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Resumo 

O principal objetivo desta tese é contribuir com a construção de uma memória sobre as políticas 

públicas de leitura na educação básica no México e analisar o discurso sobre os conceitos de 

leitura e de cidadania. A investigação tem como recorte o período que abrange o início do 

programa Rincones de Lectura até sua assimilação pelo Programa Nacional de Lectura (1988-

2000). Utilizou-se como fonte documentos da Secretaria de Educação Pública, materiais de 

leitura de leitura do próprio programa e entrevistas de alguns atores que foram fundamentais na 

criação e desenvolvimento do projeto. As análises foram orientadas pela perspectiva discursiva 

da linguagem Baktiniana, a través dos conceitos de discurso, dialogismo e alteridade, em 

diálogo com a perspectiva sociocultural da leitura e a crítica ao conceito de cidadania, na 

perspectiva da filosofia marxista. A conclusão principal é reconhecer que o Programa estudado 

desenvolveu no país as bases para uma transformação dos conceitos e métodos voltados para a 

formação de leitores e que, ao não ter considerado a formação cidadã entre seus objetivos 

iniciais, não teve articulação direta com uma perspectiva definida entorno da educação para a 

cidadania, mas, sim, de forma indireta ao promover o uso e apropriação da linguagem para a 

compressão do mundo e a resolução de situações na vida pessoal e comunitária. 

Palavras-chave: Formação de leitores; cidadania; política pública de leitura; Libros del Rincón.  

 

Resumen 

El objetivo principal de esta tesis es contribuir con la construcción de una memoria sobre las 

políticas públicas de lectura en la educación básica en México y analizar el discurso sobre los 

conceptos de lectura y de ciudadanía de la propia política. La investigación se planteó un recorte 

que va desde el inicio del programa Rincones de Lectura hasta su asimilación por el Programa 

Nacional de Lectura (1986-2000). Se utilizaron como fuente documentos de la Secretaría de 

Educación Pública, materiales de lectura del propio programa y entrevistas a algunos de los 

actores fundamentales en la creación y desarrollo del Programa.  El análisis fue orientado por 

la perspectiva discursiva del lenguaje Bajtiniana, a través de los conceptos de discurso, 

dialogismo y alteridad, en diálogo con la perspectiva sociocultural de la lectura y la crítica al 

concepto de ciudadanía, desde la filosofía marxista. La conclusión principal está en reconocer 

que el Programa estudiado desarrollo en el país las bases para una transformación de los 

conceptos y métodos para la formación de lectores y que, al no haber considerado la formación 

ciudadana entre sus objetivos iniciales, no tuvo una articulación directa con una prospectiva 

definida en torno a la educación para la ciudadanía, aunque sí, de forma indirecta, al proponer 



 

 
 

el uso y apropiación del lenguaje para la comprensión del mundo y la resolución de situaciones 

en la vida personal y comunitaria.  

Palabras clave: Formación de lectores; ciudadanía; política pública de lectura; Libros del 

Rincón 
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1. SOBRE O PESQUISADOR E A PESQUISA 

1.1. MEMORIAL 

Meu gosto pela leitura, pela história e por temas sociais vem desde a infância. Com certeza 

pela influência de meu pai, médico rural, e dos meus irmãos maiores que, já na década de 1970, 

estudavam o ensino médio e estavam muito interessados na realidade latino-americana. Assim, 

quando terminei meus estudos do Ensino Médio, tinha como meta trabalhar em uma área em 

que eu pudesse contribuir para uma sociedade mais justa. Porém, para isso, ainda precisava 

compreender o que era essa sociedade e como funcionava. Nessa busca, optei pelo curso de 

Sociologia na Faculdade de Ciencias Políticas y Sociales da Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Nele, descobri que qualquer transformação pacífica passa 

necessariamente pela educação, e esta, sendo uma tarefa fundamental do Estado, precisa ter 

políticas claras de aceso à cultura. Escolhi assim como tema de minha pesquisa de fim de curso 

da graduação “as condições de acesso à cultura escrita na escola de Ensino Fundamental”, e me 

graduei com a monografia Acompanhamento ao centro educativo para instalação de 

bibliotecas escolares. No período de graduação, desenvolvi também meu gosto pela docência 

ao ser professor-monitor do prof. Adolfo Córdoba Kuty, na disciplina de Economia Política, e 

da profa. Iris Pozas Horcasista, em Metodologia da Investigação Sociológica. 

  Durante a graduação, tive necessidade de trabalhar para ajudar minha família por causa 

de uma doença inesperada de meu pai, o que me levou a prolongar os anos regulares de estudo. 

Porém, sempre procurei por trabalhos remunerados que se relacionassem com o tema do livro, 

da leitura e da educação. Trabalhei assim, de 1994 a 1998, em livrarias mexicanas como a 

Gandhi e Octavio Paz, esta última do Fondo de Cultura Económica (FCE), editora do governo 

mexicano. Em 1999, fiz o concurso para uma vaga de trabalho no departamento editorial infantil 

e juvenil, onde passei mais de dois anos como assessor em projetos de leitura nos centros 

educativos. Esta foi minha primeira experiência profissional junto às escolas. Nela pude sentir 

e conhecer de perto as dificuldades do sistema educativo, tornando-me então desejoso por 

participar da transformação das práticas de ensino da leitura e da escrita, bem como acompanhar 

as dificuldades dos alunos de se assegurarem como leitores autônomos, conservando o gosto 

pela leitura e a curiosidade por conhecer o mundo. Ali, trabalhei principalmente com escolas 

particulares, mas eu estava convencido de que a escola pública precisava, mais que a privada, 

de uma transformação nas práticas de ensino e no uso da palavra escrita, e que era um espaço 

fundamental de atenção para a transformação do país. Assim foi que conheci a professora 
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Concepción Arroyo, subdiretora de Formação docente na Secretaria de Educação Pública (SEP) 

– equivalente ao Ministério de Educação brasileiro –, que me convidou para trabalhar num novo 

e ambicioso projeto para a formação de leitores no país, o Programa Nacional de Leitura para 

a educação básica. Sem duvidar um minuto, aceitei o convite.  

Os movimentos políticos levaram a professora Arroyo por outros caminhos, mas eu fiquei 

ali por quase seis anos, anos estes que marcaram positivamente minha vida profissional. O 

primeiro cargo que ocupei foi como chefe do setor de formação de professores; o segundo, 

chefe do setor de gestão de bibliotecas escolares; e, por fim, chefe do setor de serviços técnico-

pedagógicos para o acompanhamento das escolas. Fiz parte também da equipe nacional 

coordenada pelas mestres Maria Elvira Charria e Elisa Bonilla. A SEP foi simultaneamente um 

espaço de formação acadêmica e prática para mim. Lá fiz uma especialização em Enseñanza 

de la lectura y escritura en educación inicial e participei da organização de cursos, seminários 

e congressos nacionais e internacionais como o encontro de professores e bibliotecários 

México-Dinamarca em Copenhague 2005. Durante esses anos, meu trabalho consistia 

fundamentalmente na coordenação e elaboração de estratégias de gestão pedagógica para a 

instalação das bibliotecas escolares e para a formação de professores no tema da leitura. Assim, 

tive a oportunidade de percorrer todo o país para assessorar, supervisionar, e ministrar cursos 

ou palestras como a de “Biblioteca escolar, espacio privilegiado para a formação de leitores y 

escritores”. O curso geral Bibliotecas escolares: Um espacio de todos, foi ministrado, em 2004, 

para mais de 100 mil professores de todo o país. Em 2004 também, publiquei o Manual del 

asesor acompanhante: Estrategia para el acompañamiento a las escuelas en la instalación y 

desarrollo de bibliotecas escolares. Em 2005, o artigo “Las palabras de los maestros 

bibliotecarios” na revista Educare Nueva Época, do Programa Escuelas de Calidad e colaborei 

na elaboração de programas de televisão educativa. Nesse mesmo ano, coordenei e participei 

na redação do Manual del Maestro Bibliotecário. Em 2005 e 2006, coordenei os dois primeiros 

Encontros Nacionais de Maestros Bibliotecários y Assessores Acompanhantes na Cidade de 

México, que tinham como propósito fortalecer a rede de formação de assessores e bibliotecários 

escolares. Todos esses anos foram de muita riqueza em experiência e conhecimento.  

Durante o Primer Congreso Nacional de Lectura, em 2004, conheci a professora Eliana 

Yunes, que deu a palestra inaugural, e a quem depois conheci por seu intenso trabalho em torno 

das políticas públicas de leitura no Brasil. Foi a partir desse momento, seguido de conversas 

mais aprofundadas via email e de encontros posteriores, que defini minha intenção de vir ao 
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Brasil conhecer suas políticas de leitura com a intenção de contribuir com minha experiência 

no México em projetos acadêmicos e formativos. 

Em 2007, eu tinha ainda a forte intenção de concluir meus estudos de graduação, o que me 

obrigou a tomar a decisão de sair da SEP, a fim de conquistar um horário de trabalho mais 

flexível. Nesse período, além de me graduar, desenhei e ministrei um curso para bibliotecários 

escolares de Salmanca Guanajuato, e publiquei o artigo “El dia que los libros llegaron a las 

escuelas” no livro Bibliotecas e Escuelas, coordenado pela profa. Elisa Bonilla e o editor Daniel 

Goldin, que gerencia o departamento de livros para crianças no FCE. Outra linha de trabalho, 

paralela à da educação, mas dentro do mesmo âmbito da formação leitora, foi minha 

colaboração com a Secretaria da Cultua, especificamente em sua política de fomento à leitura, 

através do programa Salas de Lectura e dos prêmios anuais de fomento à leitura. Fui assessor 

na seleção de livros e membro da equipe de pesquisa do censo diagnóstico do programa feito 

no ano 2008. Um ano depois da minha saída da SEP, em 2008, fui convidado pela Dra. Karen 

Kovacs para coordenar, no recém-criado Instituto de Desenvolvimento e Inovação Educativa 

(IDIE) do escritório regional do México da Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), o 

eixo temático de Promoção da Leitura e Bibliotecas Escolares. Lá coordenei o estudo 

diagnóstico sobre a situação das bibliotecas escolares no México e desenvolvi projetos, 

seminários e encontros formativos em diversos estados da república mexicana sobre o tema de 

minha especialidade em estreita colaboração com autoridades nacionais e locais da SEP e do 

Conaculta, instituições as quais o IDIE assessorava.  

Após essa trajetória, recebi e aceitei em 2010 um convite da professora Eliana Yunes para 

trabalhar na Cátedra UNESCO de Leitura PUC–Rio, em diferentes projetos de leitura, 

colaborando até outubro de 2012.  Ao mesmo tempo fiz o curso de Pós-graduação em Teoria 

da Leitura, na mesma Cátedra. Em março de 2012, comecei meus estudos no Mestrado em 

Educação na PUC-Rio que terminei em junho de 2014 com a defesa da dissertação orientada 

pelo professor Dr. Ralph Ings Bannel, com o tema “De que falamos quando falamos de formar 

leitores e cidadãos? Os discursos de leitura e cidadania nos documentos da política pública de 

leitura no México.” Um dos ganhos de fazer o mestrado na PUC foi ter consolidado mais meu 

discurso sobre a formação de leitores, fundamentalmente desde a perspectiva filosófica e o 

conceito de cidadania o qual é frequente encontrar nos discursos das políticas públicas sobre 

leitura na América Latina.  
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Depois da defesa de dissertação, voltei para o México, mas o meu desejo de aprofundar as 

reflexões e conhecimentos levou-me ao concurso para o doutorado em Políticas Públicas e 

Formação Humana da UERJ. Fui aceito para a turma 2016 com a promessa de bolsa de estudos 

em três meses depois da inscrição. Havia chegado com algum dinheiro poupado para viver no 

período e contando também com a ajuda de amigos. Infelizmente, eu cheguei ao Rio, cinco dias 

antes de iniciar a greve da UERJ, que se prolongou por sete meses, e não consegui começar os 

meus estudos conforme programados. Para aproveitar o período de inatividade na UERJ, me 

inscrevi em disciplina eletiva no Programa de Pós-graduação em Educação da UFF, ministrada 

pela professora Cecilia Goulart. Gostei tanto da aula, da perspectiva da professora e do 

programa de pós-graduação em Educação da UFF que conversei com a Coordenação buscando 

a minha transferência para o programa da UFF, tendo previamente sido aceito para ser orientado 

pela professora Goulart em meu projeto de tese. Depois dos trâmites requeridos e algum tempo, 

foi aceita a minha transferência ao Programa, considerando o meu ingresso em 2016 e com uma 

bolsa que começou a ser paga em março do 2017. 

As incertezas de 2016 ocasionaram algumas complicações econômica na minha vida, então 

foi necessário passar alguns períodos no México para me recuperar economicamente e para 

contribuir no meu desenvolvimento profissional, ao colaborar em pesquisas para a UNESCO e 

a IBBY México, assim como a criação e participação em cursos e seminários para a UNAM, 

Secretarias de Educação Pública do Estado de Hidalgo e do Morelos e a Secretaria de Cultura 

Federal, tudo em torno dos temas da leitura e da formação para a cidadania.  

Durante este período tenho cumprido os créditos acadêmicos e trabalhado com a professora 

Goulart na pesquisa, que agora apresento para a banca para a defesa de tese com o título: “Libros 

del Rincón: a gênese das políticas públicas de leitura para a Educação no México. Os conceitos 

de leitura e cidadania em questão.” Com este projeto estou dando continuidade a minhas 

preocupações acadêmicas e contribuir com o desenvolvimento do pensamento e com a ação 

educativa na América Latina de forma que a formação de leitores seja uma linha fundamental 

para a formação de cidadania e que esta não possa ser pensada sem considerar a leitura crítica 

do mundo.   
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1.2 INTRODUÇÃO 

Formar para a cidadania e ensinar a ler e a escrever têm sido os principais objetivos da 

educação na era moderna. No entanto, estes dois objetivos não se têm apresentado de modo 

articulado às políticas educativas de nossos países. Cada um deles tem tido o seu próprio 

desenvolvimento didático e pedagógico.  

No que diz respeito à leitura, embora seja fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

outro conhecimento que se aprende na escola, numa revisão dos livros de texto didáticos e 

programas curriculares, o ensino tem se centrado no sistema alfabético de escrita e sua 

pronúncia fonética, colocando o texto no centro do processo de compreensão leitora.  

Até a década de 70 do século passado quando se começa a propor uma mudança nas 

metodologias de ensino da leitura e da escrita, tomando como referência pesquisas feitas 

principalmente a partir de paradigmas críticos à linguística estruturalista, hegemônicas na 

pedagogia da leitura até esse momento, e que aos poucos foram permeando os programas 

curriculares e a formação de professores. 

Nessa década, também, mas fundamentalmente nos anos 1980, surgem iniciativas dos 

governos, da sociedade civil e de algumas casas editoriais para fomentar a leitura em distintos 

espaços educativos e culturais. O fomento à leitura caracterizava-se pela ênfase no aspecto 

lúdico e prazeroso do ato de ler literatura principalmente. Isso implicou um maior investimento 

da sociedade em diversas atividades em torno do livro e a leitura, assim como o surgimento de 

mediadores de leitura com diferentes perfis de formação, mas todos convencidos da importância 

da prática da leitura na vida cotidiana.   

Por sua vez, a formação para a cidadania, no mesmo período, tem sido trabalhada como 

uma disciplina centrada em aspectos morais, históricos, geográficos e no amor à pátria 

desvinculada da leitura e da escrita. Mais recentemente, também, tem se incluído noções como 

os direitos e obrigações, conhecimento do Estado e funcionamento do governo, assim como a 

participação da cidadania.  
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Objetivo geral 

O objetivo geral da presente pesquisa é fazer uma reconstrução da política de leitura no México, 

desde o período de gestação, em 1986, até a sua transformação em 2000, historicamente 

organizada, realizando a análise discursiva dos conceitos de leitura e de cidadania utilizados, 

nos diferentes momentos, como suporte para a implementação e desenvolvimento da referida 

política de leitura. 

Objetivos específicos 

 Fazer uma contribuição na construção de uma memória histórico-social da política 

pública em educação para a formação de leitores no México, a partir do programa Libros 

del Rincón para educação básica no México. 

 Investigar as relações entre os discursos para a formação de leitores e para a formação 

para a cidadania presentes nas políticas públicas de leitura em educação no México, no 

período de 1986 até 2000. 

A relevância desta pesquisa está em trazer à discussão, para o desenvolvimento da cultura, 

a perspectiva da alfabetização e da formação de leitores como processo discursivo, para aportar 

elementos na definição de políticas públicas e ações culturais para a formação de leitores e 

cidadãos, conscientes de seu contexto histórico e cultural que propiciem a sua emancipação.  
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1.3 METODOLOGIA (ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS) 

Os estudos acadêmicos sobre cidadania e leitura têm se realizado, na maioria dos casos, 

separadamente.  De um lado, estão os estudos sobre o leitor e a leitura a partir das perspectivas 

da teoria literária e da linguística aplicadas à educação. De outro, as pesquisas sobre a cidadania, 

com base nas perspectivas filosóficas e sociológicas aplicadas também à educação. 

O percurso metodológico para a pesquisa será realizar uma discussão teórico-filosófica dos 

conceitos de leitura e cidadania. A partir daí, espera-se então poder distinguir os pontos de 

convergência nas duas definições que permitiriam aportar elementos para a compreensão crítica 

do discurso da política pública de leitura em educação e de sua implementação. 

Para tratar o tema do leitor e da leitura, tomarei como referência a filosofia da linguagem 

do filósofo Mikhail Bakthin e as propostas do Círculo Bakthiniano, através dos conceitos de 

Discurso, Dialogismo e Alteridade, buscando definir a leitura como um processo discursivo. 

Os estudos com base nesta perspectiva afirmam que a língua não pode ser mais associada de 

forma limitada a uma concepção estritamente instrumental e que, além disso, tenha sentido 

transparente, inato e estático. É necessário entender a leitura e a língua em conjunto, como uma 

atividade histórica e situada, investida de sentidos na realidade concreta, uma construção 

simbólica elaborada no espaço das relações de força entre os homens através de suas 

interlocuções. (GOULART, 2017).  

Estabelecerei um diálogo com autores da perspectiva sociocultural que ponderam a leitura 

como um ato que se modifica ao ritmo em que se transformam a sociedade e as comunidades 

de leitores (CASSANY, 2006), distinguindo as operações mentais mobilizadas para a leitura 

dos discursos lidos, considerando-se, ainda, o papel da tecnologia nos atos de leitura.  

O acelerado processo de transformação dos meios de comunicação tem mudado também 

as práticas de leitura. Além de livros, jornais e revistas em papel, atualmente lemos também em 

diferentes tipos de aparelhos eletrônicos combinando o processo de leitura e de compreensão, 

áudio e imagem (YUNES, 2005; MARTINS, 2007).  

O contexto atual da comunicação muda o tempo e o lugar tradicional da leitura e nos expõe 

a uma série de informações e de saberes provenientes de qualquer parte do mundo que, por sua 

vez, modificam também os discursos e a compreensão do que lemos.  
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Ferreiro (2001), por sua parte, afirma que ler e escrever são construções sociais e que em 

cada época ou momento histórico estas atividades modificam seu sentido. Assim, a escola, 

como instituição formadora de leitores, tem um papel importante a cumprir para estar ao nível 

das exigências de um mundo globalizado.  

O desafio que a escola tem pela frente é transcender a alfabetização, no sentido estrito da 

aquisição da língua escrita, e integrar os alunos na cultura escrita como interlocutores e 

criadores de discurso, como membros ativos de uma comunidade de leitores e escritores 

(FERREIRO, 2001; LERNER, 2001; CASSANY, 2006).  

Colocam-se assim os desafios do desenvolvimento social do ato de ler, entendendo os 

contextos históricos e sociais nos quais foram construídos os textos, os objetivos e a ideologia 

que estão por trás deles, procurando difundir a consciência de que o aluno é produtor de textos 

e de que todo escritor é criador de um discurso construído no diálogo com outros. 

“Participar en la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de 

lectura y escritura, supone asumir una herencia cultural que involucra 

el ejercicio de diversas operaciones con los textos y la puesta en acción 

de conocimientos sobre las relaciones entre los textos; entre los autores 

mismos, entre los autores, los textos y su contexto...” (LERNER, 

2001,25) 

Para o conceito de cidadania, proponho tratá-lo a partir da perspectiva marxista, com a 

crítica ao liberalismo, seguindo as provocações que Antônio Gramsci, Gyòrgy Lukács, István 

Mészáros e Ivo Tonet fazem, em dois sentidos.  A chamada “esquerda democrática”, inspirada 

em Gramsci, defende a formação do cidadão socialista no interior de um clima cultural moderno 

e em uma educação moderna, mas com particularidades opostas à pedagogia burguesa clássica 

(VILANOVA, BANNEL, 2012), diferenciando-se, assim, da formação do cidadão burguês.  

Por outro lado, a partir da linha do pensamento de Lukács, argumenta-se que a formação 

para a emancipação humana restringe-se ao que Marx chamou de emancipação política e, 

portanto, a formação do cidadão não poderia ser considerada como uma forma plena de 

emancipação, pois a cidadania é um conceito burguês e faz parte da ideologia do liberalismo. 

Nesse sentido, Tonet propõe orientar toda a ação educativa a partir de comportamentos nos 

quais os membros da comunidade – o sujeito como ser social – adquirissem a consciência de 
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que são membros de uma comunidade, têm direitos e obrigações e precisam expressar essa 

consciência da forma mais clara possível. Ao mesmo tempo, o filósofo afirma que apontar “a 

limitação essencial da cidadania não significa nem desqualificar a sua importância no processo 

social nem tomar posição a respeito da importância que ela possa ter na luta pela superação da 

sociedade da qual faz parte” (2005, p. 124). Com isso, Tonet valoriza as lutas políticas 

democráticas pela emancipação, mas deixa claro que esta não depende só da educação para a 

cidadania nem da emancipação política. Em tal caso, a educação é uma mediação e parte do 

processo da construção de uma sociedade livre, igual e fraterna.  

Assim, pretendo fazer um diálogo dos conceitos de Ser Social, Mediação, Sociedade Civil 

e Consenso com os conceitos de Dialogismo, Enunciação, Polifonia e Alteridade, propostos 

pelo círculo bakhtiniano, quando a linguagem e seus usos sociais forem determinantes na 

definição ideológica das comunidades e das pessoas como indivíduos (BAKHTIN, 2014), para, 

finalmente, tecer uma ponte de análise entre o ser leitor e ser cidadão na chamada democracia 

mexicana. 

A formação de leitores e cidadãos, como objetivo educativo das sociedades democráticas, 

merece ser analisada meticulosamente desde a perspectiva da construção dos discursos das 

próprias políticas educativas. Discursos que são sempre enunciados em um contexto histórico-

económico e político-social específico (BAKHTIN, 2014); com uma visão e ideia do mundo 

que pode nos revelar os limites e alcances que tem a política educativa, enquanto crítica e 

emancipadora do cidadão. 

A pesquisa foi feita com base na análise bibliográfica e documental e a análise de 

entrevistas realizadas com os criadores do programa de Libros del Rincón, com gestores e 

impulsores dos programas vinculados à coleção e a professores de escolas que trabalharam com 

os programas.  Foram consultadas as principais produções teóricas que têm influenciado no 

sistema educacional em torno da formação de leitores, letramento e formação para a cidadania. 

Foram analisados os documentos oficiais da política pública desde as origens do projeto e dos 

programas nas suas diferentes etapas.  

O objeto de estudo para esta pesquisa é o projeto editorial para a formação de leitores e o 

desenvolvimento da cultura nas escolas públicas do ensino fundamental: Libros del Rincón. O 

projeto tem sua origem em 1986 até 2019 ano em que teve sua última distribuição.  

Originalmente o projeto surge com a intenção de atender as escolas mais marginadas econômica 
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e culturalmente no país, mas que no seu desenvolvimento foi abarcando o país todo, 

acrescentando estratégias para a formação de professores no uso dos livros e a produção de 

matérias de leitura para professores e outros adultos das comunidades educativas. O objetivo 

da pesquisa marca um recorte dos seus primeiros 14 anos de existência (1986-2000). 

Considerando os objetivos do estudo e a natureza da questão, a escolha desse percurso 

metodológico destaca o uso de documentos em pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais, tanto 

pela riqueza das informações que deles podemos extrair, como pelas possibilidades de 

ampliação do entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização 

histórica e sociocultural. 

 [...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 

todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, 

insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase 

totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. 

Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único 

testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente. 

(CELLARD, 2008, 295) 

A pesquisa teórico-filosófica e a documental são tipos muito próximos. O elemento 

diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições 

de diferentes autores sobre o tema, como fontes secundárias; e a pesquisa documental recorre a 

materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, fontes primárias, mas “na 

pesquisa documental, o trabalho do pesquisador requer uma análise mais cuidadosa, visto que 

os documentos não passaram antes por nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, 70). 

As entrevistas foram uma fonte valiosa de informação sobre os atores diretamente 

envolvidos na construção do projeto e na aplicação da política pública. A informação obtida 

permitio fazer comparações e inferências a respeito dos pressupostos teórico-filosóficos da 

política pública e da prática cotidiana dos professores. 

As pessoas entrevistadas foram a  Marta Acevedo, criadora do programa Rincones de 

Leitura e diretora, até 1994, da Unidad de Publicações Educativas, instancia criada para a 

coordenação e desenvolvimento do programa dentro da própria Secretaria de Educação Pública; 
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Gloria Elena Bernal, pesquisadora integrando do equipo de pesquisa e formação de professores 

até 1994; Gerardo Ciniani, professor encarregado de coordenar a formação de professores  a 

partir de 1994 e até 1999; María Elvira Charria, direitora da subdireção de leitura no Centro 

Reginal para el fomento del libro y la lectura (CERLAC) e responsável do programa Podemos 

lerer y escribir, para América Latina e inspirado em Libros del Rincón.1 

A análise foi desenvolvida através da discussão dos posicionamentos teóricos das 

diferentes linhas de pensamento e discursos sobre os conceitos de leitura e cidadania, obtidos 

das referências filosóficas pesquisadas na bibliografia e sua aplicação nos documentos da 

política pública. 

 

 

  

                                                             
1Os roteiros das entrevistas estão no anexo 1 esta tese 
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2. OBJETO DE ESTUDO 

2.1.  Contexto histórico-social: De Los libros del Rincón até o Programa 

Nacional de Lectura 

Neste capítulo contribui-se na construção de uma narrativa histórica da política pública, de 

sua idealização e criação, como seu desenvolvimento na primeira etapa, que vai de 1986 até o 

ano 2000. A construção desta história será feita e complementada a partir da análise das 

entrevistas a realizar com os criadores e gestores da política de leitura. A história será contada 

criticamente descrevendo e argumentando os avanços da política.  

Hoje em dia os Libros del Rincón constituem-se como uma coleção de livros destinados 

para o desenvolvimento do acervo de bibliotecas e das salas de aula nas escolas de educação 

fundamental em toda a República mexicana. O desenvolvimento, a administração e a 

distribuição são de responsabilidade da Secretaria de Educação Pública federal (SEP).  

A composição da coleção dependia, até 2019, de um edital que a SEP periodicamente 

lançava para o mercado editorial.  Nesse processo havia uma seleção feita por especialistas em 

temas de leitura e educação, de distintas áreas do conhecimento, e também por professores do 

sistema educativo de todo o país dos três níveis da educação fundamental: pré-escolar (3 anos), 

primária (6 anos) e secundária (3 anos) – abrangendo a faixa etária entre os 4 e 15 anos de idade 

dos alunos.  

O país tem um total de 196.960 escolas públicas que receberam a coleção desde 2002 

até 2012 com uma periodicidade anual. Depois de esse último ano, a frequência de distribuição 

diminuiu passando a ocorrer a cada dois anos aproximadamente até 2018. A quantidade de 

alunos matriculados nas escolas soma um total de 23 172 402, distribuídos em 4 226 930 para 

a educação pré-escolar, 12 824 766 para a primária e 6 120 702 para a secundária – nível que 

conta com subsistemas de educação geral, comunitária, indígena, educação técnica e tele-

secundária2 –, auspiciados tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais.3  

                                                             
2 Sistema de educação secundário para atenção de comunidades com poucos alunos aonde as aulas são 
transmitidas por TV e com um professor monitor por grupo e para todas as disciplinas.  
3 INE, Indicadores del sistema educativo Nacional Educación básica. Em La educación obligatoria em México, 
Informe 2018. México, INEE, 2018. (EM IMPRESSÃO). 
https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_0201.html 
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É importante apontar que os Libros del Rincón surgem como um projeto editorial para 

a formação de leitores e o desenvolvimento da cultura escrita no ano de 1986, num contexto 

educativo onde os alunos de pré-escola não tinham livros por perto. 

Enquanto nas escolas primárias só se tinha acesso ao livro didático, que era distribuído 

gratuitamente pelo próprio Estado, nas escolas secundárias este comprado pelos pais e mães de 

família. Mesmo que algumas escolas secundárias tivessem biblioteca, era um lugar pouco 

visitado pelos alunos e frequentemente utilizado como um lugar de castigo onde os livros 

compartilhavam o local com artigos de limpeza e mobiliários e equipamentos escolares em 

desuso.  

Durante os anos iniciais foram distribuídos os primeiros pacotes de livros que tiveram 

como destino as escolas comunitárias e as escolas primárias das zonas rurais. Gradualmente 

foi-se ampliando o número de escolas até chegar naquelas situadas nas zonas urbanas na capital 

do país, atingindo no ano 2000 quase todas as escolas primárias e algumas secundárias. 

Esse projeto editorial, entre 1989 e 1990, transformou-se no programa federal chamado 

Rincones de Lectura que, além de criar e distribuir livros, realizava ações de formação docente, 

promovendo uma reflexão sobre o sentido da leitura e do livro na escola, bem como sobre os 

processos de apropriação da palavra escrita. Além disso, o projeto contemplou também 

pesquisas sobre a recepção e uso dos materiais de leitura em algumas comunidades com as 

quais se pretendia desenvolver a coleção e criar materiais para formação de professores.  

No ano de 1994, com a mudança do governo federal, o projeto continuou sendo 

impulsionado com a reimpressão de livros e a criação de novos títulos, porém, por meio de 

convênios de coedição estabelecidos com editorias privadas que tinham promovido a literatura 

para crianças e jovens. O alvo da distribuição de livros incrementou-se, fortalecendo os acervos 

da coleção nas escolas primárias, acompanhadas também de ações formativas destinadas aos 

professores no uso dos livros na escola com a noção de leitura como um ato lúdico e prazeroso. 

No ano 2001, com outra mudança administrativa do governo federal, o Programa tem 

uma transformação mais profunda. Desaparece o Programa Rincones de Lectura para dar 

espaço ao Programa Nacional de Lectura que, apesar de manter o nome da coleção no projeto 

editorial, passa por transformações importantes referentes ao desenvolvimento da coleção, à 

ampliação das estratégias para a formação de professores, à instalação de bibliotecas escolares 
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e ao incremento do seu  alvo, para alcançar todas as escolas do sistema de educação fundamental 

(pré-escola, primária e secundária) e as escolas normales (educação inicial para  professores).   

A transformação desse projeto caracteriza-se por abrir espaço à indústria privada 

editorial para propor os títulos e desenvolver a coleção. O que implicou a sua reorganização em 

cinco grandes séries: quatro delas atendendo os diferentes níveis de leitura dos alunos, segundo 

o grau escolar ao qual pertencem, com gradações intermediais entre elas e uma última, e a 

quinta, com livros com uma proposta de leitura abrangendo todos os níveis, considerando sua 

importância universal ou nacional.  

A estratégia de gestão do uso dos livros e a formação de professores tem uma 

transformação neste período. Criou-se a Direção de Bibliotecas e Promoção da leitura como 

parte da Direção de Materiais e Métodos Educativos, substituindo a Unidade de Publicações.  

Junto a isso criam-se quatro linhas estratégicas para o desenvolvimento do programa 

considerando o curriculum nacional como parte substancial para as ações em torno da formação 

de leitores; sintonizando a formação de professores com o programa nacional de educação;  

desenvolvendo a coleção de Libros del Rincón, considerando-se as necessidades dos planos e 

programas de estudo e os interesses dos leitores; e, finalmente, promovendo a rede de 

informação e comunicação sobre o programa, a literatura infantil e juvenil e reflexões teóricas 

sobre a leitura.  

Como parte integral destas linhas estratégicas o Programa desenvolveu uma estratégia 

nacional para acompanhar as escolas na instalação de bibliotecas escolares. Com essa estratégia 

impulsiona-se a noção de biblioteca como espaço vivo e dinâmico que deveria atender as 

necessidades e interesses de leitura da comunidade educativa; desde os acontecimentos 

acadêmicos próprios da sala de aula até o desenvolvimento dos planos de estudo e dos projetos 

político-pedagógicos do centro educativo, como aqueles socioculturais locais, próprios da 

comunidade onde se encontrava a escola.  

Para garantir a operação do Programa em todos os estados do país, se criaram 

coordenações locais operadas por professores dos distintos níveis e modalidades do sistema de 

educação fundamental.  

O fato de o Programa de Leitura pertencer à Direção de materiais e métodos educativos 

propiciou que o discurso sobre a leitura, levado aos eventos formativos de professores, fosse 
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enriquecido abarcando um amplo espectro de temas referentes à formação de leitores, até então 

não presentes no discurso dos professores. 

O Programa como tal sobreviveu por dois períodos sexenais de governo. Embora agora 

tenha desaparecido como programa, foi mantida dentro da administração pública federal, até o 

final de 2018,  uma direção que teve como função dar relativa continuidade aos objetivos do 

programa através do envio esporádico de alguns poucos livros às escolas, e do apoio à difusão 

dos Libros del Rincón e da elaboração de documentos para o uso das bibliotecas escolares.  

O desenvolvimento do projeto Libros del Rincón e dos programas referentes a essa 

coleção acontecem durante um período de transformações econômicas, políticas e sociais 

importantes no contexto nacional e internacional. O período coincide com a instalação do 

modelo neoliberal no México, apresentado como alternativa para sair de uma crise econômica 

sistêmica e global que se alastrava por diversos países e regiões, especialmente na América 

Latina, onde a “onda de democratização” atingia vários países e regiões com a virada dos 

regimes ditatoriais para as democracias liberais-eleitorais. 

Nesse período, no México ocorreram movimentos sociais pela democratização após um 

período de sessenta anos de regime presidencial de um só partido. A ditadura perfeita, como 

chamaria o escritor peruano Mario Vargas Llosa.4 O Partido Revolucionário Institucional (PRI) 

tinha logrado instalar uma pesada burocracia corporativa em todos os âmbitos do governo, e a 

educação pública não era a exceção. Apesar da ação dos movimentos sociais, o PRI manteve-

se no poder até o ano 2000, consolidando a virada para o neoliberalismo que vinha se gestando 

desde 1982.  

O pacote neoliberal apresentava um discurso de modernização econômica e política que 

sustentava uma agenda em defesa da liberdade de mercado, enfraquecimento do Estado, 

desenvolvimento tecnológico, reformas laborais, liberdade de expressão, direitos humanos, 

formação para a cidadania e educação de qualidade baseada em competências. 

Com a mudança de partido no ano de 2000, o projeto neoliberal consolidou-se ainda 

mais. O Partido conservador Ação Nacional (PAN) ficou no governo até 2012.  Com ele no 

poder, favoreceu-se a concentração da riqueza no domínio de algumas poucas famílias, 

                                                             
4 https://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html 

https://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html
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descuidando da política social, em meio ao aumento do mercado ilegal dedicado ao tráfico de 

drogas, armas, pessoas, órgãos, entre outros, que agudizam a corrupção e a violência.  

Em 2000, os movimentos sociais (particularmente o movimento zapatista, que sai a luz 

pública no sudeste do país em 1994), logravam que o congresso nacional aprovasse a lei de 

direitos e cultura indígena e a colocasse na agenda pública.  O multiculturalismo e a 

interculturalidade instalam-se também dentro dos discursos públicos, em torno da democracia 

política e da formação para a cidadania.  

O retorno do PRI no ano 2012 agudiza as contradições sociais, a crise econômica e a 

violência gestada nos períodos anteriores. A desconfiança das instituições estatais cresce ao 

mesmo tempo em que a repressão aos movimentos sociais e a militarização do país incrementa-

se com passos de gigante desde 2006, quando o presidente do PAN decidiu jogar o exército nas 

ruas para combater o crime organizado.  

A partir desse ano, os homicídios e feminicídios aumentaram drasticamente. A 

corrupção de políticos e funcionários de todos os níveis aumentaram descaradamente, enquanto 

o respeito aos direitos humanos, à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação e outras 

garantias que caracterizariam uma sociedade democrática foram se diluindo no acontecer 

cotidiano.  

O projeto de Libros del Rincón e o Programa Rincones de Lectura, posteriormente 

Programa Nacional de Leitura (PNL), acompanharam todas estas transformações através das 

reformas educativas impulsionadas nos distintos períodos de governo. A análise destas 

reformas, particularmente na área de Língua e Comunicação ou Espanhol torna possível 

observar mais claramente as transformações pelas quais a coleção de Libros del Rincón passou 

e a evolução que a mesma teve enquanto mudaram-se e enriqueceram-se as concepções sobre 

leitura e escritura.  

Em 36 anos de presença dos Libros del Rincón, tem-se transitado por reformas 

curriculares em 1993, 2004, 2009 e 2016. O pulo qualitativo mais importante aconteceu nas 

propostas da primeira reforma, quando se transcendem as concepções behavioristas e 

estruturalistas da educação no ensino da língua, dando um passo em direção ao enfoque 

comunicativo e funcional, baseado nas teorias construtivistas, psicolinguísticas e 

sociolinguísticas.  
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Anteriormente à reforma de 1993, o objeto de estudo estava centrado na linguística 

estrutural e nas funções da linguagem. A linguagem apresentava-se como um sistema estável e 

o sujeito de aprendizagem, passivo. Nessa perspectiva, a aprendizagem realizava-se centrada 

na repetição frequente e contingente da experiência com a leitura e a escrita.  

No programa curricular de 1993, a linguagem passava a ser considerada como objeto de 

estudo dinâmico e como uma construção social em que o sujeito da aprendizagem é ativo, 

aprendendo com o uso da palavra ao mesmo tempo em que constrói o seu conhecimento sobre 

a linguagem. 

Esta concepção tornou-se a base para as posteriores reformas que, mais do que modificá-

la, foram desenvolvendo-a a partir do enfoque sociocultural, em que os usos sociais da 

linguagem são fundamentais para refletir e construir conhecimento em torno da língua, de sua 

gramática e dos seus usos em contexto. 

A finais do 2018, assume o governo federal um novo partido no espectro eleitoral 

mexicano, MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), como resultado de uma 

convocatória eleitoral considerada como histórica, pela quantidade de votos colocados nas 

urnas e por a eleição de um candidato com longa trajetória na esquerda eleitoral, emergido do 

decote do PRI em 1986 e que deu origem ao Frente Democrático Nacional. Movimento político 

social que que procurava a democratização do país, principalmente pela via eleitoral. 

O novo governo não dá continuidade ao Programa Nacional de Leitura para a Educação 

Básica, mas lança em 2019, a Estratégia Nacional de Leitura que não acuará de a SEP, e sim 

desde a Presidência da República a través do escritório de Memoria Histórica y Cultura 

Mexicana. A estratégia pretende desse aí, coordenar as diferentes instâncias de governo com 

ações para o fomento da leitura, considerando-a como substancial para o desenvolvimento do 

país.  

Embora este seja seu objetivo, não tem-se definido até agora as ações claras para o 

desenvolvimento da estratégia nas escolas nem em outros espaços culturais. Mas é claro que 

não terá verba económica no orçamento federal e que cada instancia institucional terá que 

atendê-la com sus próprios recursos. Até o fechamento desde documento, e com as escolas 

fechadas por causa da pandemia, a SEP não tem feito nada nem considerado alguma ação para 

atender esse propósito.  
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2.2 Libros del Rincón: a origem e o desenvolvimento do Programa de leitura 

O programa Rincones de Lectura surge no México em 1986 na subsecretária de 

educação básica, quando Gómez Avelar era o secretário. A ideia original era criar um projeto 

editorial com uma coleção de livros para crianças dos setores mais marginalizados do país, ou 

seja, comunidades indígenas e camponesas de zonas rurais. 

A criação de um projeto editorial: da cultura oral à difusão da cultura escrita 

A criação e direção do projeto foi oferecida a Martha Acevedo, que trabalhava como 

radialista no programa cultural das fronteiras e havia trabalhado mas de 13 anos na Radio 

Educación com programas para crianças. Por isso lhe ofereceram o projeto. Segundo Martha 

Acevedo (2020), em entrevista verbal feita para esta pesquisa, ela advertiu ao subsecretário que 

não tinha experiência fazendo livros. “Mas você sabe conversar com as crianças e isso é 

importante”, respondeu o subsecretário. “Já conversei com três editores e nenhum entendeu o 

projeto.”  Martha aceitou o desafio e, hoje, analisa: “é claro, você pode saber fazer livros, mas 

isso não basta. Precisa saber sobre a história, sobra as ilustrações, como apresentar...”. Com um 

orçamento muito baixo e uma equipe de três pessoas, iniciou o projeto. 

Os programas para crianças que Marta Acevedo fazia, com Martha Romo e Emilio 

Evergengy, na Radio Educación, eram programas que se caracterizavam por falar com as 

crianças de um lugar de horizontalidade, com muito respeito pelo saber delas e pela curiosidade 

da infância. Aproveitando esse lugar para oferecer oportunidades para aprender e investigar, a 

partir da própria curiosidade da infância. 

O recurso da oralidade, não apenas por estar na Radio, mas porque havia uma absoluta 

certeza de que através da oralidade se poderia influenciar a formação dos ouvintes. A forma de 

trabalhar era muito importante: contar contos, lendas, histórias, cantar canções e conversar 

sobre diversos temas. A comunicação se concluía quando os ouvintes da rádio escreviam cartas 

para a estação comentando os programas, o que era promovido sempre desde o estúdio da 

estação.   

Esta consciência do papel da oralidade na construção da subjetividade é, sem dúvida, 

uma das características do programa Rincones de Lectura e que foi impulsionada fortemente 

por pelos menos os primeiros 15 anos da coleção, ou seja, de 1986, ano de sua criação, até 2001, 

data em que o programa passou por uma reestruturação. Os títulos da coleção desses primeiros 

15 anos podem mostrar isso claramente. 
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Quando Acevedo recebeu o convite para construir o projeto, ela havia assistido, meses 

antes, em Quito, Equador, a um encontro latino-americano sobre projetos de rádio, livros e 

televisão para crianças organizado pela UNICEF. Ela levou os programas que fazia na Radio 

Educación, e ali conheceu muitos profissionais do livro e da leitura para infância da região. 

Esse encontro acabou sendo determinante, no futuro, para o projeto Libros del Rincón, pois o 

vínculo estabelecido com escritores, editores e especialistas do Brasil, Argentina, Venezuela e 

Colômbia, entre outros, foi um incentivo para a seleção de livros e inspiração para os livros que 

faria depois no México. 

Naquele momento, no México, os livros para crianças eram feitos pela artista plástica 

Mariana Yampolsky, com a série “El Colibrí”, um projeto da Direção Geral de publicações e 

bibliotecas da SEP, que eram mais tipo livros didáticos, muito distante do que hoje se conhece 

como livros para crianças e jovens. 

Com esse tipo de livros para crianças que se produzia, mais para apoio do livro de 

didático, havia uma concepção de leitura que fazia a criança pensar que ler é igual a uma nota 

de prova, que o professor pensa a leitura como desempenho, nota, passar de ano etc. 

O programa Rincones de Lectura se propôs a romper com tudo isso. “Temos que fazer 

livros, grandes, pequenos, coloridos, preto e branco, com imagens, em variados formados, 

livros para fazer, desfazer coisas. Uma diversidade do que a letra escrita pode oferecer.” 

(ACEVEDO, 2020). 

De acordo com a Gloria Elena Bernal, pesquisadora do Programa e em entrevista oral 

para esta pesquisa, a proposta foi fazer livros com diversidade de temas, gêneros e formatos 

que pudessem chegar, em princípio, a escolas rurais e indígenas onde os alunos pudessem 

interagir com o livro, seguindo a “ideia de que a leitura é uma coisa que está no mundo, (que) 

o sistema de escrever, que é expressivo, diz coisas, transmite ideias, conhecimentos, emoções, 

beleza, contos, narrações (...) a leitura não é uma disciplina escolar, mas para formar leitores há 

que vincular com o objeto de conhecimento que é a língua escrita.” (BERNAL, 2020).  

Fazer com que os livros fossem incorporados à escola “mas não como o ‘desafogo’ dos 

programas escolares, mas à margem, como Rincones (cantinhos), com a proposta dos 

professores abrirem espaços dentro das escolas para que as crianças pudessem ler em 

liberdade.” (BERNAL, 2020). 
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Para fazer isso era preciso que os livros falassem dos contextos dessas comunidades, as 

coisas que faziam, as coisas que viam e suas interações sociais. Comunidades longe da cultura 

escrita e onde a oralidade era o principal motor de interação e transmissão de conhecimento. 

A seleção dos livros para a coleção 

Os primeiros critérios para a seleção e edição da coleção foram que fossem livros 

diversos possíveis de ler em voz alta e que abordassem temas de interesse, de acordo com os 

contextos de vida nas comunidades dos leitores, e livros que tivessem a ver com a língua e a 

cultura mexicanas, tradições e necessidades comunitárias em torno do trabalho com a terra, 

construção, saúde e comunicação. 

A respeito, a diretora do programa analisa “Nem todos os livros são para ler em voz alta, 

isso era muito importante para mim, que houvesse outro material, diferente dos livros de texto, 

para ler em voz alta e permitir que a criança e o adulto estivessem juntos no ato da leitura.” 

(ACEVEDO, 2020). 

A esses critérios se foram somando outros, como resultado das pesquisas e do trabalho 

dos capacitadores nas escolas, e com os livros que não somente foram lidos nas escolas, mas 

também em ambientes familiares. E não apenas por crianças, mas também por adultos.   

A diversidade estava não apenas nos temas, mas em formatos, tamanhos, cores, 

tipografias, ilustrações e outros recursos gráficos que refletiam a diversidade que havia no 

mundo dos leitores, em suas comunidades. Essa condição permitia que se abrissem condições 

para o diálogo. Temas que permitiam conversar sobre o que era lido e a realidade do contexto 

dos leitores. 

Se cuidou muito, e isso fazia oposição à tradição estruturalista predominante de ensino 

da leitura e da escrita na escola tradicional do momento, para que os livros oferecidos fossem 

unidades integrais de significado, ou seja, que as histórias em sua complexidade pudessem gerar 

sentido para os leitores, que mostrassem uma interelação entre diversos elementos da realidade 

através da língua escrita que propiciava a reflexão sem fracionar a língua ou a realidade para 

“facilitar” a aprendizagem. Livros onde se pudesse “ensinar que a língua escrita diz, é 

expressiva. Não é uma coleção de rabiscos pretos sobre uma página.” (BERNAL, 2020) 

A seleção era feita pela equipe da direção do programa, mas em conjunto com 

profissionais de diferentes campos do conhecimento, que recomendavam materiais distintos e 

com quem refletiam sobre livros e temas que poderiam ser incluídos na coleção. 
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Pesquisa, a maneira de traçar um curso 

Desde o início do projeto, Martha Acevedo colocou a necessidade de que houvesse um 

projeto de pesquisa que o embasasse. Os resultados serviriam para revisar as decisões que 

haviam sido tomadas na seleção dos livros. O fundamental era a recepção, como eram recebidos 

os livros pelas comunidades. “Não pode forçar o que produz uma leitura, é muito íntimo e pouco 

eficaz. O que se passa com o leitor é mais complexo, mas podemos saber dessas crianças que 

tipo de casa tem, onde lê, as possibilidades de leitura. E que tipo de recepção teve o que 

mandamos. A recepção mesmo é muito complexa e não é para um avaliador de leitura, não tem 

porque... Isso de que as crianças aprenderam a ler nós vimos claramente, ainda que nos 

chamaram de loucos. A leitura como ferramenta para ler outras coisas.” (ACEVEDO, p. 8,  

2004). 

Com essas pesquisas, puderam constatar que aprender a ler e escrever não é só matéria 

do idioma, que se pode aprender lendo outros materiais distintos aos de gramática. Colocar os 

leitores em contato com o objeto livro gera coisas muito distintas na relação com a leitura e a 

escrita se primeiro ensinamos o funcionamento da língua para só depois levá-los aos livros. 

Ter uma diversidade de livros na aula, e não um só livro de texto igual para todos os 

alunos, gera uma relação diferente com a leitura. Livros de diversos temas, não apenas de 

literatura. 

Gestão e transformação do projeto em programa 

O projeto começou com 1500 pacotes com 17 livros (10 criados especialmente para o 

projeto e sete coedições), a distribuir em dez estados. A logística da distribuição foi de comum 

acordo com as autoridades de educação de cada estado. Estavam todos de acordo em convocar 

as escolas das zonas marginalizadas, principalmente no campo, que estivessem interessadas em 

receber e trabalhar com aquele material. Os livros nesse momento deviam ser comprados pelas 

próprias escolas a preço de custo, no valor que a Secretaria de Educação Pública investiu na 

produção, o que resultava em um preço muito baixo de cinco ou dez centavos do dólar de hoje, 

aproximadamente. 

No ano seguinte ao da primeira entrega o número de escolas solicitantes cresceu 

exponencialmente e foram 16 mil pacotes entregues. A notícia e a valorização dos livros pelos 

professores cresceram tanto que para o terceiro ano já foram 32 mil pacotes e para o quarto ano 
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chegaram a 70 mil pacotes entregues. A notícia e a recomendação do Libros del Rincón foi 

acontecendo praticamente de boca a boca entre os professores. 

Para o quinto ano do projeto, o governo federal decidiu converter o projeto em um 

programa estratégico federal, fazendo uma divulgação mais direta partindo da Administração 

Educativa Federal pata todos os estados, mas mantendo o respeito à vontade e aceitação de 

escolas e governos locais para participar do projeto. A partir desse momento, os livros não 

seriam vendidos, mas entregues gratuitamente pelo governo acompanhados de cartazes 

informativos para apresentar a coleção e seu uso nas escolas. As escolas não seriam somente as 

de zonas rurais agora, mas, se assim desejavam, seria possível incluir escolas de distintas 

cidades do país. 

Alguns funcionários dos estados onde havia começado o trabalho fizeram com que o 

material chegasse a todas as escolas da sua região, como o estado de Morelos, que chegou a 

pagar a impressão dos pacotes para mais de 12 mil escolas. 

A chegada desse material de leitura massivamente nas escolas desencadeou a 

necessidade de criar estratégias de formação para professores que, acostumados ao livro de 

texto, não sabiam o que fazer com os livros e não entendiam o espírito do projeto. 

Em 1994 já haviam 500 títulos na coleção, que eram distribuídos para escolas de todo o 

país. Nesse mesmo ano, Marta Acevedo deixou a direção do programa e, como essa mudança, 

houve também uma transformação na estratégia de seleção dos livros e na formação de 

professores. Focaram praticamente em reedições de livros e na inclusão de alguns poucos títulos 

coeditados com editoras comerciais e de circulação comercial. E retomaram e redesenharam 

cursos de formação que eram ministrados por equipes estaduais criadas para divulgação da 

leitura nas escolas e reproduzidos pelas escolas de sua região através da modalidade chamada 

de “cachoeira”. 

O programa Rincones de Lectura continuou funcionando assim durante a administração 

de Felipe Garrido, até 2000, ano em que foi integrado à direção de materiais e métodos 

educativos da subsecretaria de educação básica. Essa integração levou a uma mudança radical 

das estratégias editoriais, seleção de livros e formação de professores, incluindo a coleção que 

se conheceria como o Programa Nacional de Lectura para la Educación Básica y Normal. 
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O encontro com a realidade dos professores e a formação para o projeto 

A formação dos professores esteve muito ligada à pesquisa durante os primeiros nove 

anos do programa. Isso deu a base para a produção de materiais que serviram para o desenho 

de cursos que, durante os seis anos seguintes, foram ministrados massivamente em quase dez 

estados do país. Mas não havia mais o retorno necessário da pesquisa para as decisões editoriais 

e a produção de material de treinamento. 

No início do programa, lembrando que era centrado em comunidades rurais, ou seja, 

escolas com um ou dois professores somente, em áreas camponesas, onde o acesso à cultura 

escrita era muito restrito e onde, muitas vezes, o único material que chegava era o livro de texto, 

com toda a carga ideológica em conteúdos e métodos para o ensino e aprendizagem não apenas 

de leitura e escrita, mas de todas as matérias curriculares. A estratégia foi a produção de 

materiais para professores que mostravam a necessidade de gerar espaços e tempos na escola 

para que as crianças pudessem explorar, ler e interagir com os livros livremente. O pôster 

“Déjenlos leer” e manuais como “Outro lugar desde donde leer” e os “Actos seguidos” 

ofereciam estratégias aos professores para o uso dos livros baseados no resultado das pesquisas. 

Quando o programa se tornou uma política estratégica do governo federal e houve a 

distribuição a todas as escolas, no início dos anos 1990, a entrega de livros foi limitada aos 3º, 

4º, 5º e 6º anos da educação primária5 porque foi criado também nessa época o programa PALE 

(Proyecto de Adquisición de la Lengua Escrita), para trabalhar o ensino da leitura e da escrita 

no 1º e no 2º ano, etapa que se considerava que era a aprendizagem básica dos rudimentos da 

língua – sua estrutura gráfica e fonética. Este programa era coordenado por Emilia Ferreiro e 

Margarita Gómez Palacio, que iniciaram uma reforma profunda nos conteúdos curriculares e 

nos métodos para o ensino que refletiriam nos livros de texto para os dois primeiros anos a 

partir de 1992, incluindo o 3º e o 4º no final da década. 

Por isso a decisão política foi de limitar a entrega aos últimos quatro anos da educação 

primária durante os três primeiros anos do Programa. A partir de conversas com o então 

secretário da educação pública federal, foram incluídos os dois primeiros anos, o que levou à 

elaboração de materiais adequados de acordo com o conceito que o programa tinha sobre a 

aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, aprender a ler lendo livros diversos e não 

desenhando letras e fazendo sua repetição fonética. 

                                                             
5 No México a educação básica, naquela época, considerava somente a primária, do 1º ao 6º. 
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A longo prazo, Libros del Rincón foi um bom aliado para as reformas que estavam sendo 

planejadas para o currículo, resultando em um livro para professores chamados Atando cabos, 

em um esforço para mostrar aos professores que o que se planejava sobre os métodos de ensino 

estava de acordo com a proposta do Rincones de Lectura e programas complementares, mesmo 

que trabalhando separadamente. 

Em 1994 Felipe Garrido foi nomeado para substituir Marta Acevedo na direção do 

Programa. Ele montou uma equipe de capacitação de professores coordenada por Gerardo 

Ciriani, antigo colaborador de Marta Acevedo na estratégia de formação, o que garantiu a 

continuidade do enfoque sobre a leitura. Seguiu-se a formação de equipes de capacitação para 

trabalhar com professores nos dez estados que haviam se comprometido em seguir trabalhando 

com o programa nas escolas. Os livros chegavam a todo o país, mas a capacitação acontecia 

nos estados que aceitavam e alocavam recursos para isso. O governo federal garantia os livros 

e os estados interessados garantiam os recursos de espaço, tempo e honorários para os 

capacitadores. 

A estratégia era construir equipes estatais que, por sua vez, reproduziriam os cursos e 

oficinas para os professores dos seus estados, tendo como base os materiais elaborados na 

gestão anterior do programa, mas que cada capacitador interpretava de acordo com sua 

formação profissional, pois era uma equipe multidisciplinar com o fio condutor da leitura de 

livros para valorização da oralidade e da conversação. 

O projeto latino-americano 

Poucos meses antes de Marta Acevedo deixar a direção do Programa, ela chefiou a 

representação do México no CERLALC (Centro Regional para la promoción del Libro y la 

Lectura em América Latina el Caribe). A subdireção de Leitura e Bibliotecas da instituição 

internacional, a cargo de María Elvira Charria naquele momento, era encarregada de receber 

propostas para o desenvolvimento dos países membros, representados por especialistas nos 

temas do Centro Regional.  

De acordo com a subdiretora do Centro Regional, Marta manifestou interesse “de que 

os Libros del Rincón fossem conhecidos em toda a região e esse projeto inspirasse aos governos 

desses países”. A proposta foi aceita e se começou a idealizar o projeto conhecido como Todos 

podemos ler y escribir a partir desse organismo internacional. Os objetivos eram tornar visíveis 

“os livros e seu uso” em um número ao menos de 1 mil escolas de todos os países, e promover 
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diálogos de saberes entre os países que nesse momento tinham projetos em desenvolvimento 

com temas como acompanhamento das escolas e formação docente. 

Assim, todos os países foram convocados a firmar alguns compromissos que permitiram 

dar continuidade ao trabalho das escolas e fazer análises da experiência, para tornar público o 

trabalho em diversos espaços de caráter educativo regional. 

O projeto latino-americano atendeu quatro linhas: disponibilizar livros nas escolas 

escolhidas; incentivar os professores a observar as ações para ajudar o desenvolvimento do 

leitor com o uso dos livros; sistematizar as ações para permitir o prosseguimento e a análise do 

uso destes livros no projeto educativo escolar, e tornar visíveis suas descobertas nas 

comunidades que tomariam decisões sobre o tema na sua região. 

O projeto foi planejado para começar em 1996, com duração de cinco anos (1996-2001), 

e seria parte do programa técnico da subdireção de leitura e bibliotecas. A partir de 1998, foram 

feitas reuniões regionais para tornar visíveis suas conquistas, apresentadas em reuniões anuais 

de ministros de cultura dos países membros do CERLALC. 

Foram convidados entre 50, 100 e 200 escolas de cada país, atendendo ao tamanho do 

seu sistema educativo. Os países deviam designar um representante do projeto em seus 

ministérios, que seria o contato com CERLALC e quem realizaria o convite para as escolas 

primárias urbanas e rurais; entrega de pacotes; envios dos formulários de acompanhamento das 

escolas; sistematização e envio ao CERLALC, e participação nas reuniões regionais anuais no 

México. 

Os países que responderam ao convite foram Colômbia, Venezuela, Panamá, Cuba, 

Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicarágua, México, Uruguai e Argentina, e o progresso do 

projeto foi diferente em cada país. 

Assim, se formou o “Paquete latino-americano de Libros del Rincón” a partir de La 

Unidad de Publicaciones de la SEP no México. Conseguiram 1 mil de 107 caixas de livros para 

atender as escolas primárias, urbanas e rurais, dos países mencionados.   

A participação das escolas se deu a partir de uma convocatória na qual tinham que 

manifestar por escrito os motivos do interesse em participar do projeto. Assim evitaram-se as 

indicações burocráticas e valorizou-se a vontade de participação das escolas. 
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A escolha das escolas se faria com os pedidos de participação de cada uma, onde 

explicariam seu interesse em receber o material e participar do projeto. Eram valorizadas as 

escolas com experiência anterior de reflexão sobre a importância da leitura na escola e com 

algum projeto em desenvolvimento. 

O CERLALC também estava interessado em recolher informação sobre o recebimento 

e uso dos livros que poderia orientar a tomada de decisões dos governos sobre as políticas de 

leitura locais. Em entrevistas para esta pesquisa, segundo María Elvira Charria (2020): “O 

projeto foi um projeto de ação e pesquisa. Esperávamos ter uma primeira informação do que 

era feito em cada escola, no decorrer do seu trabalho, que poderia ser enriquecido ou 

questionado com a leitura dos livros pelos professores, mas sem nenhuma indicação para eles. 

Queríamos entender o uso dos livros enviados. O valor que os professores enxergavam neles, 

quais estratégias de leitura ou escrita usavam, os livros mais usados por crianças e professores 

desse acervo de 107 títulos, que eram diversos em gêneros, temas, autores escritores e 

ilustradores, formatos editoriais, tamanho e mais.” 

Assim, nas reuniões entre os coordenadores do projeto nos países, promoveram-se o 

diálogo para o intercâmbio de saberes e experiências de acordo com os objetivos do projeto. Aí 

“focamos em perceber se as propostas de modificação de práticas escolares de leitura e escrita 

haviam mudando ou enriquecendo com o tempo de participação no programa”.  

Nas reuniões de 1996 e 1997 o CERLALC fez uma devolução aos representantes dos 

países e às autoridades que participaram do projeto com a SEP. No entanto, “nunca se 

apresentaram os resultados para as cúpulas dos ministros, pois o tema da leitura sempre esteve 

deslocado dos temas do livro e sua circulação, preocupação central do governo da Espanha. 

Apesar disso, México continuou interessado em apoiar aos países que permaneciam em 1999. 

E assim pudemos organizar a partir do CERLALC trabalhos de formação em vários países da 

Centroamérica”. (Charria, 2020) 

Em 2000, o CERLALC promoveu a criação de “planos de leitura” em muitos países 

onde “Os Libros del Rincón foram um farol em muitos aspectos, de maneira especial, 

retomando a força desse programa, para pedir aos seus governos que os planejamentos 

incluíssem doações de livros para as escolas.” (Charria, 2020). 

O projeto latino-americano do Rincones de Lectura, “Podemos ler y escribir” continuou 

existindo como tal até 2001 “deixando muito aprendizado em todos os países”, segundo María 
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Elvira Charria, que conclui em tom reflexivo e deixando uma proposta de pesquisa: “Longe do 

sonho de Martha Acevedo de que ‘Todas as escolas da América Latina e Caribe fizeram parte 

do programa cooperativo-intergovernamental de produção e circulação dos Libros del Rincón, 

- uma bela utopia, que iluminou mudanças importantes per se, e que o projeto em questão deu 

uma janela na região. Seguramente poderemos relatar muito mais do que alguém encontra 

quando olha devagar o que acontece nos países participantes”. (CHARRIA, 2020).  
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3. OS CONCEITOS DE LEITURA E DE CIDADANIA NA PERSPECTIVA TEÓRICO 

FILOSÓFICA 

No ano de 1968, José Saramago escreveu uma carta para sua avó de 90 anos. Naquela 

carta o escritor português a descreve como uma mulher sensível aos acontecimentos sociais e 

da natureza. Uma mulher com uma profunda sensibilidade humana e grande sabedoria, mas que 

não sabe ler. Depois de lhe atribuir uma série de qualidades, ele reclama que “alguém” lhe 

arrebatou o mundo pela sua condição de analfabeta e pela consequente falta de vocabulário para 

conversar com ele, leitor consumado e cidadão do mundo. Saramago assume que a culpa não é 

dela e se surpreende por, apesar do analfabetismo, ela viver com tanta intensidade: “... e dizes, 

com a tranquila serenidade de teus 90 anos, o mundo é tão bonito que me deixa muito triste 

morrer.” (SARAMAGO, 1998)6. 

Com aquela pequena carta José Saramago põe sobre a mesa uma série de elementos 

necessários para propiciar um debate sobre o papel que a leitura tem na formação e na qualidade 

do cidadão. Primeiramente, a reflexão sobre a leitura da carta traz uma série de perguntas sobre 

o ato de ler. O que é ler? Quem é o leitor? Para que ler? E, com certeza, sobre a relação que o 

ato de ler guarda com o ser cidadão: o que é um cidadão? Sendo um conceito eminentemente 

sociológico e político, leva-nos a reconhecer que esse conceito, como qualquer outro, mas 

principalmente esse, contém elementos ideológicos e históricos que é necessário considerar 

para entendê-lo. E esses elementos aparecem, sobretudo, em relação ao ato de ser leitor e de 

como a leitura participa ou tem participado na qualidade do ser cidadão.  

Neste capítulo pretendo contribuir com algumas reflexões sobre esta questão, e para isso 

será necessário que, em princípio, disserte sobre o que é a leitura e o ato de ler como processo 

discursivo. Apresentar os elementos que participam na construção do sentido no leitor, o papel 

da alteridade, através do diálogo e da polifonia, e na própria construção de identidade do leitor, 

para depois entretecer com esses conceitos o próprio conceito de cidadão, suas diferentes 

concepções na modernidade e seu papel na sociedade civil, com a intenção de construir o ideal 

democrático através do consenso.  

 

 

                                                             
6 A carta aparece na integra no Anexo II desta tese. 
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3.1 O LEITOR COMO LEITOR DO MUNDO  

Numa célebre palestra, Paulo Freire (1994) faz um relato extenso de como ocorreu a sua 

aprendizagem da leitura e da escrita, como ocorreu o seu processo de alfabetização. Nesse relato 

ele descreve os ambientes contextuais prévios à aquisição da palavra escrita: a casa, o jardim, 

as relações humanas com a família, os seus pensamentos e sentimentos sobre a sua relação com 

o mundo. Uma relação mediada fundamentalmente pela curiosidade e o assombro, a vontade 

de aprender o funcionamento das coisas, entender o mistério da natureza e, no centro, a palavra 

como motor de apropriação, interpretação e comunicação com os outros. Quando a palavra 

escrita chega como parte de seu processo educativo formal, ele já contava com uma série de 

saberes construídos e apropriados. A palavra escrita chega para impulsionar o conhecimento e 

acordar muitas outras curiosidades sobre o mundo e, em particular, sobre a linguagem, como 

elemento substancial do intercâmbio de ideias e conhecimentos entre os seres humanos. Mais 

para frente, quase no final da palestra, ele diz: “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

mas a leitura desta, incrementa a compreensão daquele”. Nessa frase, ao meu ver, Freire expõe 

que a construção do sentido é muito anterior ao processo de alfabetização formal, que quando 

o aluno inicia o seu processo de alfabetização, o conhecimento da língua e o seu funcionamento 

se soma aos conhecimentos já conquistados pelo aluno através de todos os sentidos e que, com 

tudo isso, num processo racional  o aluno interpreta e constrói sentido. A palavra escrita vem, 

então, fortalecer seu universo de sentidos, de conhecimentos, para ler o mundo, para interpretá-

lo e se apropriar dele, somando, ainda, o conhecimento da própria linguagem como sistema de 

comunicação humana.  

Desta forma, se concordamos que ler não é só a decifração de caracteres escritos, como foi 

e a pronúncia fonológica segundo a convenção social e gramatical (FERREIRO, 2001), 

concordamos que no ato de ler desenvolvem-se hipóteses, inferências, e que muitas delas tem 

a ver com a memória de experiências prévias com os sentidos e, finalmente, se concordamos 

que a leitura de textos e sua significação depende muito das experiências contextuais  e 

ideológicas onde o ato de ler ocorre, mas também onde foi escrito o texto ou produzido o 

discurso, então concordamos que Freire aporta elementos necessários para pesar a leitura como 

uma atividade intelectual complexa, onde  o ato de ler está marcado pela experiencia de vida 

do leitor e imbricado numa situação sociocultural histórica determinada. 

A leitura do mundo e sua compreensão feita a traves dos sentidos, como a escuta de 

narrações de histórias, por exemplo, antes de conhecer a palavra escrita, constituem acervos de 



 

37 
 

sentido com os quais o leitor em formação e em condição de se apropriar de palavra escrita, 

leva para incrementar a compreensão do mundo que a leitura de texto vai lhe proporcionar.  

Para María Helena Martins (2007), ler é a interpretação e construção de sentido das 

diferentes expressões culturais e discursos aos quais estamos expostos. Aqui, excreções artísticas 

y culturais feitas em linguagens diversas próprias de cada arte fariam parte do ato de ler, sim embargo, 

para Luiz Percival Leme Britto (2012), e fundamental, considerar para a definição a presencia de texto 

escrito para falar de ler, pois essa interação com palavra escrita implica a interação intelectual com  

discursos cuja organização se afasta de formas próprias da oralidade. Ademais, o texto escrito oferece 

condições de metacognição, em tanto ao leitor pode verificar o que leu, corrigir termos, relacionar partes 

do texto no mesmo texto e com outros textos. Em soma, a materialidade permite controlar o processo 

intelectual do ato de ler y da estabilidade ao próprio ato.  

É aqui onde cobra sentido pedagógico a importância do ato de ler, pois, como fala Freire, a 

leitura da palavra escrita ajuda a incrementar a melhor compreensão do mundo, mas sobre bases 

da prática social da escrita, com toda a carga discursiva que implica. 

Para Leme Britto, a leitura do mundo a que se refere Freire, “...implicaria o reconhecimento 

e a percepção da vida-vivida, desde as experiências subjetivas mais íntimas até as relações 

histórico-sociais mais complexas: a consciência delas e seu reconhecimento seriam condição 

fundamental para que a aprendizagem formal fosse instrumento de maior participação e de 

transformação da ordem social injusta. Daí, só fazer sentido aprender a leitura do texto se for 

para ampliar as formas de ser e de perceber o mundo”. (BRITTO, 2012, p, 26). 

Assim, reconhecemos também que a leitura tem uma carga ideológica e 

consequentemente política, de acordo com o que Mikhail Bakhtin desenvolve sobre a 

linguagem em Marxismo e filosofia da linguagem (VOLOCHINOV, 2013). De acordo com 

pesquisas do círculo bakhtiniano, o trabalho de pesquisa linguística não está centrado na 

palavra, mas sim no enunciado, entendido de tal forma que se considera a sua história, sua 

historicidade. Considera-se para o seu estudo o contexto específico do seu uso, o que faz da 

palavra um portador de conteúdo ideológico (BRAIT, 2005). 

Assim, entendemos a leitura como uma prática social, um ato dialógico e discursivo, 

num contexto social e histórico situado, carregado de sentido na realidade concreta com seus 

simbolismo  O leitor, situado numa cultura específica, comparte uma concepção do mundo que 

se expressa na sua língua e é como ela que se aproxima ao texto e lhe significa e constrói 
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sentido,  entendendo que “todo discurso tem um efeito de sentido (e não transmissão de 

mensagens) entre os interlocutores.  No discurso, língua e ideologia se articulam”. [...] Sendo o 

discurso a materialidade específica da ideologia e a língua a materialidade específica do 

discurso”. (GOULART, 2017, p. 203).  
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3.2 MEMÓRIA, ALTERIDADE E DIÁLOGO NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

E CIDADÃO 

Agora, a memória, como dito acima, é um componente muito importante na 

construção de sentido do leitor. A memória é formada pelas experiências prévias de 

relação com o mundo que o leitor tem, é a memória que torna possível a elaboração de 

hipóteses e inferências frente ao ato de ler.  

O leitor confronta o texto ou o discurso em diferentes linguagens com a soma de 

lembranças que no momento de ler/escutar/ver, o momento receptivo da leitura, ativa a 

sua memória consciente (YUNES, 2009), estimula sua memória inconsciente e ativa o 

processo de compreensão e significação do discurso recebido, lhe outorgando os 

elementos e a força argumentativa para produzir o seu próprio discurso, seja de forma 

oral, seja de forma escrita ou de alguma outra forma de expressão cultural.  

Para Orlandi (2002, op. cit. Goulart, 2017) o discurso está determinado pela 

conjuntura histórica da sua produção e as condições de sua produção se constroem numa 

estreita relação entre sujeito, as suas circunstâncias e a memória. Estas condições 

determinam os sentidos e os efeitos do sentido do discurso.  

Essa distinção entre o processo receptivo da leitura, ou do uso da linguagem para 

ser mais exato, como discurso – ler, escutar – e sua parte produtiva – falar, escrever – é 

fundamental para entender a construção de hegemonia nas classes subalternas e a 

construção de consciência de classe e de si, que os levaria à libertação (GRAMSCI, 2009; 

SEMERARO, 2015; ALBARENGA, 2010), na medida em que se constrói um consenso 

na sociedade civil, conforme desenvolverei adiante. 

Neste momento é importante notar que o leitor, como ser social e mediado pela 

linguagem, constrói sua memória sempre em interação com os outros e que, dependendo 

do evento que evoca, a memória pode ter caráter pessoal, social ou institucional (YUNES, 

2009) e todos formam a subjetividade do leitor, sua maneira de entender o mundo 

ideológica e culturalmente, mas também dão uma singularidade e identidade que 

permitem que o leitor se diferencie de seus colegas, familiares ou compatriotas. 

O leitor constrói social e historicamente sua maneira de entender o mundo, sua 

ideologia, seus valores, sempre em relação com o outro. Em diálogo permanente no qual 
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o intercâmbio não é apenas de palavras, mas também de sentidos, de percepções, de 

pontos de vista e de inferências (GOULART, 2014). 

O diálogo entre leitores determina uma comunidade leitora, interpretativa e 

argumentativa. A soma qualitativa de leitores, por sua condição dialógica, faz surgir uma 

comunidade de leitores, uma comunidade interpretativa, ideológica e, portanto, política, 

base substancial na definição de cidadão. (FISH, 1994; DUSSEL, 2015). 

É claro que existe também um diálogo interno do leitor no momento da leitura. E 

é aí onde as memórias mais pessoais se fazem presentes, as reflexões mais íntimas e a 

construção de sentido recebem o tom pessoal, mas ainda assim há a presença do outro. 

Nosso discurso, nossa leitura e nossa memória estão sempre marcadas pela presença de 

outros em nossas vidas. Esses outros pertencem às diferentes esferas sociais a que nos 

relecionamos, de vários modos e diferentes propósitos. Esses diálogos ocorrem ao mesmo 

tempo em que ocorre a ação do escritor ou do produtor do discurso, com a presença do 

outro, aquela voz que participou em alguma conversa, em outro momento, e cuja palavra 

está representada nessa polifonia de vozes que constituem a memória. (BAKHTIN, 2002). 

O leitor sempre se forma na direção do outro, no horizonte do outro, pois, como 

sujeito social e histórico, sua construção se baseia na alteridade, no reconhecimento do 

outro que, com sua voz, influencia a construção da subjetividade do próprio leitor e a 

definição de sua própria ideologia (VOLOCHINOV, 2013). Por isso o diálogo entre 

leitores a partir de um mesmo tema, leitura ou discurso é fundamental para fortalecer a 

comunidade da qual faz parte, em seus aspectos ideológicos e argumentativos. 

O diálogo obriga a revisão de si mesmo através do espelho do outro. É por isso 

que a noção de comunidade de leitores, verbigrácia o de leitor, tem mais sentido quando 

se trata de políticas públicas e projetos de intervenção social visando à transformação 

cultural para melhoria através do fomento de relações sociais mais éticas. 

Se o leitor, como dito anteriormente, sua leitura da palavra está imbricada com 

sua subjetividade resultado da sua experiencia e recepção de diferentes discursos, é a 

través da palavra oral e escrita que logra articular seu próprio discurso, seja a través de 

alguma produção cultura artística o para fines mais cotidianos na interação social, 

pudendo ser com fines de estudo o de participação cidadã.  
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Quando o leitor logra falar o escrever sobre o que leu, está na condição de colocar 

seu próprio discurso, se colocar frente aos discursos dos outros e em condições para 

dialogar e participar com sua própria voz nos diferentes espaços da vida social. 

Por isso que formar leitores, desde a perspectiva discursiva, retomando o que 

Goulart (2017) respeito da alfabetização “...implica, desde sua gênese, a constituição de 

sentidos e seus dos de produção. Sentidos que histórica e culturalmente se constituem na 

ação coletiva e individual dos sujeitos. Dos sujeitos como outros sujeitos. Dos sujeitos 

como outros tempos-espaços. Dos sujeitos com necessidades, gosto e desejos, seus e de 

outros. (p. 109). 

Quando o tema da formação de leitores e da construção de espaços paro o encontro 

o outro, para o intercambio dialógico é de interesse social, comunitário ou cidadã, e se 

trata de fazer acordos e chegar a um consenso, a palavra do leitor, cidadão, membro da 

sociedade civil e pertencente a determinada classe social, tem força política e ideológica 

que intervém ativamente na formação da hegemonia de classe através do seu discurso.  

Para Semeraro (2006), resgatando a importância do indivíduo em seu vínculo 

como os outros e da interação social, da interação social a partir da filosofia da práxis 

gramsciana, diz “... o indivíduo, [o leitor], sem deixar de ser centro autônomo de decisões, 

consciência livre e ativa, nunca é entendido como um ser isolado (...) e autossuficiente 

em si mesmo, sempre é visto dentro de uma determinada trama social, como um sujeito 

que interage com outros membros igualmente livres com os quais se enfrenta e constrói 

com conflito, mas também consensualmente, a vida em sociedade... (...) ... a liberdade do 

indivíduo não termina onde começa a dos outros, mas sem dúvida se desenvolve ainda 

mais quando se encontra com a dos outros.” (p.105). Esta condição dialógica na 

constituição ideológica do indivíduo, do leitor, e fundamental para o reconhecimento do 

cidadão na sua própria identidade y para a qualidade de sua participação política. 
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           3.3. CIDADANIA: CONCEITO EM QUESTÃO 

O conceito de cidadania se foi construindo em diferentes momentos da história 

ocidental, a partir da filosofia política e da sociologia. Esta característica histórico-social do 

conceito faz com que seu significado tenha uma carga ideológica, dependendo do contexto, 

lugar e momento histórico em que seja utilizado. 

Consequentemente, o uso que se deu desde a Grécia clássica até a modernidade 

republicana e a globalização neoliberal foi distinto de acordo com o ideal e a visão de mundo 

da classe dominante de cada momento histórico. Foi ao longo da era moderna que o conceito 

de cidadania foi mais vinculado, pela via prática e ideológica, ao de leitura, pois foi neste 

período da história que ocorreu a “democratização” da escrita, com a invenção da imprensa, 

no século XV e a popularização da educação pela qualificação da força de trabalho para o 

manejo especializado de máquinas e tecnologia, assim como para o suporte legal do cidadão 

em relação a direitos e obrigações laborais e civis (PÉREZ-BUENDÍA, 2014).  

Três concepções de cidadania na modernidade 

São três qualidades fundamentais que definem cidadania na era moderna: os direitos 

(civis, políticos e sociais), a pertença (identidade) e a participação cidadã. O conceito de 

cidadania não foi único na modernidade. Existem diferentes modelos que definem o conceito: 

o liberal, o comunitarista e o republicano. Cada um enfatiza alguma das qualidades 

mencionada.  

 Em tanto que, situados em determinado momento histórico e com determinada carga 

ideológica, fazem do conceito e do seu exercício prático, suscetíveis de análise também, um 

processo discursivo. Ao ser o cidadão sujeito da política, cada um dos modelos representa 

um posicionamento político para o que deveria ser, segundo sua concepção ideológica de 

liberdade, a organização e funcionamento do estado e o papel de cidadão dentro da sua 

estrutura.  

Vejamos brevemente as características de cada modelo: 
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Liberalismo 

O ponto de partida da teoria liberal da cidadania é que todos os homens são iguais e 

livres por natureza. A principal qualidade do cidadão estaria centrada nos direitos civis, 

políticos e sociais. 

Para o modelo liberal, a desigualdade social resultaria do próprio desdobramento da 

igualdade e das liberdades naturais. A busca de realização pessoal, consequência da própria 

liberdade de todos, faria com que os indivíduos inevitavelmente lutassem entre si, dando 

origem a toda sorte de conflitos. Essa condição obrigou os homens a se organizarem em 

sociedade e institucionalizarem uma autoridade capaz de garantir que determinados limites 

não seriam ultrapassados. Assim, a desigualdade social era considerada legítima e parte do 

mundo humano porque fruto do exercício da própria liberdade. 

Baseados na igualdade e na liberdade naturais, foi se desenvolvendo uma noção de 

cidadania para garantir um futuro mais ou menos harmônico e para o qual foram criados os 

direitos e deveres de todos os cidadãos. 

Na modernidade, o conceito de cidadania está vinculado, essencialmente, aos 

diferentes modelos de democracia e às concepções de racionalidade construídas ao longo 

deste período. Neste sentido, o modelo liberal enfatiza o papel do cidadão como indivíduo e 

membro de uma sociedade de mercado que ele utiliza para o desenvolvimento do próprio 

mercado, baseado em sua autonomia privada e respaldado por uma legislação. 

A política, por sua vez, tem a função de agregar os interesses dos cidadãos às decisões 

do governo e, por meio da democracia representativa, eleger um legislativo e um executivo 

capazes de implementar efetivamente esses interesses, além de um judiciário que os proteja. 

Assim, o processo político estará centrado principalmente na eleição de uma elite política 

para administrar o Estado e capaz de promover e proteger os interesses do povo. 

Os cidadãos, como detentores de direitos civis, políticos e sociais, contam com a 

defesa do Estado, que deveria permanecer neutro em relação aos interesses de indivíduos ou 

grupos. No liberalismo político, a liberdade frente ao Estado é um dos valores principais, 

tanto que sua origem histórica está no repúdio a estruturas baseadas na autoridade e no 
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controle feudal. Portanto, o Estado deveria ser neutro, sem privilegiar nenhuma concepção 

de bem, para garantir que todos os cidadãos sejam tratados igualmente. 

John Rawls, o principal filósofo do liberalismo contemporâneo, afirma que, em uma 

sociedade bem organizada, os cidadãos trabalham para um fim comum, compartilhando um 

objetivo político comum: manter a justiça por meio das instituições do Estado, promovendo, 

assim, a justiça entre todos os cidadãos. (RAWLS, 2000). 

Em Rawls, o conceito de cidadania é apresentado como um modelo a seguir para 

entender a teoria da justiça. No liberalismo político, os indivíduos são vistos como cidadãos 

e a concepção política de justiça se constrói com as ideias políticas e morais disponíveis na 

cultura de política pública em um regime constitucional liberal. 

Em outros textos Rawls desenvolve bem mais o conceito e define cidadania como 

uma relação política fundamental onde o ser cidadão é uma filiação que se adquire ao nascer 

e se deixa apenas ao morrer (RAWLS, 2000). A cidadania é, portanto, a concepção política 

da pessoa (RAWLS, 2001). 

Para Rawls, as pessoas se caracterizam por serem razoáveis e racionais, e é a partir 

dessa concepção de pessoa que posteriormente se constrói a concepção de cidadania como 

aquela parte que o Estado tem de responsabilidade em relação às pessoas. Nessa perspectiva, 

o razoável tem um sentido coletivo, já que obedece a necessidade e a vontade de ser parte da 

cooperação social para assegurar uma convivência pacífica e estável. E o racional, ao 

contrário, se refere aos interesses individuais e formas eficientes de alcançar os planos de 

vida de cada indivíduo. 

Essa dupla característica da pessoa reafirma a dupla condição do indivíduo entre o 

público e o privado que, mesmo estando separados, se unem na visão política de justiça. As 

pessoas não precisam se considerar iguais em seu dia a dia e em seus julgamentos privados, 

apenas quando participam do “foro político público” (RAWLS, 2000). 

A concepção de liberdade dos cidadãos, em Rawls, tem um teor específico e deve ser 

reconhecido e aceito por todos os cidadãos para viver em uma sociedade bem organizada. Os 

cidadãos são concebidos como seres que se consideram livres em três aspectos: na medida 
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em que consideram a si mesmo e aos outros como detentores de capacidade moral para ter 

um conceito do bem; quando se enxergam como pessoas que consideram, a si mesmo e aos 

outros, fonte auto identificável de reivindicações legítimas e, finalmente, se consideram 

capazes de assumir a responsabilidade de seus objetivos (RAWLS, 2001). 

A participação é um direito político que visa controlar o que seria um governo das 

maiorias, e também representar os interesses ou pontos de vista do bem particular, tanto no 

foro político público como no governo em termos administrativos; ou seja, no foro público 

ou através de voto. 

A participação no foro público não é um dever político legal, mas sim uma forma de 

participação virtuosa, pois implica a consciência de participação social e de interesse em 

assuntos públicos. O voto, por outro lado, é um dever político e está vinculado aos 

mecanismos políticos do governo constitucional que não só permitem, mas obrigam um grau 

específico de participação política nos países onde o voto é obrigatório. 

Assim, para Rawls, a sociedade bem organizada articulará sua estrutura básica de tal 

forma que, a partir dos princípios mutuamente reconhecidos, os cidadãos estabeleçam 

objetivos comuns, com o objetivo principal de propiciar justiça política uns aos outros 

(STAUFFER; RODRIGUES, 2011). 

 Comunitarismo 

O comunitarismo enfatiza na participação cidadã e crítica a noção de liberdade e 

justiça do modelo liberal. Questiona a suposta neutralidade do conceito de justiça formulado 

por Rawls e afirma que a concepção liberal de política, na verdade, está comprometida com 

uma concepção substantiva do bem e que seus sujeitos são formados em contextos sociais e 

culturais específicos, que moldam seus valores, preferências e ideia do que é uma boa vida.  

Nesta perspectiva, o sujeito carrega uma concepção de bem que enfatiza a formação 

da identidade no diálogo (TAYLOR, 2000). Assim, o comunitarismo coloca o indivíduo em 

um espaço social ético que constitui sua identidade, tanto social e política como individual, 

diferente do conceito individualista do liberalismo clássico (VILANOVA PRATA; INGS 

BANNELL, 2011). 
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O comunitarismo está centrado em apontar os aspectos negativos das sociedades 

modernas liberais: atomismo, desintegração social, quebra do espírito público, perda dos 

valores comunitários, afastamento dos indivíduos das suas tradições. E defende a natureza 

essencialmente política do ser humano (identificação do indivíduo como cidadão), assim 

como a importância da comunidade e das tradições no processo de desenvolvimento da 

condição pessoal do sujeito (PEÑA, 2010). 

A vida dos indivíduos, nesta perspectiva, não se pode entender sem considerar sua 

comunidade, sua cultura e suas tradições. A primazia do bem comum é a base das regras e 

procedimentos políticos e jurídicos. O sujeito político pertence, em primeiro lugar, a uma 

comunidade. Uma comunidade de memória e crenças que o antecede e a qual ele deve 

lealdade e compromisso. Consequentemente, o bem comunitário deve ser priorizado em 

relação aos direitos individuais. 

O comunitarismo rejeita fortemente a neutralidade ética estatal, sendo dever do 

Estado promover uma política do bem comum, adequada à forma de viver da comunidade. 

A vida comunitária seria, assim, o espaço para a autorrealização individual. Assim diz 

também a tradição cívico-humanista de Charles Taylor. A obra deste filósofo considera a 

cidadania a partir da identidade com a comunidade, e apenas neste esquema de valores 

compartilhados é possível a participação. 

Os princípios racionalistas e individualistas que caracterizam a visão de autonomia 

do liberalismo são incompatíveis com os princípios de autenticidade, que consistem em 

assumir que a moralidade se baseia em distinções qualitativas e marcos referenciais que são 

externos ao sujeito, pois derivam de uma ideia compartilhada por toda a comunidade (PEÑA, 

2010). 

Os argumentos comunitaristas ressaltam a importância do contexto social. Sendo 

assim, a realidade humana primária e original é a sociedade e não o indivíduo, por isso sua 

importância para a identificação e proteção dos direitos. 

A concepção do cidadão como agente individual “atomizado”, a quem a identidade 

se dá de forma particular, contrasta claramente com a concepção do ser humano como ser 
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social, que tem sua identidade definida por determinadas características da coletividade na 

qual está inserido. 

O descobrimento da própria identidade não significa que haja um isolamento, mas 

sim que há um diálogo com os outros, o que faz da identidade uma construção dependente 

das relações dialógicas com outros sujeitos (TAYLOR, 2001). 

O cidadão, nesta linha comunitarista, é um ser comunitário, já que sua identidade é 

definida a partir de sua pertença, formada principalmente por uma série de narrativas que 

passam de geração a geração. Isso indica que o indivíduo já chega na sociedade com um 

papel determinado. Assim, os valores são precedidos pela comunidade e a lealdade e a 

educação permitem que o grupo obtenha a prosperidade que necessita (PEÑA, 2010). 

O comunitarismo reconhece aspectos positivos do individualismo, mas também 

argumenta que existe nele um “lado obscuro”, pois, se a existência se concentra unicamente 

na realização do sujeito, nossas vidas são niveladas e estreitadas, já que se perde o interesse 

pelos outros e pela sociedade (TAYLOR, 1994). 

Considerando o indivíduo um ser comunitário, a forma de contribuição para as 

instituições deve ser diferente. Assim, o compromisso cívico é muito mais forte que a 

liberdade negativa do liberalismo, o que dá espaço para uma liberdade compartilhada. 

Se só se pode assumir as regras da moralidade considerando que são incorporadas em 

uma comunidade específica, e o sujeito pode ser e permanecer agente moral apenas pelos 

tipos específicos de fundamentos morais daquela comunidade, então fica claro que fora dessa 

comunidade não estaria apto a prosperar como agente moral.  

A existência de códigos de conduta aos quais os distintos membros devem aderir 

assegura a existência e permanência do grupo, evitando que ele acabe na busca por interesses 

particulares, combatendo a dissidência e a corrupção. Todo indivíduo é parte importante da 

estrutura social, pois todos e cada um são parte da história, o que significa afirmar que todos 

são suportes da tradição. 
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Republicanismo  

O republicanismo poderia ser definido como uma “terceira via” entre o liberalismo e 

o comunitarismo. Surgiu como alternativa à decadência do socialismo no final do século XX 

e à hegemonia de neoliberalismo (PEÑA, 2010). 

 A democracia deliberativa, ou republicanismo, tenta superar o modelo da democracia 

jusnaturalista moderna e o republicanismo cívico revitalizado em comunitarismo, 

enfatizando a participação cidadã. A política deliberativa, apesar de incorporar aspectos dos 

dois anteriores, se apresenta uma alternativa ao modelo de cidadania e de sua participação no 

Estado. 

As principais críticas ao modelo republicano cívico e comunitarista são que, embora 

reconheça o compartilhamento de uma cultura política entre cidadãos de um Estado 

democrático como elemento necessário em uma comunidade política de diferentes grupos, 

não privilegia em sua definição a ideia de descendência compartilhada. O republicanismo e 

o nacionalismo aparecem como contingência histórica e não como condição conceitual. 

Quanto ao modelo liberal tradicional do Estado, critica a restrição à garantia de direitos 

individuais básicos para a realização de um projeto de vida pessoal. 

A principal ênfase da proposta deliberativa está na formação da vontade política e da 

opinião pública, assim como de uma identidade cívica e uma cultura política liberal, que 

podem ser compartilhadas com toda a diversidade de grupos que compõem as sociedades 

contemporâneas. Para Russo e Bannell (2011), Habermas, um dos principais filósofos do 

republicanismo deliberativo, defende o princípio da soberania popular como procedimento 

e, portanto, a criação de processos democráticos nos quais os processos de formação 

discursiva têm um papel fundamental.  

Esses procedimentos informais, legalmente institucionalizados, são os que legitimam 

as normas sociais e políticas. Tanto que, se essas normas resultam de procedimentos de 

deliberação política, abertos a todos os cidadãos, então podem ser consideradas racionais e 

compatíveis com os interesses do povo como um todo.   
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Para que esses procedimentos informais sejam legalmente institucionalizados é 

preciso que os cidadãos criem uma posição pós-tradicional ou pós-convencional em relação 

às suas próprias tradições e, além disso, reflitam sobre elas.  Essa posição permitiria que os 

conflitos se resolvessem discursivamente e as normas sociopolíticas fossem criadas, 

reafirmadas ou refutadas de forma racional. 

Em outras palavras, implica que os cidadãos tenham consciência daquilo que os 

identifica como membro de uma comunidade política apesar de suas diferenças, criando uma 

identidade coletiva, o que implica uma cultura política cujos componentes principais serão 

os princípios de legitimidade democrática e direitos básicos.  Nesta perspectiva, a ação 

comunicativa é fundamental para a formação da cidadania nessa consciência política 

democrática. O princípio dessa teoria de Habermas (RUSSO; INGS BANNEL, 2011)  é 

uma espécie de meta-norma para a condução do processo de comunicação pública, que os 

cidadãos podem usar para avaliar as normas, tradições e consensos constituídos 

historicamente em uma sociedade, que constitui também uma identidade política democrática 

e racional. O nós, é constituído pela ação coletiva, por assim dizer, nesse processo de 

comunicação pública. 

3.4 CRÍTICA AO CONCEITO DE CIDADANIA 

O conceito de cidadania na modernidade é objeto de críticas desde a filosofia marxista 

por considerar que há contradições ontológicas. Ivo Tonet (2005) afirma que o ideal de 

liberdade, justiça, equidade e felicidade que assumiram os movimentos revolucionários que 

originaram as repúblicas democrática não condiz como essas abordagens ético-filosóficas, 

pois o cidadão está preso aos marcos legais que o determinam, o que restringe sua liberdade 

ao ser submetido a relações de trabalho desiguais e injustas.  

O marco legal que sustenta o conceito, sobre direitos e obrigações, é injusto e feito 

garantir a alienação do cidadão nas relações sociais, sustentando relações de trabalho, 

também alienantes, que controlam ideológica entre as classes subalternas com o discurso da 

classe hegemônica. Nesta perspectiva, o papel da educação e, principalmente, da leitura, ao 

ser transmitida nos sistemas educacionais como ferramenta de trabalho e priorizando o 
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receptor e não o produtor, favorece a formação do senso comum alienante. (GRAMSCI, 

2009; ALVARENGA, 2010). 

O conceito de analfabetismo funcional ilustra bem essa problemática. Grande parte 

das sociedades latino-americanas alcançam mais de 90% de alfabetização, mas a prática de 

leitura, para a maioria dos alfabetizados, se reduz a questões trabalhistas e de subsistência no 

mercado: consumo comercial, concorrência trabalhista, participação em eleições, pagamento 

de taxas e outras questões civis e, hoje, comunicação entre os círculos de amizade e familiares 

por smartphones e outros dispositivos electrónicos.  

Nesta perspectiva, e de acordo como a crítica de Tonet ao conceito, o ser cidadão foi 

desprovido de sua capacidade crítica, que seria exatamente o que permitiria questionar a 

realidade e contrastá-la como os ideais de liberdade e justiça, motores ideológicos das 

revoluções contra as monarquias europeias do século XVIII e inicio do XIX.  

Consenso e sociedade civil como espaço do ser leitor e cidadão. 

Para Gramsci, a sociedade civil tem a oportunidade de encontrar a libertação a partir do bom 

senso e da organização para a construção de uma hegemonia ideológica da classe subalterna. 

Para construir a hegemonia é necessário criar um consenso, que não existirá se não pelo 

diálogo que, como Bakhtin mostra, é o momento social de intercâmbio e construção de 

sentidos pela palavra.  

A palavra como signo ideológico e o diálogo como espaço de enunciação são as 

fontes para construção do consenso sobre os sentidos da cidadania, ou sociedade civil, para 

falar nos termos de Gramsci (SEMERARO, 2006; GRAMSCI, 2009). 

A importância da palavra neste diálogo é via de mão dupla, pois, sendo veículo de 

subjetivação e projeção ideológica individual, ou seja, de cada cidadão, em seu caráter de 

signo ideológico social, não tem sentido unívoco, vai agregando sentidos no processo 

dialógico e, assim, vai modificando a estrutura de pensamento dos envolvidos no diálogo e, 

com isso, a visão de mundo. 
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O diálogo é, então, o momento de formação ideológica na classe subalterna de uma 

consciência de classe e do consenso que levaria à mobilização social e a instalação de uma 

hegemonia na qual o Estado seria parte substancial da sociedade civil, e não o inimigo 

controlado pela classe dominante, como Alvarenga (2010) aponta: “A hegemonia de um  

sentido, ou determinado sentido, é conquistada não somente pelo consenso, mas pelo 

caminho do silenciamento (Orlandi, 1997) de sentidos outros, pela imposição de outros 

sentidos cuja pedagogia é imputar, ao dizer das classes atribuir, ao dizer das classes populares 

e subalternas, o que se quer e deve que seja ouvido tentando diluir ou diminuir o confronto e 

o questionamento destas em relação aos grupos socias dominantes.” (ALVARENGA, 2010, 

p.39). 

Aqui a formação de leitores críticos como estratégia de emancipação faz sentido no 

contexto da emancipação das classes subalternas através de projetos educativos e culturais. 

A cidadania, formada basicamente pela leitura funcional, requer ações sociais que 

desenvolvam criatividade e criticidade na recepção dos discursos, seja pela leitura, pela 

escuta ou por qualquer outro sentido. 

Só se pode ter criatividade e criticidade a partir da construção de espaços dialógicos 

onde se fale sobre os sentidos que construíram a realidade e suas representações, mas também 

onde se reflita sobre o próprio processo de construção da subjetividade, o reconhecimento da 

alteridade e a importância do outro na construção de si, de sua singularidade e identidade. 

Identidade que não se dá apenas individualmente, mas sim que se constrói em um 

condição dialógica e comunitária, quando se reconhece como um ser social e histórico, com 

uma ideologia que também é construída histórica e culturalmente e que dá as condições para 

reconhecer a si mesmo como ser social, pertencente a uma classe e com visão de mundo 

determinada. (SEMERARO, 2009). 

A (re)construção de espaços concretos para o encontro da sociedade civil através da 

leitura e o diálogo sobre as leituras parece ser uma ação fundamental para a formação do 

pensamento crítico. Espaços como escolas e bibliotecas onde a leitura, de acordo com Silvia 

Castrillón (2014), permita a descoberta do seu valor, como lugar para a procura de sentido, 

da ubiquação de si mesmo no mundo e do reconhecimento do outro na alteridade. Espaços 
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onde a leitura não seja só um espaço para passar o tempo, se não como algo imprescindível 

para um projeto de vida que procura a liberdade. 

Do meu ponto de vista, nos aproximando a algumas conclusões, o cidadão, entendido 

como ser social, tem uma brecha para sua emancipação e recuperação do sentido libertário e 

igualitário que foi marginalizada nos marcos legais constitucionais das nações modernas. 

Essa brecha seria a leitura pensada como atividade dialógica, individual e socialmente, onde 

o diálogo se constrói em diferentes níveis por meio da palavra como unidade de sentido 

ideológico e espaço de intercâmbio de subjetividades. 

O diálogo sobre temas de interesse e necessidades legítimas dos leitores permitirá a 

construção de comunidades leitoras que falem sobre os sentidos construídos, os processos de 

construção dos próprios sentidos e ainda sobre aqueles que podem criar, assim como de seus 

próprios discursos. Com isso, darão um salto qualitativo para o pensamento crítico e formarão 

uma ideologia dinâmica que pode identificá-los não apenas como comunidade política e 

cultural, mas também como classe, além de entender a importância do seu papel no Estado. 

Os espaços dialógicos terão que ser construídos na sociedade civil aproveitando todos 

os ambientes pedagógicos e culturais institucionais, mas também, como sugere Métzáros 

(2005), na rua, nas casas e nos centros de trabalho. Nos espaços onde a vida social se dá. Isso 

faz ainda mais sentido hoje em dia, quando em nossos países as instituições educacionais 

básicas para a formação do pensamento crítico estão sendo vigiadas. Não mais apenas pelo 

currículo e pela formação de professores, mas também pela legislação, para fechar toda 

brecha possível para construção e exercício de pensamento crítico. 

Finalmente, considerar que a formação de leitores como ação prática, precisa de 

reconhecer e valorar os contextos da vida dos leitores e suas comunidades em quanto ao 

acesso a matérias da cultura escrita e as outros discursos que recebem e que não passam 

necessariamente pela palavra escrita pero sim a través da oralidade, a imagem ou de 

dispositivos tecnológicos e que contribuem á construção de subjetividade e por tanto, na sua 

percepção do mundo, da vida social e do sentido da participação política.  
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4. ANÁLISE DA POLÍTICA PÚBLICA DE LEITURA 

Neste capítulo faremos uma análise do programa Rincones de Lectura da perspectiva 

dos conceitos de leitura e cidadania expostos. Para isso, centraremos nos aspectos relativos 

ao objetivo do Programa e à pesquisa como balizadora da tomada de decisões, da seleção de 

livros para a coleção e da formação de professores. 

4.1   Objetivos e conceitos de leitura e cidadania no Programa 

Como já vimos, o programa Rincones de Lectura surge em 1986 como iniciativa do 

subsecretário de educação básica da Secretaria de Educação Pública. Se não sabemos qual 

foi a motivação do funcionário que convidou Marta Acevedo para a construção do projeto, 

sabemos que ela foi a responsável pela definição completa do projeto e objetivos e estratégias 

de desenvolvimento. 

Também sabemos que o projeto começou com o objetivo de atender escolas rurais, a 

maioria com estrutura de grupos multisseriados, ou seja, que em determinado momento 

podiam ter apenas um ou dois professores para atender os diferentes anos. Sabemos que três 

anos após o lançamento foi declarado como programa estratégico federal com possibilidades 

e recursos para chegar a todas as escolas primárias do país. 

O objetivo do programa era propor às escolas um espaço e um tempo novos para ler. 

Um espaço que rompesse com as estruturas das salas de aula tradicionais e um tempo 

diferente dentro do horário escolar, onde as crianças de escolas públicas tivessem acesso aos 

livros criados especialmente para eles pela SEP, através do programa Rincones de Lectura. 

O conceito de leitura no lançamento do programa, inicialmente por intuição, mas 

depois fundamentado pelas pesquisas feitas pelo próprio programa, é um conceito que rompe 

com a concepção tradicional de leitura da época e com o que vinha sendo o ensino de leitura 

e escrita nas sete décadas anteriores, desde quando o direito à educação pública foi 

estabelecido pela Constituição – 1917 – durante a Revolução Mexicana. 

O conceito “tradicional” de ensino de leitura centrado no enfoque linguístico de 

ensino da língua não precisava de uma diversidade de livros; o livro didático bastava, pois, 

por essa concepção, se aprende primeiro o código, sua decodificação e sonorização, para 

depois ler. Essa prática de ensino e seu consequente sistema de avaliação de aprendizagem, 
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nas palavras de Martha Acevedo, “levou a que as crianças entendessem a leitura como uma 

atividade a ser avaliada. (...) e para uma parte importante da população o termo ‘livro’ era 

sinônimo de ‘livro didático’ – todos do mesmo tamanho, com a mesma tipografia e design 

parecido” (ACEVEDO, p.8, 2004). 

Por isso o programa propôs a modificação dessa prática a partir da criação de espaços 

e tempos dentro do sistema escolar para ler com mais liberdade, com outra concepção de 

leitura. Uma concepção oposta a que a própria instituição pública estava exercendo 

curricularmente dentro das próprias escolas. Nesta perspectiva, o programa Rincones de 

Lectura foi uma voz dissonante dentro do próprio sistema que apresentava um conceito 

distinto de leitura e seu ensino. 

Qual era esse conceito? Para Martha Acevedo (2020) se aprende a ler lendo e para 

isso é preciso que existam livros variados disponíveis nos centros de ensino e aprendizagem. 

Livros que não sejam usados para fracionar a linguagem, para ensinar o seu funcionamento, 

seu uso, mas sim livros que seriam lidos do início ao fim, e que fossem uma unidade cultural 

de significado. 

A ideia de fracionar a linguagem, como objeto de aprendizagem, para ensiná-la, não 

dava resultado. Desvinculava o aluno do sentido e função real da língua; da leitura e da 

escrita, e não somente provocava uma deficiência de aprendizagem, mas também um 

afastamento, uma rejeição da leitura. A proposta foi apresentar a leitura como uma prática 

que faz sentido e para isso era preciso que os livros e materiais de leitura constituíssem 

unidades de significado que ajudassem a pensar e construir sentido. (BERNAL, 2020). 

A ideia da leitura como uma atividade cultural, fortemente vinculada com a cultura 

oral e necessária de se entender como tal para que seja ensinada com êxito - ou seja, de tal 

forma que as crianças possam se apropriar dela como uma atividade que as ajude a pensar, a 

se entender e a entender o mundo, - aparece em um dos primeiros documentos do programa, 

publicado e distribuído aos professores participantes, dois anos após o início. 

Nesse documento, o ato de ler é definido assim: “Ler é escutar o que alguém, em um 

livro, nos disse; é receber tudo que homens e mulheres que trabalham com a palavra nos 

confiaram. Ler é, portanto, conhecer mundos possíveis, tempos e lugares diferentes dos 
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nossos, eventos semelhantes ou distantes da nossa própria vida; ler é compartilhar os 

melhores frutos da criatividade humana. Mas, sobretudo, ler é estar consigo mesmo, em 

silêncio interior, escutando uma voz que nos chama para o diálogo. Quem lê nunca está nunca 

sozinho.” (CARBÓ, 1988, p. 2). 

E, mais adiante, esclarece a relação que a leitura guarda com a linguagem, colocando 

a linguagem como motor para o desenvolvimento cultural da humanidade e como espaço de 

subjetividade e intersubjetividade em que a compreensão do mundo não exclui a alegria. “Se 

a linguagem, a comunicação verbal, é exclusiva dos seres humanos, a escrita e a leitura são 

atividades privilegiadas da linguagem nas quais a alegria da linguagem humana, sua 

sabedoria específica se desdobra em nosso benefício. Os homens que lêem refletem sobre 

sua vida e sobre a vida dos demais; estão melhor preparados para a ação e o pensamento, 

para a expressão de si mesmo e o trabalho, não somente o intelectual. A leitura encaminha, 

orienta, forma, ensina, faz crescer, amadurecer. A leitura, igualmente, escreve, pois quem se 

alegra lendo não tardará a desfrutar da sua própria escrita. É apenas questão de tempo, 

paciência, silêncio e prazer.” (CARBÓ, 1988, p.2). 

Nesta breve apologia da leitura, da escrita e da linguagem em conjunto, elaborada 

para justificar a importância de ter livro diferentes do livro didático nas escolas, se coloca a 

linguagem como espaço de construção do pensamento, base das relações humanas e, 

evidentemente, da ideologia. Linguagem em movimento e diálogo em diferentes planos, seja 

pela oralidade ou pela palavra escrita, como motor para crescer intelectual e socialmente. 

Essa condição social dialógica que tem como centro o uso da linguagem, e em 

particular o uso da leitura e da escrita, me parece que tem relação com o ser cidadão. Ainda 

que os criadores e colaboradores do programa não reconhecessem como objetivo explícito a 

formação cidadã neste momento, há elementos que poderíamos dizer que intuitivamente 

eram considerados na proposta que ajudaria na formação de cidadania. 

Assumindo que o conceito de cidadania, como já exposto, é um conceito que 

originalmente tem problemas ontológicos, pois está mais pensado na noção de indivíduo, 

mas resgatando as bases essenciais do cidadão moderno, como uma noção que surge na busca 

pela emancipação, o cidadão como um ser eminentemente social se constrói a si mesmo em 

diálogo com os diferentes discursos aos quais está exposto. 
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A linguagem como um todo, incluindo a leitura e a escrita e seu aprendizado, são 

fundamentais para o exercício pleno da cidadania, tanto porque traz elementos para o 

reconhecimento de si, em termos de identidade, como porque traz as interações necessárias 

para a participação substantiva em relação a direitos e obrigações; mas também o 

fortalecimento da identidade e consciência ideológica. 

Assim, a atuação do programa Rincones de Lectura nas escolas de educação pública 

em 1986 gerou um movimento dentro do sistema educativo mexicano que, com seu conceito 

de leitura e escrita, iria modificar pouco a pouco, e ao longo de anos, as práticas de leitura 

nas escolas. 

4.2.   A pesquisa como balizadora da tomada de decisões 

Dissemos anteriormente que, desde a criação do programa, Acevedo se propôs a ter 

permanente um projeto ativo de pesquisa que desse as orientações necessárias para conduzir 

e monitorar o programa. Tanto é assim que se originou como um projeto editorial de 

produção e distribuição de livros para as escolas de educação pública, as mais 

marginalizadas. 

As orientações de pesquisa eram centradas, inicialmente, nas condições de 

possibilidade de leitura “antes de que na leitura” “porque nos interessava muito saber a 

realidade dos alunos e os contextos na chegada dos livros” (ACEVEDO, 2020). Isso ajudaria 

depois a definir os rumos, inicialmente para a produção e seleção dos livros para a coleção, 

e mais adiante para as estratégias de formação e atualização de professores no tema. 

Essas pesquisas permitiram ver, por exemplo, que em muitos dos contextos sociais 

das crianças não havia outros livros além dos livros de texto nas escolas; que as bibliotecas, 

quando existiam, estavam muito longe, o que fazia com que comunidades inteiras não 

tivessem acesso aos livros; que era preciso fazer livros também para os adultos, que os 

professores também precisavam entender do que se tratava o programa, qual era a proposta 

e como implicava modificar algumas práticas pedagógicas e de gestão dentro da própria 

escola para que os livros pudessem ser usados. Isso tornou necessário que produzissem 

também livros para os professores. 
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Nas palavras de Marta Acevedo, a importância da pesquisa para o projeto: “Essa 

pesquisa, coordenada por Mabel Piccini, não pretendia avaliar os efeitos dos livros, mas 

identificar as possibilidades de leitura a partir da experiência do programa... Trabalhou-se 

sobre o sentido de uma experiência cultural, sobre um fato que é impossível colocar: a 

apropriação do texto (...) as experiências subjetivas e intersubjetivas, que remetem a tramas 

simbólicas, a referências de grupos e classes, assim como a estilos e costumes de uma 

comunidade... Esses aspectos complexos podiam sustentar-se (na coleção e nas ações futuras) 

se antes se reconhecessem os traços mais gerais dos alunos de escolas públicas.” 

(ACEVEDO, p.8, 2004). 

As perguntas seguintes, declara Acevedo, são as que orientavam as pesquisas e 

compunham os questionários para alunos e professores que eram aplicados em uma amostra 

representativa, trabalho para o qual havia uma equipe de pesquisa: “O que lêem as crianças 

mexicanas? Qual capital cultural heredam dos seus ambientes familiares? Qual sua relação 

com as culturas audiovisuais? Qual sua opinião sobre Rincones de Lectura? Como se insere 

esse projeto no ambiente escolar? De que forma a escola aborda os livros e a leitura?” 

(ACEVEDO, P.8, 2004). 

Essas perguntas orientaram a pesquisa durante os primeiros oito anos do projeto. Com 

a mudança na direção do programa, mesmo não havendo a continuidade desta política, os 

resultados desta primeira etapa foram utilizados até 2001, principalmente para as escolhas de 

reimpressão dos livros e sua distribuição e, também, para a elaboração dos cursos de 

atualização de professores e materiais pertinentes. 

De acordo com o informe de resultados de 1988 “muitas crianças das escolas públicas, 

segundo se percebe nos resultados do questionário, escrevem com dificuldade e, sobretudo, 

não lêem nem têm acesso a outros livros além dos de texto. Sem dúvida, apreciam e valorizam 

quem lê e escreve (penso que são pessoas sábias essas que lêem, opina um aluno); apreciam 

e valorizam os que sabem e o reconhecimento dos outros, (as pessoas sábias) definem seu 

próprio lugar – o de não saber – nas hierarquias sociais. este fato, tão reiterado, é um desafio 

para a escola”. (PICCINI, 1989, p.4). 

O analfabetismo como condição de dupla marginalidade torna também visível a 

inconsistência de um sistema social democrático que propõe a igualdade na cidadania. 
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Igualdade expressa em direitos e obrigações os quais esses setores desprovidos da palavra 

escrita e da valorização do conhecimento de sua própria cultura não têm como exercer nem 

pedir o respeito e cumprimento de seus direitos, já que a lei é palavra escrita. E escrita, muitas 

vezes, em uma língua que não é a sua. 

O programa se propôs combater essa situação de dupla marginalidade levando livros 

para as comunidades mais desfavorecidas e explicava o papel que o livro desempenha como 

objeto cultural: “no universo dos que vivem marginalizados o livro é um bem raro, exótico. 

No limite aparece com os atributos da inutilidade, se é comparado com as urgências 

cotidianas e as práticas de sobrevivência material. O livro como patrimônio cultural, o que 

transcende os marcos de texto gratuito e obrigatório, só parece ter futuro entre os setores 

esclarecidos da sociedade.” (1989, p.5). 

E explica a importância do programa em seu fazer pedagógico e de transformação 

social: “Como projeto pedagógico, Rincones de Lectura pretende ampliar o acesso à letra 

escrita e, nesse sentido, aposta em recuperar o universo da escrita do lento processo de 

declínio que o espreita. E, o que é mais importante, pretende oferecer uma oportunidade à 

imaginação daqueles que têm sido sistematicamente colocados à margem dos benefícios da 

cultura escrita.” (1989, p.5). 

Ou seja, dar voz a quem tem sido colocado à margem da possibilidade de ser escutado 

e lido. Voz que, ao ser pronunciada com sentido, será um enunciado que fale de si mesmo, 

de sua identidade, reconhecendo-se com membro criador de cultura. Voz que vale e conta, 

voz que, ao ser ouvida e respeitada, participa do exercício da cidadania, na compreensão dos 

direitos e obrigações escritos na lei. 

4.3.   A seleção de livros para a coleção Libros del Rincón 

O desafio – para desenvolver uma coleção de livros para atender as crianças e as 

comunidades escolares e sociais a que pertencem, tendo como base os objetivos do programa 

e os resultados das pesquisas – era amplo e exigiu estudo por parte dos membros da equipe 

sobre livros e literatura infantil. 

Os primeiros 17 livros foram uma base, que tinha já critérios definidos, os quais 

falamos anteriormente, sobre transmissão da cultura oral e adequação para leitura em voz 
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alta; diversidade de conteúdo, estilo, formato, cores e ilustrações, e que fossem referentes à 

cultura mexicana e latino-americana, sem deixar de lado os clássicos universais. O desafio 

era fazer livros novos, adequados para a construção desse tempo, também novo, para a leitura 

na escola. 

A equipe do programa reconhece que, no final da década de 1980, a literatura infantil 

era um fenômeno relativamente recente e que a tradição para muitos adultos (escritores, pais, 

educadores) era a crença de que os livros para crianças devim ensinar, que deveriam ter uma 

proposta educativa e, em muitos casos, inclusive moralizadora. 

Com essa convicção e considerando que “a literatura [é] como a porta para um mundo 

autônomo, como um convite que, desde a escrita, alcançou um leitor esperado” (CARBÓ, 

1988, p.6), a proposta era tratar as crianças, ainda bem pequenas, como verdadeiros leitores, 

como autênticos destinatários de um trabalho de escrita, de amor às palavras. Recorreram à 

produção de literatura infantil e juvenil, criada até esse momento, principalmente a criada no 

México e na América Latina, para buscar despertar o comportamento leitor de forma lúdica 

e prazerosa. 

Os critérios que caracterizavam a linha de produção de livros, desde a escrita até o 

design gráfico, para publicação eram os seguintes de acordo com o relatório de pesquisa 

“Tiempo de leer es tempo de crecer” de Teresa Carbó (1988). Levar às escolas: 

 Livros bem feitos que tratam de assuntos de seu interesse em uma linguagem capaz 

de despertar sua imaginação com significados múltiplos que levam mensagens a 

diferentes tipos de crianças. 

 Livros que, enquanto atitudes globais, estão do lado das crianças; que procuram não 

esconder a existência de problemas, inclusive na tão idealizada vida infantil, e que 

ajudem a refletir sobre sua individualidade e o mundo que o cerca. Em certo sentido, 

poderíamos dizer que são textos não sobre protetores, mas que tratam as crianças 

como pessoas e se propõem a seduzi-los como indivíduos. 

 Edições com um tipo de ilustração que se diferencia das ilustrações convencionais 

que, tomando como regra do infantil uma suposta simplicidade, trivializavam a 

capacidade de olhar e apreciação estética das crianças. Esses, pelo contrário, 



 

60 
 

mostram, sem subestimar as potencialidades plásticas das crianças, uma variedade 

de estilos, técnicas e soluções gráficas. 

 Livros que contemplam, e combinam, diferentes possibilidades de aproximação ao 

fenômeno da leitura, e por isso se incluem no pacote os livros de imagens que, 

servindo para iniciar os que estão mais acostumados ao visual, também desenvolvem 

a imaginação e a expressão oral. 

 Livros com versos, canções e trava-línguas, e livros de poemas, alguns escritos para 

crianças e outros não. Nos dois casos, iniciam o pequeno leitor na alegria de uma 

palavra sonora, ressonante, sensível, leve e trabalhada; a palavra poética, duradoura 

e pessoal, particular. 

 Livros com contos tradicionais que já acompanharam tantas vidas; as velhas histórias 

de sempre, com tantas e diferentes maneiras e recolhidas em edições publicadas no 

México desde 1880: livros editados por Don Antonio Venegas Arroyo e ilustrados 

por José Guadalupe Posada e Felipe Manilla. 

 Contos da tradição indígena latino-americana das “canções de nanar” de diferentes 

estados do país, ou contos tradicionais de países distantes como os da África Central, 

Venezuela ou Brasil. Também novas narrações dos clássicos: As mil e uma noites, 

Don Quixote, os mitos gregos, as fábulas (desfabuladas e desenfadadas, sem juízos 

morais) ou relatos da bela tradição hebraica. 

 Livros de autor, como chama-se no pacote do Rincón os textos escritos por 

contemporâneos, ou modernos, que experimentam com a linguagem em busca de 

abertura profunda e prazerosa da afetividade e do pensamento. Trata-se, em geral, de 

livros nos quais a criança pode sentir o prazer da leitura como encontro com um 

interlocutor e com um mundo, enquanto reflete, quase inadvertidamente, sobre a 

realidade que vive e que é evocada ou convocada pelo texto. Essa função, talvez 

convenha esclarecer, pode ser desempenhada inclusive por narrativas muito curtas. 

 Livros de testemunho, nos quais se oferece uma linguagem coloquial de fonte direta, 

valorizando as formas de expressão de distintos setores da população. Em uma 

cultura que salta da tradição oral à cultura audiovisual (como foi no caso do México, 

com uso massivo da rádio e televisão), acreditamos que era oportuno resgatar o 

próprio, o nosso, algo que caracteriza as diferentes culturas mexicanas; e isso foi feito 
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nessas edições, tanto nos textos como nas ilustrações que integram os livros, de 

autores de distintas regiões do país. 

Com esses critérios se construiu o conjunto de materiais para que crianças, 

professores e pais de família, reunidos em um espaço de encontro, pudessem entregar-se 

juntos ao prazer que traz o saber, despertar a curiosidade e ter motivos para o diálogo.  

Esse diálogo que é intercâmbio de saberes a partir das subjetividades da linguagem e 

fortalece o reconhecimento de si a partir do reconhecimento do outro. Esse outro que 

interpela e, ao fazer isso, funciona como uma espécie de espelho que fortalece 

identidades e o pensamento em toda sua complexidade. 

4.4.   Formação e atualização de professores para o uso dos livros 

Logo a equipe do programa se deu conta que não bastava enviar livros para as escolas, 

com os critérios já mencionados, para que as crianças tivessem acesso a eles. Dois 

grandes problemas surgiram para alcançar o objetivo do programa. Buscar uma gestão 

escolar que permitisse o tempo e o espaço para os livros e buscar a compreensão dos 

professores de que os livros eram importantes para seu trabalho educativo. 

Sobre esse último, ficou claro com as pesquisas que muitos professores, a partir de 

sua concepção instrumental da leitura, não viam sentido nos livros e, pelo contrário, viam 

que só traziam problemas de disciplina, controle e administração dos materiais. 

Os professores não sabiam o que fazer com os livros e isso acontecia em grande parte 

porque eles mesmos não viam a prática de leitura além da necessária para cumprir com 

seu trabalho. A leitura que realizavam era aquela pautada pelos livros didáticos gratuitos 

e a necessária para a administração escolar. Ou seja, os professores não consideravam a 

leitura como um ato prazeroso, alegre, o que tornava mais difícil que pudessem transmitir 

esse conceito aos seus alunos. 

Com relação às dificuldades de gestão escolar, Martha Acevedo (2004) lembra: 

“Outra das descobertas [com as pesquisas] relacionada também coma possibilidade de 

uso dos livros na escola é a das restrições que a organização escolar impõe à circulação 

dos materiais do acervo. A ideia predominante sobre os materiais de leitura entre os 

diretores das escolas – responsáveis pelo cuidado e manutenção do patrimônio escolar – 
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é que há uma contradição irredutível entre o uso e o cuidado com os livros. Se os livros 

são usados, são maltratados, se perdem, com a mesma ideia do trabalho do professor com 

a leitura, se destroem. Se se deseja conservá-los, é preciso limitar seu uso. Era preciso 

fazer, então, todo um trabalho não só em relação ao cuidado e uso dos livros, mas também 

com a ideia do trabalho do professor em relação à leitura.”(2004, p .10) 

Ou seja, a gestão escolar e a prática pedagógica dos professores estão intimamente 

relacionadas. Sem uma compreensão clara dos objetivos traçados pelo projeto 

educacional, a gestão pode se tornar uma tarefa administrativa simples, onde aspectos 

formais e não substantivos são priorizados para a tomada de decisão, como neste caso, a 

não utilização de livros, para evitar que sejam danificados ou perdidos. 

Considerando que não é desejável que os materiais sejam danificados ou perdidos, a 

solução pedagógica teria que ser desenvolver mecanismos para o cuidado dos livros 

envolvendo a comunidade na busca de soluções para o problema, para o qual era 

necessário que as estruturas de poder fossem mais horizontais e a voz de todos os 

membros da comunidade fosse ouvida, considerada e respeitada. Para isso, a leitura, de 

acordo com a proposta do programa, seguramente ajudaria, mas sem transformar a noção 

e a prática de leitura é impossível. E dessa forma estávamos em um nó” (2004, p.10). 

A tradição administrativa escolar no México é herança de uma administração estatal 

corporativa criada nos anos seguintes à Revolução Mexicana onde, para garantir as 

conquistas sociais, como a educação, que emanam desta. O partido criado após a 

revolução se formou com alianças dos movimentos sociais, como o de professores, o 

qual fez com que o sindicato fosse parte da administração central e, portanto, das 

instâncias de autoridade. 

Mesmo que essa participação sindical nas decisões do governo fosse desejável, a 

corrupção do poder e sua integração ao partido político que governou o país por mais de 

setenta anos ininterruptos fez do sindicato e da Secretaria um espaço de poder político, 

com graves consequências para o sistema educativo em geral, e em particular para a 

gestão pedagógica. 
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A escola reproduzia o próprio sistema político do país; autoritário, mas com discurso 

revolucionário. De tal forma que as modificações, como as que propunha o programa 

Rincones de Lectura, precisavam passar por vários filtros e voltar, fundamentalmente 

dos escritórios centrais, coisa que ajudou sem dúvida que o programa fosse ganhando 

terreno nas escolas, mesmo que a passos lentos. 

Para 1992, quando o projeto Libros del Rincón já era programa estratégico federal, a 

Secretaria estava organizando uma reforma curricular que já considerava a necessidade 

de transformar os conteúdos e práticas de ensino da leitura. Martha Acevedo, como 

diretora do programa, propôs uma modificação substancial onde no lugar do livro 

didático se usariam os livros da coleção Libros del Rincón para o ensino da leitura e da 

escrita. Mas a proposta não foi aceita, a tradição do livro didático gratuito é muito forte 

no México. 

Assim lembra Marta Acevedo (2004):  

... quando Libros del Rincón tinha 350 títulos para crianças e adultos, começamos 

a insistir que a maneira de aprender a ler era lendo, e não necessariamente [com] 

‘livros de leitura’ [didáticos], mas simplesmente com livros. Aprender a ler em livros 

é a condição para fazer a leitura parte da vida e, para a imensa maioria da população 

mexicana, a escola é o único lugar onde podem encontrar livros. Nessa época se 

renovavam os livros didáticos e queríamos aproveitar a oportunidade para incitar a 

SEP a assumir o desafio explícito de fazer a leitura e a escrita os eixos fundamentais 

da aprendizagem, e não os objetivos da matéria de Espanhol. Até então parecia 

suficiente que os alunos aprendessem a decodificar o que liam. Era preciso fazer da 

leitura e da escrita ferramentas reais para seguir aprendendo. Propomos eliminar os 

livros didáticos de 1ra e 2da serie, assim como todos os ‘livros de leitura’ e substituir 

pelos Libros del Rincón. Nossa iniciativa não deu em nada. Como acolher essa ideia, 

nos diziam, se os nossos livros eram ‘simples historinhas’. Tempos depois, entre 1996 

e 1997, quando refizeram os livros didáticos de Espanhol, algumas das histórias do 

Rincón foram incorporadas aos livros de leitura de 1ra e 2da serie! (2004, p. 9). 

Serve esse fragmento de relato da coordenadora do programa nos seus primeiros oito 

anos para dar conta das dificuldades que o sistema educativo mexicano tinha para 
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entender uma proposta diferente das implementadas até esse momento, não apenas para 

o ensino da leitura e da escrita, mas para a prática de leitura na escola e a formação de 

leitores no país. As escolas, inseridas no sistema educativo nacional, refletiam essa 

dificuldade para compreender o programa. 

Contudo, o programa começou a produzir materiais para adultos, professores e pais 

de família, para divulgar o programa, que serviram para a própria formação leitora dos 

adultos. Livros que abordavam temas desde a organização escolar no Conselho Técnico 

até ideias para organizar e cuidar dos livros na escola. Foi proposta a criação de comitês 

de leitura e pouco a pouco se foi colocando o tema na vida escolar e familiar. 

É importante destacar que esse tipo de problema ficou evidente quando o projeto 

passou a ser programa estratégico federal para todas as escolas do país, três anos depois 

da sua criação. Lembremos que em princípio os pacotes de livros eram entregues 

somente para as escolas que aceitavam participar do projeto e nos estados onde as 

autoridades locais sem comprometiam a trabalhar e seguir no projeto. Eram dez estados 

com os quais foram formadas equipes estatais. Lembremos também que no início os 

livros eram comprados, a preços simbólicos, pelas próprias escolas. 

A condição de tornar o programa um programa estratégico não somente implicou a 

produção massiva e gratuita dos pacotes de livros, mas fez o material chegar a muitas 

escolas onde os professores não estavam preparados ou informados, e muitas vezes nem 

sequer o desejavam, porque não entendiam a proposta. Isso implicou na criação de uma 

estratégia de capacitação que pudesse ser realizada nos estados da República que 

estivessem interessados. 

Algumas autoridades estatais, como o estado de Morelos, no centro do país, estavam 

tão convencidos da proposta que chegaram a investir dinheiro de seus próprios 

orçamentos na formação e atualização dos professores que receberiam os livros e não 

sabiam como utilizá-los. Isso fez com que os eventos de formação fossem também uma 

fonte importante de informação para direcionar o rumo do programa. 
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Gerardo Cirini (2020), que colaborou muito próximo com Martha Acevedo no último 

ano de sua gestão e continuou no período seguinte como coordenador da formação de 

professores, entrevistado oralmente para esta pesquisa, lembra:  

... em uma escola onde chegavam os livros como presente, os professores recebiam 

o material com cara de poucos amigos. Não entendíamos o porquê... Nos guiamos 

com intuições. Pedimos aos professores que dissessem o que sentiam, o que os 

incomodava. A professora que respondeu disse que estavam incomodados com tudo 

o que a SEP pedia, ‘e vocês ainda nos mandam livros’. Percebe-se que vocês não 

estão na sala de aula, disse. ‘Se vocês mandam um pacote de cinquenta livros e eu 

faço o que vocês dizem, os coloco à disposição das crianças... e vem uma criança e 

me pergunta sobre um livro que eu não li, percebe o trabalho que você me dá?’ Isso 

deu uma pista e uma compreensão para idealizar as capacitações. Conversar com os 

professores, de outro lugar que é o do que trata esse programa, o lugar no qual estava 

a professora e que era a voz de outros muitos. Essa professora me deu a oportunidade 

de organizar um projeto de diálogo para falar sobre o tema nas capacitações. Então 

começamos com humor... A primeira coisa que pode fazer, respondi, é dizer para a 

criança: não sei, porque não li esse. A professora se surpreendeu e disse: ‘E eu fico 

parecendo o que se sou a professora?’ Nada, respondi. A criança se dá conta que a 

professora conhece umas coisas e desconhece outras, e se estabelece um diálogo, um 

vínculo para falar do livro depois que você tiver lido. Assim você está ensinando a 

ele algo muito importante. Está ensinando que você não é um poço universal de 

sabedoria, você é alguém que colabora com seu caminho de aprendizagem na escola. 

Não é uma vergonha, pelo contrário, é pedagogicamente necessário. Além disso, você 

não tem obrigação de ler todos esses livros, claro que seria interessante que depois 

leia e tenha uma opinião, assim nos ajudam a decidir depois o que mandamos. Não 

são livros didáticos, são materiais para conversar, para abrir o conhecimento de outra 

forma. Assim se construiu um diálogo muito direto. Não éramos alguém que 

explicava a eles o que tinham que fazer, mas éramos alguém, uma equipe, com um 

pouco mais de experiência nisto e do outro lado. Olhando a questão do outro lado... 

(CIRIANI, 201) 
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O desafio para a equipe de capacitação do programa era conseguir transmitir a 

importância do programa aos professores, mas falando pela compreensão do seu 

cotidiano, ou seja, a carga administrativa excessiva nas escolas, a perda, em muitas 

ocasiões, do sentido social de ser professor, em meio a ideia de que tudo que a criança 

precisa aprender e, portanto, o que eles precisam ensinar, está no livro didático. 

Marta Acevedo relata assim uma das experiências resultantes da pesquisa: 

Lembro o registro de um diálogo entre um pesquisador e um professor: 

- Estamos estudando Maias e Astecas, disse o professor. 

- E você já viu que no acervo há um livro que se chama exatamente Mayas y Aztecas? 

- Sim, já vi, disse o professor. 

- E você não acha que pode ajudar? 

- Não, disse o professor. Esse livro não traz a essência. 

- E qual é a essência? perguntou o pesquisador. 

- A essência... a essência..., disse o professor, - pois são as datas, o que comiam, 

como se vestiam...! 

A essência. Aí parece existir uma chave. Essa pesquisa nos ajudou a entender que 

uma das grandes dificuldades para o uso do material que não fosse livro didático 

estava na imagem de um conteúdo preciso, diría-se ‘canônico’, que os professores 

devem transmitir pontualmente aos seus alunos. O que não coincidia exatamente 

com esse conteúdo é algo que pode ser deixado de lado. Por mais que os professores 

façam curso e tenham lido Jean Piaget, a ideia da aprendizagem como um processo 

de construção de conhecimento não pode ser mais distante deles. O que predomina 

é a imagem das crianças como recipientes vazios, e a do professor como responsável 

por preencher com conteúdo determinado esses recipientes... Assim, as coisas que 

os professores devem colocar nas cabecinhas ocas de seus alunos é ‘o que manda a 

SEP’, sem pensar em propiciar a eles processos autônomos de aprendizagem. 

(ACEVEDO, p. 9, 2004) 
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Esses dois testemunhos pautam o entendimento de que a solução para o problema de 

formação de professores para o uso dos livros é um assunto complexo que está 

introjetado na cultura do professor como resultado da formação tanto nas escolas normais 

como nos cursos de atualização e na prática cotidiana, onde a administração e a 

reprodução de conteúdos “tal como disse” o currículo ou o livro didático é o que tem que 

ser feito, sem questionar ou pesquisar. O professor dessas gerações é formado mais para 

transmitir conhecimento do que como pesquisador capaz de criar e recriar conhecimento 

em sua própria experiência como professor. 

Para apoiar a atualização de professores e ajudar a modificar essa situação, o 

programa criou vários livros para eles, com sugestões e reflexões sobre a leitura na escola 

e que eram entregues nos pacotes. Livros como El nuevo escriturón, Actos seguidos (em 

três volumes), Cuchillito de palo, ¿Quién es el que anda ahí? São alguns dos títulos mais 

reconhecidos que propunham estratégias para ler, dialogar e escrever em contextos 

escolares e familiares. 

Assim, além das estratégias propostas, se aprofundou a necessária reflexão sobre a 

leitura, o ser leitor e a importância da diversidade de livros na escola, o diálogo sobre o 

que foi lido e a valorização da interação e exploração livre dos livros, para compreender 

e construir sentido. 

A maneira de transmitir a formação aos professores foi através de uma equipe de 

“promotores” de leitura que fazia parte da Unidad de Publicaciones de la SEP, instância 

na qual estava inscrito o programa desde quando se tornou programa estratégico federal. 

Os promotores eram em sua maioria jovens entusiastas com níveis distintos de formação 

acadêmica e em diferentes áreas, o que tornava o grupo interdisciplinar. 

O grupo era coordenado por Gerardo Cirianni e formado por ele junto com  outros 

especialistas no tema. A maneira de atender as escolas era através das autoridades 

estatais, que solicitavam a “capacitação”. Assim, a equipe se organizava para atender 

o que era solicitado. Nem todos os estados solicitavam a capacitação, mas todas as 

escolas recebiam os livros, incluindo os materiais elaborados para os professores. 

Foram principalmente dez estados, o mesmo número do início do programa, que 
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continuaram solicitando os cursos e oficinas enquanto durou o programa como tal, ou 

seja, até 2001. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa Rincones de Lectura surgiu em um momento de ruptura interna no 

sistema política mexicano e luta entre dois modelos politico-econômicos para o país. A 

participação cidadã efetiva foi uma das principais causas de ruptura no meio de uma transição 

de uma política social de capitalismo de estado e nacionalista para um modelo neoliberal. 

Essa ruptura se manifestou nos discursos da sociedade e, claro, dentro das instituições 

de Estado. A Secretaría de Educación Pública, onde surgiu o Programa, não foi exceção. E 

ainda que os criadores do programa não manifestassem uma posição política sobre essa 

conjuntura, Rincone de Lectura foi um programa que, por seu próprio discurso em 

documentos e ações, se posiciono pela importância de fazer valer os direitos civis e sociais 

através da educação, mas particularmente pelo acesso a diferentes discursos por meio da 

leitura. 

Assim, marcou sua oposição aos métodos tradicionais e instrumentalistas com os que 

se vinha alfabetizando a população durante mais de oito décadas e propôs a distribuição de 

livros às escolas onde os alunos pudessem reconhecer sua própria voz entre outras vozes e 

discursos que as coleções de livros ofereciam. 

Levar livros diversos às escolas para crianças e professores – onde eles estavam 

acostumados ao livro didático como fonte única de discurso sobre o que era o saber, o 

conhecimento e, portanto, o que havia que aprender-, foi parte, sem dúvida, da transformação 

do pensamento; a ideia que se tem sobre o mundo, sobre sua própria identidade e sobre as 

possibilidades reais de participar na construção de futuro desse mundo. 

Sem dúvida somente o envio dos livros não garantia que eles fossem lidos e que o 

objetivo do programa fosse entendido. A tradição colonial de poder exercida pelo partido que 

surgiu da Revolução Mexicana, considerando seu corporativismo, teve e tem reflexos no 

sistema educativo e nas instituições escolares. Autoridades e professores, formados no 

mesmo sistema na maioria dos casos, via com estranheza a proposta do programa, ainda que 

não tenha faltado quem visse com simpatia e aceitação. Viam uma oportunidade de 

transformar a educação e outorgar muito mais sentido à sua profissão. 
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Mais complicado foi para diretores escolares e professores que viram essa 

oportunidade, fazer coincidir quando os “mandatos” curriculares e administrativos da 

Secretaria que não estavam em sintonia com a proposta. O Programa pertencia, na estrutura 

administrativa, à área cultural e não à de materiais e métodos educativos, onde são definidos 

os “como” do ensino de leitura e sua avaliação. 

Sem dúvida, a habilidade política negociadora da direção do Programa tem muitas 

virtudes nisso, mas sobretudo na construção de argumentos para sustentar um projeto dentro 

da própria escola que propunha “outro lugar para ler”. Ou seja, outro lugar, dentro da mesma 

escola, a instituição encarregada de ensinar a ler e escrever. 

Daí a importância de ter acompanhando o programa um projeto de pesquisa que fosse 

fornecendo a informação necessária para construir as pautas a serem seguidas. Mas uma 

pesquisa que, ao não focar na avaliação da leitura em si, mas sim nas condições de acesso e 

possibilidades dos destinatários dos livros, permitiu ampliar o olhar sobre a leitura como uma 

questão de âmbito sociocultural. 

Em outras palavras, não se pode aprender a ler e escrever, como usuário pleno da 

cultura escrita, se não há livros no ambiente social, se culturalmente nãos e tem uma avaliação 

positiva sobre os livros e a leitura ou se esta avaliação se identifica como um sinal de 

distinção cultural e de classe, onde quem não aprendeu por marginalização social se assume 

a si mesmo como inferior no estrato social. 

Isso limita a qualidade de sua participação cidadã e não apenas limita a qualidade do 

seu discurso, mas também o determina e molda, pois o analfabetismo de fato (ou funcional) 

na era moderna limita as possibilidades de melhor compreensão do presente do mundo em 

sua complexidade e o papel determinante que desempenha como ser social na construção de 

relações sociais e com a natureza mais equilibradas, justas e equitativas. 

Ao considerar desta maneira a pesquisa como orientadora para a tomada de decisões 

e, ao considerar  fundamental em sua metodologia a voz dos destinatários do programa, me 

parecem, também, indicadores da ideia de leitura e leitor que está por trás do discurso, com 

sua consequente posição ideológica: uma visão de justiça social, direitos e democracia. 
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Se não pode ler – ou quem não sabe ainda, não pode aprender -, se não tem uma 

diversidade de livros ao seu alcance e não poderá participar de maneira consciente, ou seja, 

com a clareza de identidade que merece, na vida cultural e nas eleições. 

Assim, ler não é somente conhecer e saber decifrar o código, escrito e oral; tampouco 

é somente interpretar o que diz o texto, mas reconhecer-se como leitor em um contexto 

histórico social determinado e reconhecer o discurso, para contrastá-lo como o próprio, de 

quem escreve. 

 Ora, o leitor em formação, seja desde a sua fase de apropriação da palavra escrita 

ou já quando a conhece, sabe coisas sobre o mundo que não necessariamente aprendeu por 

meio da leitura. Essa sabedoria, adquirida pelos sentidos em sua experiência de vida em 

ralação com a sociedade através de diferentes expressões culturais, requer um 

reconhecimento em seu próprio processo de formação leitora, pois aí guarda memórias de 

sentido resultantes da vida em um contexto sociocultural determinado. 

 Reconhecerse como leitor no contexto, ou seja, situado em um momento histórico 

social determinado e portanto com uma concepção de mundo determinada, implica 

necessariamente reconhecer que o outro, quem escreve ou quem fala, está também situado, e 

que essa diferença que se manifesta no diálogo, como intercâmbio de subjetividades, é a fonte 

que pode fortalecer a identidade do leitor ao reconhecer-se na diferença desse outro que o 

interpela e, ao fazer isso, o motiva  a repensar a si mesmo. 

 Essa identidade fortalecida, do meu ponto de vista, determina também a qualidade 

de participação nos diferentes aspectos da vida social, incluidos todos aqueles que se referem 

à democracia. A participação eleitoral, se faz, por exemplo, com a consciência de que todo 

discurso tem por trás um autor com uma ideologia determinada; uma visão de mundo e futuro 

para o mundo, elemento substancial quando se trata de decidir e chegar a consensos na vida 

cidadã. 

 Embora seja verdade que os documentos de criação e em entrevistas com 

integrantes do Programa em sua fase de criação e consolidação, assim como os documentos 

consultados não falam de formação cidadã ou que o programa foi pensado para a formação 

da cidadania, (é importante considerar que naqueles anos não se falava com tanta presença e 
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frequência no México, é até o final do século e início deste que ela ocupa espaços importantes 

nos discursos culturais e educacionais), em suas abordagens são descobertos traços claros do 

que se observa hoje. quando se trata de formar cidadãos. 

 Outro espaço do Programa onde essas características puderam ser visualizadas, mas 

que não é o objetivo desta pesquisa, é na conformação do próprio acervo, no que se refere 

aos títulos que compõem as embalagens a coleção. Obras literárias, principalmente, mas 

também livros informativos, que dão conta da avaliação da identidade cultural; quer através 

de personagens literários, que sustentam uma visão do mundo e da condição humana, quer 

nos discursos a partir dos quais se expõem temas e problemáticas do quotidiano, que desafiam 

o leitor a olhar, compreender e questionar a sua própria realidade e, em. alguns casos para 

transformá-lo. Exemplos deste último são livros como Arquitecto descalzo ou Donde no hay 

doctor. Livros para adultos, pais e professores de alunos, onde são propostas soluções para 

problemas de construção e saúde no meio rural. 

 A seleção e elaboração dos livros da coleção é também um elemnto do discurso 

sobre a leitura que o programa sutentava. A ideia de um leitor que é único em sua 

singularidade, mas que encontra afinidades com outros leitores em seus interesses e 

necessidades de leitura ao pertencer a uma comunidade determinada. Afinidades que 

poderiam ser o espaço de troca de saberes e interpretações na medida em que existam espaços 

para o diálogo. 

 A própria coleção de livros, parece-me, já é um espaço dialógico em sua própria 

conformação, mas que fará sentido em sua própria missão, na medida em que a escola 

conseguir fazer da sala de aula um espaço dialógico; um espaço onde as interpretações e 

saberes dos leitores em torno da construção de novos saberes e subjetividades serão 

respeitados e valorizados. 

 Essa valorização e respeito gerariam, sem dúvida, uma nova valorização do ato da 

leitura nos alunos, o reconhecimento de si mesmo nos outros e do conhecimento em geral, 

onde a leitura é um motor de crescimento cultural. 

 No entanto, esta condição de localização do Programa, no esquema administrativo 

da SEP; Deu-lhe uma nuance de programa complementar “cultural e recreativo” que avançou 
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paralelamente às reformas curriculares promovidas no último quinquênio do século, e não 

conseguiu ser implementado integralmente em todo o país. Embora os livros tenham atingido 

todas as escolas, nem todos os professores receberam o treinamento e nem todas as escolas 

puderam instalar os Rincones de Lectura . 

 Essa condição, "um pouco marginal" na estrutura da Secretaria, embora não tenha 

conseguido, como pretendia sua fundadora, que os Libros del Rincón fossem usados no lugar 

dos livros didáticos para ensinar a leitura com diferentes livros, ela conseguiu. um movimento 

de reflexão sobre a leitura entre os professores do sistema educacional e influenciou de certa 

forma nas reformas curriculares, ao considerar os livros da coleção como complemento, na 

noção de biblioteca de sala de aula e no que viria a ser o Programa Nacional de Lectura, que 

fez o esforço de integrar os planos curriculares com bibliotecas escolares e de sala de aula. 

 Assim, tentando m aproximar a uma conclusão depois destas cnsiderações, 

considero que: 

 O programa Rincones de Lectura conseguiu assentar as bases para uma 

transformação dos conceitos e métodos sobre a formação de leitores na escola 

mexicana e para uma política de leitura do Estado. 

 Contar com uma história escrita do Programa e os programas que têm configurado a 

política de leitura no país é importante para entender e debater sobre os vínculos 

entre alfabetizar, formar leitores e formar cidadãos. 

 Para que um país se considere democrático é preciso sustentar uma política de leitura 

ativa, não somente na escola, mas em todos os espaços sociais, pois é na linguagem 

que se dá toda a participação política e cultural. 

 Formar cidadania implica uma atividade pedagógica dialógica onde o cidadão se 

pode reconhecer como um ser social, determinado em sua identidade histórica, 

cultural e política. Essa atividade dialógica só pode acontecer através da leitura e da 

construção de espaços pedagógicos e culturais para o intercâmbio de subjetividades 

no diálogo. 

Finalmente, a partir dessas considerações, detecto algumas perguntas que poderiam 

inspirar futuras pesquisas: A coleção Libros del Rincón dá conta, através da análise do 

conteúdo dos títulos, do discurso sobre a leitura levantado pelo Programa?; qual foi o 
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discurso sobre leitura das reformas curriculares da época e quais seriam as semelhanças 

e os contrastes com o do Programa Rincones de Lectura? e, como foi construída a trama 

entre as reformas curriculares para o ensino da língua e o Programa Rincones de Lectura 

para dar lugar ao Programa Nacional de Lectura? 
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7. ANEXOS 

        7.1 Anexo I 

CARTA PARA JOSEFA, MINHA AVÓ 

José Saramago. 

 

Tens noventa anos. És velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu 

tempo — e eu acredito. Não sabes ler. Tens as mãos grossas e de- formadas, os pés 

encortiçados. Carregaste à cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água. 

Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste se faria um banquete 

universal. Criaste pessoas e gado, meteste os bácoros na tua própria cama quando o frio 

ameaçava gelá-los. Contaste-me histórias de aparições e lobisomens, velhas questões de 

família, um crime de morte. Trave da tua casa, lume da tua lareira — sete vezes 

engravidaste, sete vezes deste à luz. 

Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de 

literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras 

práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e vais vivendo. És sensível às 

catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo dos 

coelhos da vizinha. Tens grandes ódios por motivos de que já perdeste lembrança, 

grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra Vietname 

é apenas um som bárbaro que não condiz com o teu círculo de légua e meia de raio. Da 

fome sabes alguma coisa: já viste uma bandeira negra içada na torre da igreja. 

(Contaste-me tu, ou terei sonhado que o contavas?) Transportas contigo o teu pequeno 

casulo de interesses. E, no entanto, tens os olhos claros e és alegre. O teu riso é como 

um foguete de cores. Como tu, não vi rir ninguém. 

Estou diante de ti, e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue, mas não entendo. 

Vieste a este mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas ao final da vida, e 

o mundo ainda é, para ti, o que era quando nasceste: uma interrogação, um mistério 

inacessível, uma coisa que não faz parte da tua herança: quinhentas palavras, um 

quintal a que em cinco minutos se dá a volta, uma casa de telha-vã e chão de barro. 

Aperto a tua mão calosa, passo a minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos 

brancos, partidos pelo peso dos carregos — e continuo a não entender. Foste bela, 

dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que foi então que te roubaram o mundo? 

Quem to roubou? Mas disto talvez entenda eu, e dir-te-ia o como, o porquê e o 

quando se soubesse escolher das minhas inumeráveis palavras as que tu pudesses 

compreender. Já não vale a pena. O mundo continuará sem ti — e sem mim. Não 

teremos dito um ao outro o que mais importava. 

Não teremos, realmente? Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as 

tuas, o mundo que te era devido. Fico com esta culpa de que me não acusas — e isso 

ainda é pior. Mas porquê, avó, por que te sentas tu na soleira da tua porta, aberta para a 
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noite estrelada e imensa, para o céu de que nada sabes e por onde nunca viajarás, para o 

silêncio dos campos e das árvores assombradas, e dizes, com a tranquila serenidade dos 

teus noventa anos e o fogo da tua adolescência nunca perdida: «O mundo é tão bonito, 

e eu tenho tanta pena de morrer!» 

É isto que eu não entendo — mas a culpa não é tua. 
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        7.2 Anexo II 

Roteiros de entrevistas 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Marta Acevedo  

Fundadora do projeto Libros del Rincón 1986-1994 

Categorías de análisis: 

Concepto de leitura, concepto de cidadania, proyecto editorial, formación de maestros, 

memoria del proyecto, biblioteca escolar. 

Preguntas: 

Proyecto Libros del Rincón, Memoria del proyecto. 

 ¿Cómo surge el proyecto libros del rincón?  

 ¿Cuáles eran sus principales características en ese momento?  

o Editoriales 

o Formación/capacitación 

o Investigación 

o Difusión 

 ¿Por qué crear ese proyecto en el contexto nacional de 1986? 

 ¿Cómo se logró que el proyecto fuera aceptado por la administración en turno? 

 ¿Cuáles fueron los principales desafíos contextuales? 

 ¿Cómo pasa de ser un proyecto a un Programa? 

Formación de maestros 

 ¿Cómo se pensó la formación de maestros para el uso de los libros en las escuelas? 

 ¿Cuál fue la estrategia formativa? 

Concepto de lectura 

 ¿Cuál era la concepción de lector cuando se creó el proyecto? 

 ¿El concepto se fue enriqueciendo con el desarrollo del programa? ¿En qué sentido? 

Concepto de ciudadanía 

 ¿Cuáles eran las implicaciones de formar lectores con esas características para la 

formación de ciudadanía? 

 ¿De qué tipo de ciudadano estamos hablando? 
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Biblioteca escolar 

 ¿Cuál sería el papel de la biblioteca escolar en el proyecto? 

Memoria del Proyecto 

 ¿Cuál es su valoración del proyecto y su desarrollo a lo largo de los años, el rumbo 

que tomó al terminar su gestión? 

 ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el país y la policía publica de lectura hoy en 

día? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevistados: 

Gerardo Ciriani 

Profesor responsable de la formación de maestros. 

Gloria Elena Bernal 

Maestra miembro del equipo de investigación y formación de profesores.  

 

Categorías: 

Concepto de lector, concepto de ciudadano, proyecto Libros del Rincón, formación de 

maestros, memoria del proyecto. 

Experiencia personal en el proyecto. 

¿Cómo llegas al proyecto? 

¿Cuál fue su papel dentro del proyecto? 

Proyecto Libros del Rincón 

 ¿Cómo se hacía la selección de libros? 

 ¿Por qué hacer también libros para maestros? 

 ¿Por qué hacer libros para padres de familia? 

Formación de maestros 

 ¿Cuál fue la estrategia para la formación de maestros? 

 Características 

 Resultados 

Concepto de lector 

 ¿Qué lector se pensaba formar? 

Concepto de ciudadanía 

 ¿Cuáles eran las implicaciones de formar lectores con esas características para la 

formación de ciudadanía? 

 ¿Se pensaba en formar ciudadanía al formar lectores? 

 ¿De qué tipo de ciudadano estamos hablando? 

Biblioteca escolar 

 ¿Cuál sería el papel de la biblioteca escolar en el proyecto? 

Memoria del Proyecto 
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 ¿Cuál es su valoración del proyecto y su desarrollo a lo largo de los años, el rumbo 

que tomó al terminar su gestión? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 Maestra María Elvira Charria 

Directora del área de Formación del CERLAC e impulsora del proyecto Podemos leer y 

escribir. 

 

1. ¿Cómo surge el proyecto de Podemos Leer y escribir en América Latina y cuál fue 

su objetivo? ¿Cuáles países estuvieron involucrados? 

2. ¿Cómo se hizo la selección de libros para el proyecto? 

3. ¿Cuáles fueron los criterios para la distribución de los paquetes de libros? 

4. ¿Cuál fue la estrategia de formación para su uso en las escuelas? 

5. ¿Cuál es tu valoración sobre del proyecto en cuanto a funcionamiento e impacto? 
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         7.3 Anexo III 

Capas dos primeiros 17 títulos da coleção Libros del Rincón 
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“El coco coco cocotero” 

(sem imagen de capa) 
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91 
 

 



 

92 
 

 



 

93 
 

“Minombre” 
(sem imagen de capa) 
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Outros títulos da coleção Libros del Rincón: 
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