. 91) chama a atenção para o fato de que esta 

multiplicidade (de práticas, de concepções) não cria uma dispersão infinita, pois: 

 
 
[...] na medida em que as experiências individuais são sempre inscritas no 
interior de modelos e de normas compartilhadas, cada leitor, para cada uma 
de suas leituras, em cada circunstância, é singular. Mas esta singularidade é 
ela própria atravessada por aquilo que faz que este leitor seja semelhante a 
todos aqueles que pertencem à mesma comunidade. 

 
 

Assim, é possível perceber que os diferentes encontros entre leitor, material de leitura, 

mediadores da leitura são marcados por influências múltiplas, que provêm do campo de 

produção dos textos (editor, autor), das representações construídas e instauradas acerca desta 

atividade, como, também, das relações que o leitor é capaz de estabelecer com o escrito de 

acordo com uma dada experiência de vida. 

Isto significa que tais fatores apresentam ressonâncias importantes no ato da leitura e 

participam do processo de significação. Considerando esse caminho, acredito ser possível nos 

aproximar das trajetórias de leitura vivenciadas pelos sujeitos na escola, procurando tomar as 

situações, o contexto de produção, as mediações, os suportes, os gestos, os objetos, os lugares, 

enfim o que apontam os leitores, como experiências de leitura, por terem sido significativas e 

ultrapassarem o tempo vivido; uma leitura que possui usos e sentidos plurais, cujos esquemas 
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interpretativos estão diretamente relacionados a configurações culturais, que se modificam 

através dos tempos e das condições concretas de existência. Da forma como aqui apresentada 

por Isabela a leitura não se desenvolveu numa única direção, mas assumiu diferentes formas e 

assim sempre será. 

A prática de trabalho interdisciplinar proposta pela Professora Isabela possivelmente 

não excluiu as práticas os modos de trabalho tradicional com a leitura. Os professores 

afirmam que esta foi uma prática relevante, mas pontual e que não se expandiu por conta de 

diferentes dificuldades vividas na escola. As práticas já vivenciadas não foram simplesmente 

sumindo para dar lugar a outras ou a esta desenvolvida por Isabela, mas o que há e o que 

perpassa essa experiência com a leitura é a convivência, a co-existência, ainda que por vezes 

conflituosa, de diferentes práticas de leitura.  

Chartier (1996) suscita uma reflexão instigante. Lembra que os leitores trazem consigo 

um conjunto de experiências em leitura que, embora tenha as marcas de sua individualidade, 

foi construído num contexto sócio-histórico mais amplo em que são produzidas as práticas 

culturais de leitura. Portanto, o percurso de espaços textuais percorridos pelos leitores 

professores é sim de alguma forma ordenado e sistematizado por relações sociais de poder 

que definem o norte de suas práticas de leitura (CHARTIER, 1996, p. 9). 

Contudo, e é o próprio Chartier (1996) que argumenta, não há uma identidade radical 

entre as práticas de leitura existentes e os discursos a elas dedicados, por isso o movimento 

dos professores em sala de aula em relação ao trabalho com leitura apresenta tal prática como 

cultural, que comporta apropriações, sem deixar de mostrar as invenções e reinvenções que 

constroem em seu trabalho. 

A exemplo do que vimos aqui e concluindo (por hora) a discussão sobre a construção 

da prática docente é possível dizer que o ofício do professor implica no manejo de técnicas 

sim, mas não só isso como relataram os professores. Trata-se de um misto de habilidades que 

não podem ser engessadas nesse quesito. Diversas questões instigam o trabalho cotidiano do 

professor exigindo reflexão, análise de situações e tomada de posição.  

As técnicas, sejam elas quais forem, serão sempre meios para o professor articular 

conhecimentos gerais e disciplinares com vistas à aprendizagem de seus alunos. Falamos, 

portanto, de um trabalho de mediação em que o professor, mais do que um técnico, representa 

um difusor do conhecimento. Nesse processo de mediação, se revelam as nuances de seu 

ofício em que ele, a partir das análises dos fundamentos sociais e culturais do currículo, 

encaminha a sua ação no contexto da sala de aula, fazendo a interpretação e a crítica, 
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produzindo e organizando conhecimentos, identificando e escolhendo técnicas e métodos 

pedagógicos para a socialização das experiências de aprendizagem de seu grupo de ensino. 

No plano da formação e do exercício profissional, o que caracteriza o professor não é 

exclusivamente o domínio de uma disciplina, mas o domínio de um conjunto de 

conhecimentos, que chamamos de saber docente (TARDIF, 2002), que inclui uma gama não 

só de saberes, mas também de práticas relativas ao ofício de ensinar. Nessa direção, o ofício 

do professor implica um saber-fazer que assegure a aprendizagem da disciplina e a 

transmissão do que lhe é confiado pela via das diretrizes curriculares e que, inevitavelmente, 

expressa uma determinada concepção de mundo. 

 
4.4 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E TRAJETÓRIA BIOGRÁFICA 

 

O entendimento às questões anteriormente discutidas gerou sucessivas críticas aos 

processos de formação inicial e continuada vivenciados pelos professores. Isso implicou em 

um redimensionamento sobre os significados dos cursos de formação que, para os 

professores, devem constituir-se em espaços que favoreçam a articulação entre 

desenvolvimento profissional e trajetória biográfica, mais um eixo de discussão no grupo: 

 
 
Isabela: - Quando penso nessas questões, como agora, aqui, neste grupo, 
com meus colegas de escola e com outros de outras escolas, mas que vivem 
problemas semelhantes, penso em nossos processos de formação. Vejam: a 
gente tem uma dificuldade que é comum, temos as dúvidas, temos o desejo 
de mudar isso, tanto que estamos aqui para discutir isso, mas não temos 
uma ação coletiva, planejada para resolver essas situações didáticas e 
discutir outras questões que fazem parte do ofício de ser professor. Fora 
desse espaço como estão sendo nossas reflexões sobre esses aspectos? É 
pedido que a gente reflita, a gente reflete e aí? Concretamente, essa 
“reflexão” dá em quê? Só em alguns momentos a gente senta e se encontra 
e pede pra algum professor, geralmente de fora, ajudar no trabalho. As 
ações não são coletivas, são pontuais.  
 
 
André: - sabe colegas, digo uma coisa: eu sou de uma área conhecida como 
gente que não gosta de escrever, gente que fez Matemática muitas vezes 
porque não gosta de ler, de escrever, de expor em público...alguém colocou 
que era assim e isso foi ficando...[...], sou daquele tipo que não escrevia 
nem bilhete pra namorada, mas hoje eu entendo que eu deveria ter tido 
experiências melhores sucedidas na escola com a leitura e com a escrita, 
afinal é lá realmente o lugar da leitura; uma escola que pensasse talvez 
como a gente tá pensando aqui, agora em conjunto; [...] uma escola 
preocupada com o aluno integral, com a formação do aluno cidadão. O que 
a gente sabe de leitura e escrita além dessa experiência prática de cada um 
ser leitor e escritor de alguma coisa? Eu, inclusive, poucas vezes parei pra 
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pensar nisso. Talvez as propostas de formação pudessem pensar a partir 
disso, não é? Das nossas histórias. 
 
 
Solange: Momentos como este em que gente se vê, fala o que pensa até 
mesmo um do outro é bem melhor do que cursos que falam de tudo, mas não 
centram naquilo que realmente vivemos na escola e nunca consideram o 
que vivemos antes da escola, parece que nossas histórias começaram agora 
quando iniciamos a atuação docente. Acho que precisamos reivindicar que 
os cursos considerem nossa trajetória de vida [...]  
 
 
César: A gente precisa articular isso tudo a questões mais amplas, políticas 
que signifique o valor da nossa profissão. 
 
 

Por certo, refletir sobre o papel social desempenhado pelo professor envolve 

considerar todo o contexto em que ele foi formado, dentro e fora da escola e com isso os 

conceitos dos quais se apropriou ao longo de sua trajetória de vida. Contudo, o que 

percebemos é que os conceitos apropriados durante as formações iniciais e continuadas não se 

apresentam suficientes para a (des) construção de modelos historicamente construídos e estão 

continuamente presentes na escola. Para esses professores a formação se daria no 

entrecruzamento entre abordagens que preconizam práticas reflexivas e o uso de biografias, o 

que não significa afastá-los das discussões mais amplas acerca da categoria docente (a 

categoria trabalho, por exemplo), da construção do coletivo de classe. Significa conjugar o 

papel das representações do magistério em suas dimensões política, histórica e também 

subjetiva, ou como disse César, “é preciso articular isso tudo a questões mais amplas, 

políticas que signifique o valor da nossa profissão”. Assim, como diz Bragança (2009, p. 

131), “[...] o desenvolvimento da narrativa não constitui um processo característico de 

isolamento do sujeito, mas, ao contrário, numa perspectiva dialéctica, é a busca da síntese 

social presente na vida humana e manifesta na própria natureza da investigação”. 

Isso para dizer que os trabalhos de formação que consideram a experiência do 

professor, sua história e suas representações não sobrepujam o sujeito em detrimento do 

coletivo, mas a exemplo do vem acontecendo nesses grupos de discussão, ao evidenciar o 

sujeito e sua condição historicamente determinada, evocam a condição de seus pares e, 

consequentemente, de sua classe. Quantas outras vozes vieram juntas às dos professores no 

decorrer desta investigação! Pai, mãe, avós, vizinho, professor da escola básica, professor do 

ensino superior, autores de livros..., enfim, quantas vozes disseram coisas e trouxeram suas 

representações de tantos outros lugares. São muitos os discursos que “vestem” as palavras 

dessas pessoas, conforme a formulação de Linhares (2006a). Pensar sobre suas histórias de 
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leitura, por meio de um exercício narrativo, possibilitou aos professores analisar as condições 

e os contextos em que desenvolveram essa experiência, o que possivelmente favorecerá na 

compreensão de suas especificidades e na aproximação com as diferentes histórias de outros 

professores. 

Ação coletiva e planejada, momentos formativos de reflexão crítica, valorização das 

histórias de leitura dos professores foram pistas apontadas pelos professores quando 

discutiram sobre seus processos de formação. É importante esclarecer que a Secretaria 

municipal de Belém tem um programa de formação que pelo tempo empreendido poderia ser 

chamado de sólido. Existem cursos, oficinas, palestras, que ocorrem regularmente, contudo o 

os professores reclamam dos modelos empreendidos nesses cursos que ainda insistem na 

busca do aperfeiçoamento da qualidade da educação e do ensino somente via discussão sobre 

como o professor deve proceder em sala de aula para solucionar problemas imediatos. 

Existem encontros coletivos nesses momentos formativos e, às vezes, até com certa 

freqüência. O que percebo, por já ter participado de muitos desses cursos e pelo que 

acompanho nos grupos de discussão, é que a experiência docente nos diferentes espaços 

formativos é um termo ausente desses cursos, daí a reivindicação dos professores quando 

pedem que considerem suas histórias. 

Os professores querem ser reconhecidos como portadores de um saber plural, crítico, 

interativo, fundado numa práxis, como aponta Solange, Marta e André. 

 
 

Solange: acho que nossos processos de aprendizagem precisam ser 
considerados. Nós aprendemos a ser professores em muitos lugares 
 
 
Marta: ou que temos neles excelentes referências...ou em outras pessoas, em 
outros lugares 
 
 
André: [...] dissemos anteriormente que não queremos ser como foram 
alguns de nossos professores, então é porque isso interfere em nossa 
atuação para o bem ou para o mal. 
 

 
 Esse aprender com os outros colegas, com seus pares, por meio da troca de 

experiências é apresentado como possibilidade de formação pelos professores, talvez porque 

tenham percebido que durante todos os cursos que fizeram poucos deles conseguiu se 

aproximar tanto de seus processos de aprendizagem como o espaço possibilitado pelo grupo 

de discussão. Os professores reivindicam o reconhecimento da força do ambiente 
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sociocultural em que se encontram , daí a importância da valorização de suas histórias, da 

compreensão de suas representações e práticas. 

 A discussão de questões sobre o conteúdo específico de área, sobre as demandas 

políticas, econômicas e pedagógicas e sobre os discursos veiculados a respeito do professor e 

sua prática são situações sempre colocadas como caminhos que facilitam o processo de 

formação bem como engendram práticas sociais, concebendo a construção de comunidades 

interpretativas como se percebe nos fragmentos abaixo: 

 
 
Solange:- Ora vejam, o trabalho no grupo pode ser uma opção de espaço de 
formação porque a gente precisa conhecer mais de nossa profissão, porque 
são muitos os fatores que interferem direta ou indiretamente na escola, 
inclusive sobre a questão que discutimos aqui sobre a responsabilidade de 
formar o leitor e em grupo a gente se fortalece, desfaz algumas coisas que 
em acreditávamos, que aprendemos serem verdades absolutas. 
 
 
César: - concordo contigo acho que o grupo, o encontro é esse espaço de 
discussão, de confronto, de integração, um espaço de leitura, de reflexão. 

 
 

Nesse sentido, o grupo, como disse Solange, é um espaço para a construção de contra-

memórias, porque nele,“a gente se fortalece, desfaz algumas coisas em que acreditávamos, 

que aprendemos serem verdades absolutas”. Isabela mais acima, ao abordar a questão da 

formação, questiona o papel da reflexão nesse processo como elemento fundamental para 

possíveis mudanças na escola. A reflexão almejada por Isabela é uma reflexão da experiência 

pessoal partilhada com seus pares, a exemplo do ocorre nos grupos. Por certo “a formação é 

inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida”, como afirma Nóvoa e 

Finger (1988, p. 116). Mas de que reflexão estamos falando? Que tipo de professor reflexivo é 

este?- questionam os professores nos grupos. 

Para compreender mais a fundo do que tratam os professores quando criticam a 

concepção de reflexão que se exige nos cursos de formação tomamos a noção de professor 

reflexivo, que tem em Donald Schön (1998) uma fonte fundamental e que atinge fortemente 

as discussões acerca da formação de professores, orienta e incentiva estudos guiados pelos 

seus pressupostos tanto para defendê-los quanto para criticá-los. Schön critica a educação 

profissionalizante fundamentada na racionalidade técnico-instrumental, que conceitua o bom 

professor como aquele que tem competência para aplicar a teoria e a técnica a favor da 

melhoria de seu trabalho. Conforme Schön (1998, p.17): 
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Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica de problemas 
depende da construção anterior de um problema bem-delineado, o que não é, 
em si, uma tarefa técnica. Quando um profissional reconhece uma situação 
como única não pode lidar com ela apenas aplicando técnicas derivadas de 
sua bagagem de conhecimento profissional. E, em situações de conflito de 
valores, não há fins claros que sejam consistentes em si e que possam guiar a 
seleção técnica dos meios. 

 
 

 Com esta tese Schön propõe um ensino prático reflexivo onde a prática é um espaço 

de construção de teorias, quando o professor, diante de situações complexas e inusitadas, 

reconstrói saberes e desenvolve novas técnicas. Contrário à epistemologia científica e técnica, 

o autor propõe então a epistemologia da prática que permite ao futuro professor aprender 

fazendo e problematizando sua ação. Dessa forma, o futuro professor é colocado na aula 

prática em situação semelhante ao que possivelmente irá enfrentar na escola quando estiver 

atuando, bem parecido com o que ainda em muitos casos é usado na disciplina Prática de 

Ensino. O aluno vai aprendendo, tendo como modelo um professor mais experiente que 

demonstra, orienta, questiona mais do que ensinar a técnica correta. Ao professor mais 

experiente cabe o papel de enfatizar zonas indeterminadas da prática e conversações 

reflexivas com os materiais da situação, incentivando a busca por novas formas de 

compreensão e por novos métodos de trabalho. Assim o estudante aprende que “o 

conhecimento profissional não resolve todas as situações e nem todo problema tem uma 

resposta correta” (SCHÖN, 1998, p. 41).  

Essa concepção de professor reflexivo gerou algumas críticas no que se refere à 

centralidade depositada na história pessoal ou na ação do professor. Com base numa 

perspectiva crítica de formação do professor, tal como expõe Giroux (1998), Contreras 

(2002), Pimenta (1999), Libâneo (2002a), entre tantos outros, que embora apontem aspectos 

positivos relativos à valorização do processo de produção docente a partir da prática e à 

valorização da pesquisa como instrumento de formação dos professores, esses autores 

apresentam preocupações quanto à abordagem individualizante que as pesquisas sobre o 

professor reflexivo acabaram ensejando, que pode gerar, segundo Pimenta (1999), o 

desenvolvimento de um certo praticismo para a qual bastaria apenas a prática para a 

construção de um saber docente, ou ainda, de um individualismo fruto de uma reflexão em 

torno de si próprio como se a reflexão fosse suficiente para a resolução de problemas da 

prática.  

Os autores que se posicionam contrários à abordagem do professor reflexivo temem 

que essa perspectiva, ao supervalorizar a reflexão dos problemas cotidianos da prática, 
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despreze os conteúdos sociais, culturais, históricos e políticos que perpassam a ação do 

professor, deixando a idéia de que esta ação é resultado exclusivamente de uma vontade 

individual – de sua competência ou falta dela. Pensando assim, em mudanças imediatas, 

exclui-se a concepção de docência como prática social que é propiciada pela compreensão de 

que a prática profissional é uma prática pública que determina, em muita medida, a 

organização social e é por ela determinada. Os críticos da formação reflexiva aderem assim a 

uma concepção de reflexividade que admite a existência de uma realidade dinâmica e 

complexa, num esforço de compreensão sobre as conexões que a tornam um sistema 

organizado e único, como reivindica a Professora Solange: 

 
 

Solange: Acho que precisamos reivindicar que os cursos considerem nossa 
trajetória de vida, que aquilo que diagnosticamos na prática da escola seja 
articulado com questões mais amplas, que faça com que se entenda por que 
as coisas estão acontecendo desta ou daquela forma, do contrário vão 
continuar dizendo que o fracasso da escola é culpa do aluno que é 
displicente e não se interessa em aprender, como alguns de nós já 
afirmamos aqui, ou que é culpa nossa que não somos qualificados e 
ensinamos muito mal.  

 
 

A reflexão neste caso é muito importante, pois permite desvendar alguns dados 

obscuros da realidade que possibilitam a dominação e a alienação. O conhecimento originado 

deste tipo de reflexão deve ser mobilizado para a superação de uma realidade que oprime o 

professor. Os professores que participam desta pesquisa aderem, de certa forma, à concepção 

de reflexividade ligada a uma dimensão dialética, em que se deve refletir criticamente para 

compreender o contexto social de inserção de sua prática para só então gestar projetos de 

superação dos problemas encontrados. Há também em suas narrativas o entendimento de que 

a prática docente se envolve numa rede de relações cuja tessitura se faz em favor de um 

determinado projeto de sociedade, que procura reconhecer os saberes dos professores. 

 
 
Pedro: é preciso pensar para além de nossa sala de aula em buscar de um 
projeto de sociedade. 
 
 

E qual seria o lugar da teoria neste tipo de reflexão? Neste caso, segundo Contreras 

(2002) a teoria advinda da reflexão realizada na escola poderia relacionar-se, como 

reivindicou a professora Solange, com a teoria produzida no campo das ciências para 

transformar-se em instrumento de leitura crítica que permitiria ampliar a análise para além dos 
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contextos de sala de aula e da escola. Trata-se de uma forma de reflexão que pode levar à 

percepção de que a transformação educacional vincula-se com a ampliação da capacidade de 

decisão e de intervenção dos professores62. Por isso, nos parece tão importante, como defende 

Linhares (2006b, p. 7), “deter-nos nas imagens que nos cercam, nesse mundo ocular, para 

contextualizando-as historicamente, podermos como professoras e professores captar com o 

corpo inteiro o que está atrás dos espelhos que nos são dados como instrumentos fáceis de 

identificação”. Nesse exercício, continua a autora, 

 
 
[...] é interessante perceber o valor relativo de cada imagem que só ‘fala’ 
quando acoplada às palavras, aos discursos que as vestem, nos fazendo ver 
ou não ver dimensões e aspectos de comunicações que ora se 
complementam, ora se antagonizam, ora ainda, se confundem e nos 
confundem pelo teor de hibridismos e ambivalências que comportam 
(LINHARES, 2006b, p. 8). 

 
 

Uma formação crítico-reflexiva sobre leitura significaria refletir a respeito dos 

problemas encontrados na escola e do reconhecimento de que há muitas coisas ainda 

obscuras, muitos discursos sacralizados acerca da leitura e do leitor, expressaria colocar os 

professores em contato com estudos, teorias, pesquisas que investiguem a origem histórica e 

social do que muitas vezes se apresenta na escola como natural, compreendendo que o que 

acontece em sala e na escola não se limita às possibilidades da ação do professor63.  

Para isso é preciso, como afirma Linhares (2006a), um método por meio do qual 

possamos arrancar os conformismos das memórias, deixando com que as reminiscências 

escolares e não-escolares, que tantas vezes foram apagadas e desconsideradas – como um 

instrumento a mais de discriminação e silenciamento de estudantes e professores – sejam 

exercitadas, como evocações que retomam palavras e experiências para ressignificá-las. 

Historicamente os estudos que versam sobre a formação de professores se aproximam 

de diferentes maneiras desses sujeitos e, conforme o paradigma adotado expressam diferentes 

concepções acerca dessa formação. Uma análise das concepções e práticas dessas políticas de 
                                                 
62 Segundo Linhares (2006b, p. 3) “[...] se as questões orçamentárias, as interferências das agências financeiras, 
o controle dos “senhores do mundo” sobre nosso sistema cultural e educacional têm tido espaços de discussão 
que precisam ser ampliados, temos também que enfrentar os processos culturais que de formas sutis, atraentes e 
entrelaçados vão atuando como dispositivos para submeter o professorado em um labirinto de imagens a 
alimentar subjetivações conformistas, subalternas e amedrontadas”. 
63 Por esses motivos, após o trabalho com as entrevistas narrativas e com os grupos de discussão, por solicitação 
dos próprios professores, foram disponibilizados alguns materiais bibliográficos sobre ler e escrever como 
compromisso de todas as áreas e sobre a história de suas disciplinas para que não se limitasse a reflexão a partir 
apenas da sala de aula, mas tendo como princípio favorecer condições de posicionamentos mais qualificados 
acerca desse assunto, já que uma das sugestões dos grupos é que retomemos com essa discussão efetivando os 
Grupos como espaços de formação, como um desdobramento desta tese.  



226 
 

formação tem evidenciado que, na maioria das vezes, investir em formação de professores 

tem significado impulsionar, retomar e aplicar um dos modelos de formação ou 

aperfeiçoamento docente em vigência em nossas sociedades.  

Modelos que vão desde cursos, como conferências, até tipos de treinamentos que 

visam à aquisição ou o reforço das competências desejadas, atentando apenas à performance 

do professor em sala. Modelos que partem de uma lista daquilo que os reformistas pensam 

“faltar” aos professores, como a competência em leitura, em matemática, em ciências, artes 

etc. A frase predileta desses modelos é “O professor deve...”. Obviamente que o padrão em 

que se baseiam para elaborar esse inventário de “faltas”, de “carências” remonta a uma escola 

cristalizada no passado já bem discutido aqui. Não podemos minimizar o fato de que esses 

pacotes contêm traduções daquelas listas de faltas, que vão caindo na escola como verdades 

impostas, como se os professores não só ignorassem sua realidade escolar, mas, por isso 

mesmo, devessem passar por “reciclagens” e “treinamentos”, um e outro tão desmerecedor do 

professor evidenciado desde a própria semântica dos termos. 

Foram nesses modelos em que eu e os professores que participam desta pesquisa nos 

formamos. Quantos cursos sobre leitura e escrita eu fiz! Exercícios repetidos, tarefas 

mecânicas voltadas à gramática normativa, enfim, situações de formação onde eu era ensinada 

a ensinar a ler, mas pouco ou quase nada eu lia ou escrevia. Àquela época- década de 1980- 

investir em formação de professores significava acionar, retomar e aplicar um dos conhecidos 

modelos de formação ou aperfeiçoamento docente cujo objetivo se limitava à aquisição ou ao 

reforço de certas competências, da testagem de certas técnicas de ensino. No entanto, não 

eram problematizadas questões de fundo ligadas ao paradigma balizador desses modelos. 

Terminado o período das mal chamadas “reciclagens” e “capacitações”, nós professores 

retornávamos aos mesmos desafios sociais, culturais, econômicos e escolares, sentindo-nos 

sozinhos, acertando em pequenas coisas e errando na maioria delas, demonstrando que certos 

subterfúgios superficiais não bastavam para provocar as transformações da instituição escolar 

e da formação de seus profissionais, tão exigidas nos novos tempos.  

Não desprezo esses cursos, pois as críticas a eles me trouxeram até aqui. Minha 

implicância com eles é em relação ao esquecimento às nossas tentativas de enfrentar outras 

problemáticas pedagógicas e, sobretudo, ao esquecimento dos avanços que nós construíamos 

em meio a tantas dificuldades que se amontoavam e se amontoam nas escolas, frutos de 

graves negações políticas, econômicas, históricas enfim.  

Célia Linhares (2006b) chama nossa atenção para o fato de como a euforia de uma 

solução que supostamente beneficiaria a todos acaba sendo realizada como uma abdicação da 
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própria memória docente no que ela tem de mais revigorante do trabalho escolar: os sonhos 

que animaram as lutas do passado com suas conexões sociais e com as reminiscências de uma 

dignidade que foi sendo construída nas trilhas de um empenho pela aprendizagem e melhoria 

escolar. 

Para Nóvoa (1992), a formação é indissociável da construção permanente da 

identidade do professor. Estar em formação implica um investimento pessoal, livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos, com vista à construção de uma identidade pessoal, que é 

também uma identidade profissional. A formação se constrói através de um trabalho de 

reflexibilidade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade 

pessoal. 

Isso é tão verdadeiro que ainda que os grupos de discussão não tenham se constituído 

necessariamente em um grupo de formação, há que se considerar que o trabalho realizado 

neste espaço voltado para escuta dos professores e junto a isso de suas experiências de 

aprendizagem favoreceu, a partir das interações estabelecidas, a possibilidade de articular as 

experiências pelas quais passaram, dotando assim sua trajetória profissional de maior 

significado, fazendo-os problematizar algumas representações, escolhas e, junto a isso, as 

injunções que ao longo de sua vida foram conformando sua forma de agir e de pensar diante 

das situações da sala de aula. Isso é o que demonstra André em sua narrativa: 

 
 
André: e eu quero te dizer que eu aprendo com este tipo de trabalho a 
acreditar mais ainda na escola pública e vejam que eu já tenho 30 anos de 
profissão e só agora me dedico mais a isso tudo, só agora espero o 
resultado de um trabalho que talvez eu pudesse ter começado lá na frente. 
Percebo o quanto minha história de vida tem relação com o que sou e faço 
na sala de aula, o quanto pensei que essa responsabilidade de formar leitor 
era só do Professor de Português porque aprendi minha vida inteira que era 
assim... 

 
 

Muitos desses professores, como André, foram além de seu universo conceitual, 

conseguindo extrapolar o olhar desavisado de que as disciplinas escolares não têm nada em 

comum para discutir a respeito de leitura; mostraram-se solidários e capazes de mediar novas 

situações de aprendizagem: 

 
 
Pedro: eu entendo que todos nós temos essa responsabilidade, que essa deve 
ser uma discussão qualificada como bem disse o César e, dentro da minha 
área é preciso “ler” o corpo que vive e pulsa dentro de cada um de nós. 
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Por meio de uma reflexão crítico-reflexiva pensaram sobre seus processos de 

formação e atuação na escola, identificando as condições adversas de seu trabalho, 

apresentando, portanto, a idéia de que a profissão se constrói à medida que o professor 

articula conhecimento teórico, acadêmico, experiencial, com a cultura escolar e sua prática 

docente e que o ensino envolve necessariamente diferentes saberes: 

 
 
André: como diz o Pedro tudo está em relação com tudo, então também 
nossa formação se constrói assim articulando tudo o que aprendemos na 
vida, na universidade... 
 
 

Apontaram que a formação continuada como lugar praticado é atravessada por 

processos histórico-sociais, porém, a esses fios, vimos a oportunidade de respeitosa e 

dialogicamente acrescentar outros, problematizando o vivido para superação das dicotomias 

teoria e prática, aprovação e reprovação, erro e acerto, aprender e ensinar, assim como 

problematizar/questionar os territórios (bem) demarcados de algumas disciplinas. 

 
 
Isabela: é preciso pensar o currículo sem aquela hierarquia de algumas 
disciplinas, trabalhando conjuntamente como eu fiz na construção da 
cartilha Stellina vai à feira que, por meio de um trabalho conjunto, 
conseguimos problematizar o que vivíamos aqui no bairro. 
 
 

Não são receitas, mas os professores apresentaram algumas “pistas”, alguns indícios 

para reinventar práticas sociais emancipatórias.  

A possibilidade de questionar a disciplinarização nos colocou diante da possibilidade 

de se conhecer como as diversas áreas estão trabalhando a questão do saber, qual o papel de 

cada uma na construção da formação do aluno leitor. Talvez seja importante nos processos 

formativos conhecer as diferentes redes de conhecimento tecidas nas diferentes áreas, 

procurando reinventá-las.  

Por todos esses motivos podemos dizer que a experiência vivida nos grupos de 

discussão encontra respaldo nos estudos que se voltam atualmente à pesquisa (auto) 

biográfica, que tem contribuído sobremaneira na construção de propostas que se relacionem 

com a perspectiva crítico-reflexiva de formação de professores, cujo trabalho de rememorar é 

auto-formativo64. Nesses estudos insiste-se na fecundidade das narrativas, nas suas 

                                                 
64 Brzezinski e Garrido (2001) ao fazerem análise do grupo de trabalho sobre Formação de professores da 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa (ANPED), no período de 1992-1998 e depois Bueno et al. 



229 
 

experiências de vida, no encontro entre “formação acadêmica institucional, a história familiar 

e pessoal / de vida, opções e trajetórias religiosas, a memória escolar e tantas outras 

dimensões que vão tecendo o ofício docente” (BRAGANÇA, 2009, p. 23), tentando buscar as 

interpretações, os sentidos atribuídos às aprendizagens dos sujeitos, afinal, “São os 

acontecimentos biográficos que, de uma forma muito particular e, ao mesmo tempo, prenhes 

do coletivo, vão mobilizando determinadas formas de ser e de estar na vida e na docência” 

(BRAGANÇA, 2009, p. 23). 

O que fizemos então nos grupos de discussão tendo como parâmetro essa perspectiva? 

Os próprios professores respondem: 

 
 
Solange: eu queria dizer da minha satisfação em estar aqui neste grupo de 
discussão. Dizer que eu só estou aqui porque sei que essa é uma pesquisa 
séria, que pode nos ajudar de forma qualificada a repensar essas questões 
que levantamos. Eu tenho muita vontade de saber mais dessas coisas, fazer 
outras articulações, sair do mundo de minha sala de aula e extrapolar este 
nível de reflexão. 
 
 
Marta: e eu depois que li a transcrição de minha narrativa individual, quero 
te dizer que meu maior prazer é ME VER aqui nessa pesquisa. Eu fiquei 
emocionada quando tu me devolveste a transcrição da minha entrevista. Até 
conversei com alguns colegas sobre isso. Achei tão bonito, eu... Fiquei só 
emoção. Olho leio o texto, escuto o CD e me reconheço naquilo que falei, sei 
lá, fiquei orgulhosa de mim mesma, sabe? Daquilo que sou capaz e nem 
sabia que era capaz de refletir sobre esse tema. Eu é que agradeço por ter 
sido convidada... Dá vontade de mostrar pra todo mundo... e agora, aqui no 
grupo...o meu maior prazer é saber que as coisas que eu penso, que eu 
acredito, eu já não penso mais sozinha, eu não acredito sozinha... Essa 
experiência de contar minha história e depois juntar minha história... É o 
VERBO que se transforma em carne, que é materializado. Nós conjugamos 
esse verbo COLETIVAMENTE. É esse meu grande prazer. 
 
 
Raquel: é muito bom saber que daqui essas informações vão pro mundo, pra 
todos aqueles que juntos conosco estão preocupados em superar essa 
situação da leitura, da formação...  
 
 

Em suas falas os professores trazem a potência das múltiplas dimensões sinalizadas 

por Bragança (2009), transformando os grupos em espaços de interação entre as dimensões 
                                                                                                                                                         
(2006), no período de 1983-2003, apontam que nos anos 80 os trabalhos que já se voltam (mesmo considerando 
a rarefação) para a escuta e os processos de escrita dos professores, oferecendo contribuições significativas para 
os estudos sobre formação docente. A década de 1990, marcada por um forte contexto sócio-político com a 
aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) e também sob os efeitos 
das influências da produção intelectual internacional com os estudos de Nóvoa, Ferraroti, Dominicé, Goodson, 
entre outros, amplia tais estudos envolvendo as histórias de vida pessoal e profissional dos professores, ciclo de 
vida e experiência docente, memória, gênero, entre outras temáticas.  



230 
 

pessoais e profissionais. Por certo esta perspectiva exigiu que o grupo tivesse uma 

determinada reconfiguração epistemológica, como sustentou Ferraroti (1988) em que o 

conceito de conhecimento passa a ser compreendido em outras bases de sustentação, 

afastando-se da tradicional formulação da ciência moderna prescritiva, generalizadora e 

compartimentada, em que foi possível também problematizar a noção de verdade científica 

hegemônica na ciência moderna, já que nas histórias compartilhadas não houve uma forma 

única de pensar o conhecimento. Os conhecimentos foram múltiplos, assumindo diferentes 

naturezas e condições de possibilidade de se pensar a leitura dentro de cada área específica, 

com diferentes concepções e práticas.  

Acredito, ainda, que o grupo favoreceu interpretações que contemplaram perspectivas 

de diferentes sujeitos sociais, a partir dos lugares sociais que eles próprios ocupam; conseguiu 

trazer à tona as maneiras pelas quais os professores representam e dotam de significados os 

fatos que marcaram suas trajetórias profissionais e as características dos grupos sociais de que 

fazem parte, nos dando condições de compreender as escolhas que fizeram os valores 

cultivados, a forma como desenvolvem práticas com a leitura em face de situações 

problemáticas vivenciadas na escola, demonstrando que em meio a muitas injunções sempre 

haverá espaço para atitudes de criatividade, de indagação. 

Há de se considerar, contudo, que o fato de as discussões aqui analisadas fazerem 

parte de um grupo de pessoas com a mesma profissão, trazendo como uma de suas 

conseqüências traços comuns descritos de maneira quase semelhantes, não dá lugar a 

“verdades biográficas. Permite simplesmente apoiar hipóteses” (DOMINICÈ, 1988 p. 144).  

A meu ver, o grupo de discussão se constituiu numa grande estratégia metodológica, 

em que a narrativa como processo de reflexão pedagógica permitiu, entre outras coisas: 

especular sobre possíveis mudanças na prática docente quando da criação de táticas num 

processo crítico-reflexivo; colocar em confronto saberes significativos e diferenciados 

originários de histórias de vida com aprendizagens particulares. Dessa forma, os professores 

parecem ter encontrado, em minha disponibilidade de escutar suas histórias e na leitura de 

suas narrativas transcritas, a possibilidade de discussão e reflexão para perceber os cenários 

em que se movimentavam as causas de algumas ocorrências, permitindo-se, no grupo, criar 

novas táticas de atuação.  

Todos esses argumentos seguem na direção de que para fazermos a organização 

escolar passar de um depositário de conhecimentos cristalizados sobre leitura, distantes das 

opções existenciais de seus sujeitos – tanto professores como estudantes – para uma 

instituição aberta, interligada a outras tantas organizações e movimentos educativos, teremos 
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que atentar para muitos legados educacionais como uma forma de potencializar desejos éticos 

que podem ajudar a virar o mundo e a escola em uma direção de maior cooperação e respeito 

à humanidade e à própria vida. 

Como foi possível ver aqui há várias possibilidades sendo apresentadas 

cotidianamente por professores, possibilidades muitas vezes não visíveis aos olhos de uma 

racionalidade técnica, que conceitua o profissional eficiente como sendo aquele que possui a 

competência de aplicar a teoria e a técnica científica mais adequada para seu objetivo de 

trabalho. Na prática profissional há conteúdos difusos, complexos que fogem ao rigor 

científico e ao que se acostumou referir-se ao como fazer, dando espaço ao o que e por que 

fazer em contextos particulares.  

A prática docente tem mostrado nos fragmentos narrativos que o professor enfrenta em 

seu cotidiano situações exemplares que envolvem fatores de diferentes ordens - históricos, 

políticos, éticos- que requerem análises mais profundas para que se possa proceder a tomadas 

de posição. O grupo de discussão favoreceu isso tudo, pois a possibilidade da troca se tornou 

fundamental, os professores expuseram seus saberes e fazeres, não existiu, portanto, a 

“cópia”, de um fazer igual ao do outro; existiu a autoria de cada um, o uso que cada um faz do 

que lhe é posto e imposto, as “maneiras de fazer” e as “maneiras de utilizar”. 

Neste contexto, os professores não só trazem para a escola uma história pessoal que dá 

sentido as suas ações, mas também vivem aí uma história que os ajuda a dar sentido ao 

mundo. O modo como organizam a aula e interagem com os alunos pode ser visto como o 

construir e reconstruir a história da sua experiência pessoal. As explicações contêm crenças e 

valores, assim como ações de referência. 

A narrativa dos professores refletiu muitas vezes as cobranças da sociedade, da mídia, 

da instituição escola, dos pais, dos alunos, das necessidades do cotidiano e de si mesmos. 

Nesse conflito encontra-se seu discurso, que procura encenar o papel herdado da tradição: o 

de sujeito principal, aquele que sabe, interroga, sanciona, felicita, lança, encerra uma 

atividade e avalia. Por outro lado está seu alunado, que responde a questões propostas, aceita 

atividades pedagógicas e constrói o texto conforme as intenções do mestre, a quem compete 

ensinar e aprender. Mas o conflito, como mostrado aqui, leva também a processos de ruptura 

e está no que aparenta ser o novo, podendo romper com o já instituído, a ordem demarcada da 

leitura, do ensino, do fazer ser e do aprender. Entretanto a angústia se faz cada vez maior, 

porque para solução desse conflito, só o professor não basta, e ele já sabe disso.  



232 
 

E a solução depende de quê?-perguntavam os professores. Para muitas perguntas e 

questionamentos, as tentativas de encontrar caminhos possíveis estavam também em suas 

próprias vozes: 

 
 
Isabela: Acho possível que juntos encontremos caminhos possíveis para 
responder as muitas perguntas que fizemos aqui anos mesmos e aos outros. 
Mas é importante saber que as soluções, assim como os problemas, não 
estão, nem dependem só de nós, de nossa boa vontade, mas de um conjunto 
de fatores, do sistema econômico, do social e do ideológico e da necessidade 
de todas as partes de enfrentar as dificuldades.  

 
 

E nesse sentido, cabe ao professor recontextualizar seu discurso de acordo com o 

conjunto de vozes que o abarcam e o atordoam, para falar de algo necessário, mas que ainda 

não lhe é tão íntimo. É conhecido, mas ainda lhe falta saber como fazer para utilizar as novas 

concepções, sem perder o papel de protagonista em sala de aula. Sobre isso, assim continua 

Isabela no fragmento abaixo: 

 
 

Isabela: Eu não vejo como separar a responsabilidade de formar o aluno. 
Veja, eu trabalho com a leitura, com diferentes textos, mas eu queria fazer 
mais, por isso acho que precisaríamos de um trabalho interdisciplinar, em 
que a gente pudesse perceber no que realmente cada um de nós pode ajudar 
na formação leitora de nossos alunos, porque nós também não aprendemos 
a fazer diferente, queremos fazer, mas precisamos fazer de forma 
qualificada, contextualizada, então pela intuição e vontade de formar 
integralmente os alunos a gente vai ora acertando ora errando... Vou 
usando aquilo que sei como alguém que lê e escreve nessa língua, uso meu 
conhecimento de leitura e de escrita, o que não sei é se estou certa. 

 
 

Por tais motivos decidi neste capítulo partir do existente, do que estava sendo 

praticado na escola, aprendendo a olhar “[...] esses modos de fazer fugidios e modestos, que 

muitas vezes são o único lugar de inventividade possível do sujeito [...] sem reconhecimento 

para enaltecê-las” (DE CERTEAU, 1999, p. 217), para dar visibilidade a essas coisas 

“invisíveis” para aqueles que não querem ou não conseguem ver. Por certo que o espaço de 

discussão nos grupos compostos por professores das diferentes áreas caracterizou-se por 

trajetórias diferentes, por meio de caminhos que algumas vezes se intersectam, outras não; 

talvez alguns sujeitos tenham assumido esse espaço inscrevendo, germinando, disseminado 

autorias, outros quem sabe foram sendo “levados”, “guiados”. 

O importante é que desde o início desta pesquisa desejei dar um tom generoso ao 

pensamento sobre a escola, sobre os professores, o que jamais significou olhá-los sob a égide 
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da pena, apresentando- os como coitadinhos e a escola como um simples lugar de “velhos 

limites impostos” (LINHARES, 2006a, p. 3), mas confrontar uma imagem esvaziada e pobre 

de sentido sobre a escola, presente na maioria das elaborações que tenho lido sobre ela, com 

outra mais dinâmica e fraterna, porque eu também sou herdeira e construtora desta escola e 

sei... Sei porque experienciei, vivi e ainda vivo nesses meus vinte anos de magistério, com 

experiências em todos os níveis de ensino, “observando jardins no chão da escola”, afinal, 

como sabiamente nos lembra Mário Quintana o “que mata um jardim é esse olhar vazio de 

quem por ele, passa indiferente” 

E a indiferença nunca fez parte de minha trajetória docente. Pela experiência que tenho 

não posso me colocar contra um espaço que habitei e que reconheço nele intensas 

complexidades, por onde circulam interrogações, curiosidades, resistências, necessidades, 

desejos, projetos, sonhos endereçados à construção da escola pública. 

 Dirigir, então, um olhar generoso à escola, significa, 

 
 

resistir a tratar a escola, principalmente as periféricas, como um ‘lugar 
sórdido, ’ segundo a expressão do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, 
significando a subtração violenta das condições de dignidade humana e 
social, para constatar nos espaços escolares desejos, projetos que se 
insurgem como movimentos e experiências coletivas que vão impregnando o 
processo de escolarização de um outro sentido, contestando sem cessar 
velhos limites impostos desde as escolas conventuais da idade média, tais 
como o ‘ tutelar, vigiar e punir’(LINHARES, 2006a, p. 26). 

 
 

Por isso interessou-me, sobretudo, nas experiências narradas pelos professores, o 

encontro entre as forças que desestabilizam velhos esquemas, e aquelas que não dispensam 

um pensamento apaixonado, “[...] que irrompem, muitas vezes, coladas naquelas que lhes 

sendo opostas, também servem como uma referência para girar, reverter e contrapor posições, 

vitalizando-as, em outras direções [...]” (LINHARES, 2006a, p. 8). 

Minha atenção se voltou às maneiras de praticar, de marcar esse espaço com uma 

multiplicidade de atravessamentos locais e globais de professores que fazem a escola pública 

do município de Belém ou de qualquer outro lugar deste país. Apesar das dificuldades, e ainda 

de forma incipiente os professores lançam e relançam convites à ação. Se há modelos 

prescritos, há também inúmeras possibilidades de transgressões; se há acomodação, há 

também intenção, inventividade; se há conflitos, há também negociação; e, se há ruínas que 

sejam como defende Santos, (2002), ruínas emergentes. 
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Minha intenção foi, longe de dar receitas, revelar, desvelar possibilidades, puxando 

fios de esperança a partir de saberes e fazeres de professores, indicando que, inventar 

reinventar, criar, recriar outros/novos movimentos de convivência, de conhecimento, de ser, 

de estar, de compartilhar a vida é possível quando reconhecemos que somos capazes de 

ressignificar e transformar as práticas sociais. Eu acredito nisso!E os professores também! 

Enfim, uma pergunta que muitos já fizeram e que só agora ensaio uma resposta: os 

encontros com os professores de diferentes disciplinas escolares nos grupos de discussão por 

si só bastariam como formação continuada? Não! Nas diferentes áreas há caminhos já abertos 

e outros ainda a serem alcançados, trilhados, outros que ainda são pequenos atalhos. Mas esse 

já é um bom começo para se pensar em políticas públicas emancipatórias graças às quais 

professores tenham vez, voz e condições de serem escutados.  

O diferencial tomado desta metodologia de trabalho com os professores nos grupos foi 

o fato de os professores, por meio da discussão coletiva, ouvirem-se uns aos outros e, nas 

interações, perceberem que suas histórias se entrecruzavam que existiam semelhanças 

biográficas, mas que cada questão colocada era marcada pela formulação de quem as 

apresentava. Cenários, fatos, pessoas, mencionados por um professor corporificavam-se no 

relato de outro, ora como semelhança ora como diferença.  

Durante os encontros pude perceber que as relações afetivas entre os professores eram 

intensas. A maioria se conhecia há anos, contudo, aquele espaço formativo parecia 

possibilitar-lhes mudança no olhar em relação a seu colega. Contando suas experiências, as 

dificuldades passadas, descrevendo os momentos mais marcantes nesse percurso formativo, 

abordando todos esses conflitos subjetivos, iam se expondo e partilhando suas histórias 

individuais e coletivas. Escutando-as pude compreendê-los melhor (conhecer-me melhor), 

apreender o que aconteceu com cada um em particular e, sobretudo, pude conhecer melhor 

aquele grupo de profissionais pertencentes a classes populares, nascidos em municípios do 

interior do Estado do Pará, oriundos de escolas públicas feitas para pobres, mas que 

historicamente tiveram dificuldade em lidar com a pobreza e com os diferentes saberes 

constituídos pelas crianças, síntese de diferentes culturas. 

Enfim, o grupo caracterizou-se, assim, como um espaço para pensar a leitura não 

apenas como um procedimento cognitivo ou afetivo, mas como uma atividade que se ensina e 

se aprende, como uma “ação cultural historicamente construída” (BRITO, 1998, p. 43) que se 

faz e refaz sob múltiplas facetas e diversas interferências. E isso ocorre segundo Dominicè 

(1988, p. 143) “[...] quando o sentido dado a um momento da história de vida por uma pessoa, 

coincide com o que é atribuído por outros a experiências semelhantes”. 
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Considerando a linguagem numa concepção dialógica (BAKHTIN, 2003), acredito 

que a mudança se produz no coletivo, por isso, reafirmo a necessidade de criação de projetos 

de formação continuada através de grupos de estudos, do "tempo de formação" como uma 

demanda de trabalho com a leitura e como perspectiva de formação. Uma formação que, não 

ignorando o desenvolvimento pessoal, estimule o desenvolvimento profissional dos 

professores num quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente, que encerre 

um projeto de ação e de transformação com vistas à valorização de pessoas e grupos que 

objetivem à inovação do sistema educativo (NÓVOA, 1992, p. 15-33). 

Assim, considerando que a educação integra o processo de dominação, mas que 

também pode integrar o processo de resistência a essa dominação e de sua superação, é 

preciso evoluirmos da culpa mascarada na "falta de tempo" para a viabilização de 

mecanismos de democratização do saber para construirmos uma sociedade que materialize na 

realidade social uma realidade ainda não havida, mas possível pela autocriação 

(CASTORIADIS, 1996).   
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Considerações finais?  

Ou início de muitas outras? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS? OU INÍCIO DE MUITAS OUTRAS? 
 

Ao longo do itinerário da escrita desse texto, conheci e convivi com muitas outras 

histórias de vida e de leitura que passaram a compor minha própria experiência de leitura. 

Narrar o experienciado é sempre um redimensionamento de significados, é uma interpretação 

de muitas outras interpretações e é por isso que agora, ao finalizar (por hora) esta jornada, 

começo a produzir outros sentidos, outras interrogações para os caminhos escolhidos, para os 

fragmentos narrativos, acreditando que este dizer narrativo não se encerra, pelo contrário, ele 

se dispõe sempre a outras leituras. Quando se pretende conhecer o sujeito por meio de suas 

narrativas pessoais, precisamos ter em mente que ele será sempre provisório, incompleto e 

sujeito às circunstâncias. 

Emprestei minhas palavras a esta tese, mas juntaram-se as minhas muitas outras 

representadas pelos estudiosos que me ajudaram a compreender melhor a temática escolhida e 

a dos professores, que de forma gentil e generosa dispuseram suas narrativas e com elas 

formas de interpretar o mundo. Juntos, chegamos a algumas conclusões que desejamos, neste 

momento, (com) partilhar com os leitores, neste espaço, reservado ao relato final. 

Gostaria de iniciar dizendo que nada me seduziu tanto neste percurso de pesquisa 

quanto o desejo de ouvir professores de diferentes disciplinas escolares falarem das formas 

pelas quais se constituíram leitores, narrarem sobre os cenários, as pessoas, as vozes, as 

leituras que fizeram parte indelével deste processo. 

Talvez o maior atributo do trabalho com narrativas seja o de colocar os sujeitos com o 

que Larrosa (1999) chamou de experiência da língua, ou seja, saber que a nossa língua não 

nos pertence, que não se submete a nossa vontade, pois estamos imersos em sistemas de 

significações que atravessam tempos, espaços e que nos constituem como subjetividades e 

como leitores. A leitura das narrativas dos professores me transportou para espaços,  sistemas, 

práticas, sentimentos, afetos, repulsas experienciadas em minhas próprias memórias de 

leitura. Esses elementos são constitutivos também da minha formação leitora. 

Desse modo, posso afirmar que os significados que os professores atribuíram aos fatos 

não podem ser vistos apenas como sua experiência privada; são também produtos de certos 

sistemas comuns de significação, porque a linguagem não é produto dos agentes individuais; 

não é apenas algo intermediário entre o sujeito e o objeto. Esse talvez seja o confronto mais 

irremediável do trabalho com narrativas e, ao lado deste, a clareza de que nos constituímos 

nas histórias que contamos sobre nós, a nós mesmos e a outros. Assim, as narrativas aqui 

propostas não são meras descrições, rememorações, única e simplesmente, são o 
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entrelaçamento de constitutividades; são agenciamentos, o que significa dizer que é contando 

nossas próprias histórias que damos a nós mesmos uma identidade. 

Darei, portanto, sentidos a essa conclusão também a partir dos vínculos narrativos que 

recebi e construí em relação à educação, à linguagem, à leitura. Por isso, ao voltar às 

narrativas dos professores, passo a sintetizar não o que elas quiseram dizer sobre..., mas o que 

elas realmente fizeram, que componentes elas colocaram em conexão, que vínculos 

(des)qualificaram, o que autorizaram, o que interditaram, o que negaram, o que levam as 

pessoas a imaginar.  

Nas entrevistas individuais pudemos ver que as narrativas foram construídas em 

diferentes contextos sociais e diferentes instituições desempenhando cada uma delas papel 

importante nas relações entre os professores e a sociedade. Relativamente à constituição 

leitora dos professores, as narrativas nos colocam em contato com duas grandes instâncias, 

que com seus ritos e regras, são fundamentais para a construção dessa constituição. Falo da 

família de origem e da escola.  

Na família eles foram marcados pelas impressões deixadas pelas situações de leitura 

que envolvia diferentes usos, funções e significados que, aos poucos, construíram atitudes 

positivas em torno do ato de ler. As lembranças da família nos proporcionam revisitar as 

condições socioculturais de seus familiares – pai, mãe, irmãos, primos. Permitiram identificar, 

conforme suas memórias, no que essas influências contribuíram na construção de modos 

particulares de inserção e participação da cultura escrita. Dessa forma, deixaram entrar em 

cena práticas orais de contar histórias, entre outras práticas. 

Os relatos autorizaram a oralidade como uma prática que facilitava e mediava o acesso 

à leitura como prática partilhada e singular na família. O mundo oral conduzia para sentidos 

específicos, em busca de respostas mais precisas. Da mesma forma, a materialidade do livro 

era importante. Quando os professores, em suas famílias, produziam sentidos, a partir de 

determinadas propostas de leitura, a materialidade do livro permeava esta produção, levando o 

sujeito a determinadas atitudes (enquanto leitor) em relação a ele. Portanto, a materialidade do 

livro, foi também um elemento importante na constituição leitora, já que na relação com o 

leitor, conduzia a leitura em sentidos específicos.  

É possível pensar junto com os professores que a cultura oral tem papel fundamental, 

na constituição leitora dos sujeitos na medida em que se refere a um caminho singular 

percorrido pelos leitores, permitindo-lhes ler de um modo específico, com certa originalidade. 

Dessa forma, compreendi, as vozes dos professores e de seus familiares, como constituintes 

destas práticas. Nesse aspecto, a família é lembrada como um relevante mediador 
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sociocultural da leitura, seja pelo papel da oralidade entre seus integrantes no cotidiano da 

vida familiar como ponte ou apoio para a apropriação do escrito, seja como exemplo de 

postura a se ter na escola ou a se ter como futuro leitor.  

Mas na família encontramos também experiências de leitura ligadas ao estudo. Em 

algumas situações as experiências familiares centralizam todas as referências para essa 

atividade. Dadas as limitações impostas ao contexto familiar e a valorização da instituição 

escolar, os repertórios de leitura vivenciados no interior do espaço doméstico também se 

voltam para a escolarização. Os treinos preparatórios propostos pela família não revelaram, 

unicamente, uma concepção de alfabetização baseada em experiências escolares anteriores, 

mas, acima de tudo autorizavam o valor cultural da leitura para aquelas famílias. 

Considerando que para a metade dos professores a publicação mais presente no espaço 

doméstico é o livro didático, a família para alguns professores atua legitimando uma 

representação de leitura próxima à da escola e, com isso, não atende às expectativas dos 

professores de preencher a lacuna da leitura livre e de fruição. 

No que se refere às condições do acesso à leitura, a situação inicial encontra-se 

delimitada pelo horizonte cultural do meio social de origem. Nas lembranças reconstruídas 

pelos professores, apenas quatro narram experiências com livros na família. Esse período 

caracterizou-se pela predominância de “textos de ouvido” materializados sob a forma de 

histórias e casos. Contudo, não foram raras as experiências com objetos culturais que exigem 

a leitura e a observação de práticas leitoras no período anterior à vida escolar, indicando que 

as bases de formação de repertórios de leitura se materializaram mais consistentemente no 

período anterior à escola. 

O leitor que nasceu em cada um deles foi também marcado pelo processo de 

escolarização. Na experiência escolar eles foram se apropriando das regras de organização do 

trabalho docente, dos modos de lidar com a leitura, dos dizeres e atitudes dos professores, das 

práticas curriculares tecidas naqueles ambientes. Encontrei histórias que me fizeram rever 

aspectos da reprodução e recepção de material impresso na educação básica e superior. Os 

materiais de leitura mais utilizados eram as cartilhas, os livros didáticos, as cópias de artigos... 

Algumas narrativas suscitaram muitas reflexões; não tanto pelas questões levantadas, mas 

pela forma como eram apresentadas: o tratamento dado á leitura e à escrita, as atitudes dos 

professores, as formas únicas de ler e escrever. 

A restrição das referências significativas em relação à leitura na instituição escolar 

implicou uma ligação muito particular da leitura com “estudo”. Observando a escola como 

uma trama de relações sociais e materiais que organizam a experiência cotidiana do aluno, a 
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maioria dos professores aprendeu a supremacia da “leitura escolar” nesse espaço. A 

escolarização, com destaque aos anos iniciais, se apresentou como um espaço em que a leitura 

se fecha em seus próprios objetivos. Não obstante, a conclusão da escolarização representou , 

para alguns, um “sucesso” pessoal e familiar, demonstrando que a aquisição da leitura atuou 

como uma diferença significativa em seus contextos sociais, influenciando, assim, a 

concepção de leitura implementada no trabalho docente.  

O contexto sumarizado ratifica a construção de uma representação de leitura carregada 

de significações circunscritas às atividades escolares. Nas narrativas, as experiências com a 

leitura no âmbito da escolarização básica são referenciadas a partir de suas fragilidades: 

ausência da literatura infantil e leitura restrita às cartilhas e livros didáticos seguida da leitura 

obrigatória para a avaliação. Algumas descobertas, tais como, a leitura de gibis e de alguns 

romances foram vivenciados como linhas de fuga, nas brechas, à margem do processo 

legitimador - a escola. 

Estabelecendo conexões entre família e escola, os professores afirmam que a premissa 

maior da escola deve ser, em primeira instância, formar o cidadão leitor. Para que tal objetivo 

seja alcançado, é necessário que a escola conheça minimamente a história de leitura de seus 

alunos. 

É preciso conhecer essa história, para que a partir daí outros usos lhes sejam 

mostrados, visando atender suas necessidades e expectativas sobre a leitura. Entre os 

professores é quase consenso que as práticas de leitura experienciadas em seu período escolar 

são centradas na transcrição do código da língua, propiciando o desenvolvimento de 

habilidades técnicas específicas do contexto escolar.  

Refletindo sobre isso os professores afirmam que essa concepção do processo de 

alfabetização desprestigia, desvaloriza as práticas que o aprendiz já conhece e nos aponta para 

a ideologia da escola ao prestigiar práticas de escrita características das classes letradas 

dominantes. Assim sendo, reconhecem a importância da escola para a formação leitora dos 

sujeitos, mas junto a isso reconhecem também a escola como uma instância discriminatória, 

reforçando a exclusão e a estratificação social.  

Pesquisas recentes, como as de Barton (1991) e Terzi (1995), apontam para a questão 

do aluno de meios pouco letrados, que tem suas práticas de escrita diferentes daquelas da 

escola e sua dificuldade em leitura e escrita, devido à não-observação do letramento que o 

aluno já traz para a escola. Entendo que a aquisição de práticas letradas que atendam às 

expectativas do aluno é um fator que possibilita transformações pessoais e coletivas, 
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emancipando o cidadão e propiciando sua inserção nos processos sociais por que passa o 

mundo atual. 

A partir dos estudos da história da leitura pude entender os discursos da família e os 

escolares, ainda que por caminhos que se diferenciam estrategicamente, tentam relevar, 

exortar e prescrever a chamada “boa-leitura”. 

Nos grupos de discussão, segundo momento da pesquisa, os professores se voltam 

mais especificamente as suas atuações no interior das escolas. Aqui, o presente é o ponto de 

partida, tanto das lembranças passadas, que recebem influência do olhar do agora, como o 

futuro é o desdobramento do presente, uma espécie de projeção dele. 

Como estratégias de leitura, foram descritas a leitura de jornais, leitura de pareceres 

específicos sobre a situação de aprendizagem dos alunos. Com relação a livros, todos 

afirmaram que só conseguem fazer leitura sistemática de livros didáticos necessários ao 

planejamento do trabalho docente. Outras leituras ficam condicionadas à disponibilidade de 

tempo. Quando estão estudando, no sentido formal do termo, fazem referências a leituras 

obrigatórias solicitadas pelos cursos que estavam freqüentando. De maneira geral, o trabalho 

se apresentou como determinante nas escolhas de leitura bem como uma importante fonte de 

acesso. 

Nas poucas manifestações sobre a leitura nos processos de formação inicial e 

continuada, pude observar que as práticas vivenciadas em leitura pelo grupo de professores, 

sustentadas numa visão tecnicista do ensino, não se deram de uma forma que propiciasse o 

alargamento da condição de leitoras.  

O processo de formação descrito pelos professores demonstrou que não foram 

priorizados momentos de análise e de crítica, caracterizando-se num processo mais 

relacionado aos aspectos técnicos da ação docente. Com isso, durante a pesquisa, os 

momentos de discussão nos grupos que possibilitaram essa ação foram grandemente 

valorizados e envolvidos de diferentes componentes emotivos, mas como todo processo de 

aprendizado, esses momentos de discussão coletiva precisam ser mais intensificados e 

subsidiados por novas informações relacionadas ao contexto social. 

Os professores reivindicaram momentos que lhes possibilitem analisar o que pensam, 

sentem e fazem em relação às suas experiências e a seu trabalho com a leitura. No decorrer 

das discussões nos grupos essa necessidade veio à tona entre eles. Em muitos momentos dos 

encontros, as análises percorriam as trajetórias pessoais e profissionais num vaievém que 

demonstrava, a partir das narrativas, um processo de repensar o cotidiano pessoal e docente.  
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Em alguns momentos, esse repensar implicou o estabelecimento de metas e ações 

imediatas de trabalho com a leitura. Para tanto, necessitam de um processo formador que vise 

à conquista da autonomia. Um processo de formação que possa, por um lado, fazer com que 

os professores explicitem, racionalizem e analisem as suas experiências com a leitura e, por 

outro, fornecer-lhes um instrumental que subsidie sua atuação. Como eles mesmos afirmam é 

preciso ultrapassar o auto-olhar para que o sujeito construa sua forma de ser e de estar no 

mundo que lhe possibilite o entrelaçamento teórico-prático a partir de sua história e de seus 

objetivos na construção social. 

Os elementos valorativos determinantes no contexto, que desqualificam a leitura dos 

professores, são questionados nas narrativas, uma vez que os professores vivem no interior de 

uma sociedade letrada e estão mergulhados num espaço que faz uso intensivo da leitura e são 

mediadores, em condição privilegiada, entre os grupos com quem se relacionam e o mundo da 

escrita. Então, uma das possíveis representações do professor, responsável pela inserção dos 

alunos nas práticas de letramento em contexto escolar, é a de agente de letramento.  

Essa mediação sustenta a percepção, pelo grupo social dos professores como 

articuladores das leituras dos alunos e o reconhecimento, pelos alunos e comunidade, dos 

professores como mediadores de suas leituras. Assim, a questão que precisa ser discutida deve 

girar em torno do que lêem os professores em detrimento das expectativas do contexto social 

dominante (e veiculador de parâmetros avaliativos) e das condições oferecidas a estes 

profissionais. Os interesses dominantes, além de terem sufocado a presença de vozes 

dissonantes na questão, não têm legitimado os materiais de leitura dos professores e, assim 

como para a maioria da população, não têm implementado uma política de democratização 

social e, no interior desta, uma política de democratização da leitura. 

A falta de espaços para o aprendizado do diálogo, para o estabelecimento da troca e 

para o encontro com os subsídios que sustentam as diferentes informações sobre a leitura são 

críticas sustentadas pelas narrativas nos grupos. Desse modo, a identidade docente em relação 

à leitura encontra maiores referências no processo de socialização vivido do que na 

reelaboração crítica deste, que na percepção dos professores deveria ocorrer em momentos 

formativos que considerassem a articulação do desenvolvimento profissional com a trajetória 

biográfica, isso sim poderia possibilitar aos professores a reelaboração do processo 

experienciado com vistas ao alargamento da condição leitora do grupo investigado. 

Associada às experiências ao longo da socialização, a experiência docente (tempo de 

serviço) possibilitou aos professores uma construção gradativa de atividades com a leitura. 
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Todos afirmaram que aprenderam a importância das atividades com a leitura “na 

experiência”, vivida em diferentes lugares.  

Desse modo, os professores envolvidos na pesquisa atuam tendo como referência seu 

processo de socialização vivido na família, na escola quando alunos e também na escola como 

seu local de trabalho, o que poderia de antemão implicar na disseminação da representação de 

leitura atrelada fundamentalmente às atividades escolares presente em suas memórias. É bem 

verdade que isso ocorreu, mas é igualmente verdade que a sustentação dessa representação 

não se apresentou na pesquisa como uma reprodução passiva.  

A partir de um processo de reflexão crítica foram narradas tentativas de 

implementação de ações diferenciadas daquelas vividas como, por exemplo, o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, a inserção de diferentes suportes de leitura nas 

disciplinas específicas e o discurso explícito da importância da formação de leitores para além 

da instrumentalização como responsabilidade de todos os professores das diferentes 

disciplinas escolares.  

As atividades desenvolvidas pelos professores, apesar de apresentarem resultados 

satisfatórios, ainda são pontuais e carecem de maior envolvimento dos professores de outras 

disciplinas escolares para que não sejam construídas de “forma intuitiva” (ROSING, 2001), 

estando mais relacionadas a “boas intenções”. Dessa forma, caminham juntas na escola 

práticas de leitura que vêem no texto o único portador de sentidos, com tendência à 

reprodução escolarizada e cristalizadas na sociedade e práticas associadas à formação do 

sujeito, a exemplo das que enfocam a leitura como prazer e entretenimento, como reflexão 

sobre a prática como experiência para compreender o mundo e a si mesmo, a exemplo do que 

vimos no projeto interdisciplinar desenvolvido na disciplina Geografia. Temos uma 

representação de leitura na qual caminha, paralelamente, a identificação do termo como 

prática instrumental e de outro como produção de sentidos.  

Nesse sentido a constituição leitora dos professores não pode perder-se em 

padronização espacial e temporal fruto de mitos hierárquicos, produto de uma razão 

tecnocrática. Nesse caso, a individualização e a socialização são solidárias, são coexistentes. 

Então, não restaria outra alternativa, para uma sociedade que veicula um discurso de 

valorização universal da leitura, senão investir nas competências, nas histórias de leituras dos 

professores por meio da formação nos diferentes aspectos que envolvem a ação docente.  

Conceber a leitura como uma prática sociocultural, que possui uma história, implicou, 

nesta investigação, a consciência de que as palavras-chave do trabalho – História do leitor e 

da leitura, Narrativa autobiográfica, Formação docente e Pesquisa (auto)biográfica– não se 
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separam em categorias estanques, mas se sobrepõem e interferem umas com as outras e, 

ainda, se relacionam diretamente com os determinantes estruturais macro sociais de poder, 

classe, gênero, ideologia etc., uma vez que as especificidades do espaço das práticas culturais 

não são passíveis de serem sobrepostas ao espaço das hierarquias e divisões sociais 

(CHARTIER, 1990). 

Assim, a leitura se constitui como um campo de possibilidades que pode ser expandido 

ou comprimido. Exigir o alargamento da condição leitora pessoal e "do outro", bem como 

questionar os padrões de valoração legitimados e o processo de "naturalização" das diferenças 

implica a distribuição e a promoção do saber letrado e o exercício da autonomia. 

As práticas de leitura narradas pelos professores os constituíram em leitores plurais. 

Este processo foi construído ao longo do tempo, junto com a vida, por meio de interações 

freqüentes com diferentes sujeitos, em diferentes tempos e espaços, em situações escolares e 

fora dela. Sendo leitores plurais, são possuidores de múltiplos letramentos e de diferentes 

formas de ler e de se relacionar com a leitura. Nesse sentido, eles desestabilizam, negam 

quaisquer discursos que preguem a inexistência ou carência de leitura no Brasil quando nos 

autorizam a pensar que as leituras válidas e legítimas não são somente aquelas consideradas 

pela escola ou pela universidade, mas que existem práticas de leitura que são efetivamente 

realizadas em diferentes espaços cujas especificidades e exigências resultam em diferentes 

formas de ler, em interesses e desejos distintos e em aprendizagens diferenciadas. 

O leitor que cada um se tornou foi se constituindo em diferentes situações. Ora como 

filho, que vivenciava situações de leitura na família de origem, ora envolvido em atividades 

na escola, como alunos que foram ou ainda como mulheres e homens – professores que são e, 

que têm a tarefa de formar novos leitores. Essas foram experiências – familiares, escolares, no 

local de trabalho – que se aproximaram sem se (con)fundir e que construíram um resultado 

semelhante: torná-los leitores. Diferenciados entre si, contudo e, sobretudo, leitores. 

Pelos motivos apresentados poderíamos dizer que as representações e práticas de 

leitura dos professores se constituíram e se (re) configuraram em distintas formas, conceitos, 

tempos e espaços, num entrecruzamento de diferentes discursos (familiar, midiático, 

acadêmico, religiosos, escolar, entre outros) e que essa trajetória tem forte influência sobre a 

tomada de decisões e as manifestações do trabalho docente com leitura em situações de aula. 

O que e como professores de diferentes disciplinas podem fazer, considerando as 

especificidades, para tornar a leitura um conteúdo básico, uma exigência que aproxima os 

alunos dos conteúdos específicos de área? A idéia é que possamos trabalhar em sala de aula a 

leitura como um conteúdo que, assim como os conceitos de área, mereça ser planejado para o 
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processo de ensino e de aprendizagem, o que envolve, entre outras coisas, que repensemos 

sobre qual é o nosso papel em sala de aula como professores de áreas distintas e, sobretudo, 

sobre nossos processos de aprendizagem como leitores em que temos diferentes experiências 

com a leitura em diferentes ambientes formativos. 

Enfim, ao finalizar este relato tenho hoje ainda mais claro que no decorrer de todas 

estas páginas, o que fiz foi me colocar em busca da construção de um objeto de estudo, o que 

muitas vezes me colocou em completo estado de tensão e crise. Crise, que remete a rupturas, a 

sedições. Quantas vezes eu me vi às voltas com minhas “verdades”, com meus “mitos”. O 

caminho me ensinou que eu não precisava despir-me deles para realizar uma “escuta sensível” 

(BARBIER, 1998) às narrativas dos professores, o que eu precisava era maturar, chegar mais 

perto para enfim, apreender o caráter formativo, para os professores e para mim, deste estudo. 

Esse desapego a certezas, a classificações hierárquicas, a movimentos dicotômicos não 

foi um processo fácil, mas trouxe à construção dessa escritura, durante os três anos de 

doutorado, a predominância de um sentimento de felicidade (talvez porque desafiador), de 

completo prazer ao sentar horas a fio para tecer relações entre a minha voz, a dos professores 

e a dos teóricos que me ajudavam a compreender sempre mais o objeto de estudo.  

Por isso, ao retomar, nesta conclusão, parte do que experienciei no período de 

construção da tese, posso afirmar que esta foi uma experiência, além de formativa, uma 

experiência de paixão. Uma paixão que fundou em mim uma experiência de amor e como 

sujeito apaixonado que fui (e sou) pelo objeto de estudo aqui analisado, sinto que não possuo 

este objeto nas mãos, mas sou possuída por ele (LARROSA, 1999), totalmente cativada e 

existencialmente envolvida. E este sentimento de estar preso por vontade me faz vislumbrar 

esta tese a outras teorizações, sempre provisórias e abertas porque compreendo que uma 

investigação não repetirá nenhuma outra, o máximo que poderá acontecer são formas de 

aproximações, um diálogo que se completa com outros estudos sobre o mesmo tema.  
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