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Resumo 

 

 

 

A presente Tese de Doutorado em Educação apresenta uma pesquisa sobre os sentidos 

atribuídos à leitura de textos e livros didáticos, por professores das disciplinas de História, 

Geografia e Ciências e por alunos do 6° ao 9° do Ensino Fundamental. A pesquisa realizada 

no Colégio Universitário Geraldo Reis da Universidade Federal Fluminense pertencente à 

rede pública da cidade de Niterói – RJ contou com um professor de cada uma das disciplinas 

de História, Geografia e Ciências, e um aluno de cada turma do 6° ao 9° ano, escolhidos pela 

disponibilidade e voluntariedade de participação na pesquisa. As abordagens teóricas que 

fundamentaram a pesquisa se baseiam nas discussões desenvolvidas sobre o conceito de 

linguagem, leitura e experiência realizadas por Vygotsky, Freire, Yunes, Benjamin e Larrosa. 

A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva da abordagem (auto)biográfica das histórias de 

vida e formação e as entrevistas inspiradas nos moldes da entrevista narrativa discutida por 

Jovchelovitch e Bauer foram utilizadas como dispositivo de obtenção das narrativas dos 

sujeitos. A análise das narrativas de professores e alunos, realizada a partir dos eixos 

temáticos dos objetivos específicos e com base no referencial teórico e das inferências da 

pesquisadora constatou que a leitura dos textos e livros didáticos das disciplinas está 

associada às exigências do trabalho com o conteúdo das disciplinas, não havendo 

envolvimento, desejo ou interesse pela leitura dos mesmos. Há unanimidade de um olhar 

crítico sobre os livros e textos didáticos por: não contextualizarem a realidade, estarem 

comprometidos com alguma concepção, ou ainda, necessitarem de uma reconfiguração do 

professor. Os livros didáticos são usados como material de apoio e não o principal meio para 

trabalhar a leitura. A leitura está associada ao conteúdo das disciplinas e não à formação do 

leitor. Os professores reconhecem a importância de outras linguagens na prática pedagógica. 

Para os alunos a leitura é uma tarefa de aula formal que pode transcender a leitura do texto 

escrito, ampliando-se para outros textos, discussões e conhecimento de mundo. Defendem que 

os livros didáticos devem ser imparciais e assépticos, valorizando uma função instrumental e 

decodificadora. Concluiu-se que as experiências com a leitura antecedem a escolarização, 

acontecem na escola pela ação mediadora dos professores e suas concepções sobre a leitura e 

atravessam a escola como pautas defensoras da neutralidade e da imparcialidade como se isso 

não denotasse uma posição ideológica. 

 

Palavras-chave: Leitura; Livros e textos didáticos; Narrativas. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present Doctoral Thesis in Education presents a research on the meanings attributed to 

the reading of texts and didactic textbooks by teachers of the subjects of History, Geography 

and Sciences and by students from the 6th to 9th grade. The research conducted at the Geraldo 

Reis College belongs of the Fluminense Federal University of the public network of the city 

of Niterói - RJ had a teacher from each of the subjects of History, Geography and Sciences 

and one student from each class from the 6th to the 9th year of Elementary School, chosen for 

their willingness and voluntariness to participate in the research. The theoretical approaches 

that underpinned the research are based on the discussions developed on the concept of 

language, reading and experience carried out by Vygotsky, Freire, Yunes, Benjamin and 

Larrosa. The research was developed from the perspective of the (auto)biographical approach 

of life and formation stories and interviews inspired by the narrative interview discussed by 

Jovchelovitch and Bauer used as a device for obtaining subjects' narratives. The analysis of 

the narratives of teachers and students based on the thematic axes of the specific objectives 

and based on the theoretical reference and the inferences of the researcher found that the 

reading of texts and didactic textbooks of the subjects is associated with the obligation of the 

work with the content of the subjects and there being no involvement, desire or interest in 

reading them. Textbooks are used as background material and not the primary means of 

reading. Reading is associated with the content of the subjects and not with the reader’s 

formation. Teachers recognize the importance of other languages in pedagogical practice. For 

students reading is a formal class task that can transcend reading the written text, expanding 

to other texts, discussions and world knowledge. They advocate that textbooks should be 

unbiased and aseptic, valuing an instrumental and decoding function. It was concluded that 

experiences with reading precede schooling, occur in school through the mediating action of 

teachers and their conceptions about reading and cross the school as guidelines defending 

neutrality and impartiality as if this does not denote an ideological position. 

 

Keywords: Reading; Textbooks and didactic textbooks; Narratives. 

 

 

 

  



 
 

 
 

RESUMEN 

 

 

 

La presente Tesis Doctoral en Educación presenta una investigación sobre los sentidos 

atribuidos a la lectura de textos y libros didácticos por parte de profesores de las asignaturas 

de Historia, Geografía y Ciencias y por alumnos del 6° al 9 ° año de la Enseñanza 

Fundamental. La investigación realizada en el Colegio Universitario Geraldo Reis de la 

Universidad Federal Fluminense perteneciente a la red pública de la ciudad de Niterói – RJ 

tuvo un profesor de cada una de las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias y un alumno 

de cada clase del 6° al 9 ° año, elegidos por la disponibilidad y voluntariedad de participación 

en la investigación. Los enfoques teóricos que fundamentaron la investigación se basan en las 

discusiones desarrolladas sobre el concepto de lenguaje, lectura y experiencia de Vygotsky, 

Freire, Yunes, Benjamín y Larrosa. La investigación fue desarrollada en la perspectiva del 

enfoque (auto)biográfico de las historias de vida y formación y las entrevistas inspiradas en 

los moldes de la entrevista narrativa discutida por Jovchelovitch y Bauer utilizadas como 

dispositivo de obtención de las narrativas de los sujetos. El análisis de las narrativas de 

profesores y alumnos, basado en los ejes temáticos de los objetivos específicos y en el marco 

teórico e inferencias de la investigadora constató que la lectura de los textos y libros 

didácticos de las asignaturas está asociada a las demandas del trabajo con los contenidos de 

las asignaturas, no habiendo participación, ganas o interés por la lectura de los mismos. Hay 

unanimidad de una mirada crítica a los libros y textos didácticos por: no contextualizar la 

realidad, estar comprometidos con alguna concepción, o aún, necesitar una reconfiguración 

del profesor. Los libros didácticos se utilizan como material de apoyo y no el principal medio 

para trabajar la lectura. La lectura está asociada al contenido de las disciplinas y no a la 

formación del lector. Los profesores reconocen la importancia de otros lenguajes en la 

práctica pedagógica. Para los alumnos la lectura es una tarea de clase formal que puede 

trascender la lectura del texto escrito, ampliándose para otros textos, discusiones y 

conocimiento de mundo. Defienden que los libros didácticos deben ser imparciales y 

asépticos, valorizando una función instrumental y decodificadora. Se concluyó que las 

experiencias con la lectura anteceden a la escolarización, ocurren en la escuela por la acción 

mediadora de los profesores y sus concepciones sobre la lectura y cruzan la escuela como 

pautas defensoras de la neutralidad y de la imparcialidad como si eso no denotara una 

posición ideológica. 

 

Palabras clave: Lectura; Textos y libros didácticos; Narrativas. 
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Os primeiros “fios da meada” da trama da tese -  

Narrativa da minha trajetória de formação como leitora  

 

 

 

Foi quase impossível começar a apresentar a minha tese de doutorado sem antes 

buscar nas memórias sobre minha própria trajetória de formação como leitora, algum 

acontecimento, fatos, lembranças ou alguma situação que tenha colaborado e, de alguma 

forma me direcionado à escolha do tema desta tese como um componente importante de um 

trabalho que pretende se configurar dentro da abordagem teórico-metodológica 

(auto)biográfica de histórias de vida e formação e que possa proporcionar uma reflexão sobre 

a importância da leitura e do papel do professor na mediação de textos e livros didáticos junto 

aos alunos.  

Foi desse modo que me encontrei diante de uma folha de papel ainda em branco e, 

confesso, me senti “travada” e sofrendo de uma angústia por ter muita dificuldade, 

primeiramente, de lembrar e, depois, de escrever minhas experiências com a leitura enquanto 

ainda vivia meus anos escolares, bem como, nos dias atuais, dentro da minha sala de aula, 

como professora. Ficava me perguntando o que devia buscar de relevante nas minhas 

memórias de formação que tivesse sido determinante para a escolha do tema desta tese de 

doutorado, o que deveria escrever e como deveria escrever. No meio dos meus muitos 

rascunhos que muitas vezes foram iniciados, riscados, descartados, “amassados” e jogados no 

lixo, nesse meu “caminhar”, não foram poucas as vezes que tive vontade de abandonar tudo e 

desistir. 

Num esforço muito grande, iniciei esta minha narrativa, rememorando o registro 

daquilo que era mais claro e evidente nessa minha trajetória de formação: o fato de que 

sempre fui uma “apaixonada” pela leitura desde antes dos meus anos escolares, como vou 

relatar mais adiante. Desse modo, esta narrativa da minha formação como leitora se inicia 

com a rememoração de como o prazer pela leitura foi ganhando um espaço permanente na 

minha trajetória de formação e na minha vida.   

Admito que não tenha muitas lembranças de situações de sala de aula dos meus anos 

escolares onde se trabalhava a leitura de textos e livros didáticos ou de algum outro trabalho 

pedagógico através da leitura, ou ainda, de situações muito relevantes que possam ter me 

influenciado na minha formação como leitora. Penso que isso possa ser um sintoma de uma 
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relação, no mínimo, indiferente com relação à leitura, de como a leitura era tratada ou que 

significado tinha, no espaço institucional da escola. 

Nesse sentido, minha primeira lembrança foi a de que o prazer pela leitura não foi um 

prazer adquirido na escola durante meus anos escolares, mas sim, fora dela, porque, como já 

mencionado acima, me “apaixonei” pela leitura antes mesmo de ingressar na escola. Não 

reconheço que esta “paixão” tenha sido mediada por algum texto ou livro didático de qualquer 

disciplina, mas sim, por leituras de literatura diversa com histórias de pessoas comuns, suas 

mazelas, suas alegrias, seus mistérios, enfim, suas vidas, através de outros tipos de leituras 

feitas por mim, desde que aprendi a ler.  

Por estar com muita dificuldade de me lembrar de fatos relevantes ocorridos no âmbito 

escolar desde que me apaixonei pelos livros ou quando o ato de ler ganhou certa importância 

a ponto de se tornar o embrião do tema da minha pesquisa de doutorado, relato dados da 

minha trajetória como leitora, desde a minha infância antes de ingressar na escola, que foram 

contados a mim por minha mãe e outros familiares.  

A escola da minha infância, onde comecei meus estudos antes de completar seis anos 

de idade, idade em que deveria ingressar oficialmente na escola, no antigo Ensino Primário 

em uma classe de alfabetização, era uma escola pública. Sempre estudei em escolas públicas e 

o único ano em que estudei numa escola particular foi o ano em que me preparava para o 

vestibular, no terceiro ano do Ensino Médio.  

Minha mãe era professora nessa escola em que comecei meus estudos e, quando ia 

trabalhar, precisava contar com a ajuda da minha avó que tomava conta de mim e da minha 

irmã um pouco mais nova. Depois de um tempo após o nascimento da minha irmã e para não 

sobrecarregar a minha avó com os cuidados de duas crianças pequenas, eu como filha mais 

velha e na época com quatro anos de idade, ia para a escola junto com minha mãe e na escola 

permanecia numa classe de alfabetização durante todo o tempo em que minha mãe dava sua 

aula, para não atrapalhar ou distrair seus alunos. Nessa classe de alfabetização, eu não era 

excluída e participava de todas as atividades propostas pela professora, junto aos demais 

alunos.  

Naquela época, não havia creche, maternal, pré-escola, jardim de infância ou qualquer 

outro tipo de escolarização pré-escolar que ficasse nas proximidades de onde morávamos. 

Além disso, o Jardim de Infância que existia no bairro onde morávamos era uma escola 

particular e muito cara e meus pais nunca tiveram condições financeiras de pagar uma 
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educação pré-escolar para mim ou meus irmãos. Assim, até que eu pudesse entrar 

oficialmente como aluna numa classe de alfabetização de uma escola pública quando tivesse a 

idade mínima para o ingresso, ou seja, seis anos de idade como exigia a lei, acompanhando 

durante um ano letivo inteiro, “extraoficialmente”, as atividades desta classe de alfabetização. 

Participava de todas as atividades com muito prazer pelo contato com outras crianças e com a 

professora e porque já tinha o desejo de aprender a ler. 

Ao final de um ano transcorrido, depois de conversar com a diretora da escola, minha 

mãe conseguiu que eu fosse matriculada, mesmo antes de completar a idade mínima exigida, 

ainda com cinco anos de idade e, assim, ingressei na classe de alfabetização oficialmente, 

mesmo já tendo frequentado “não oficialmente”, por um ano inteiro, este nível de 

escolaridade. 

Segundo minha mãe contava, quando ingressei oficialmente na classe de alfabetização 

já estava praticamente alfabetizada, não somente por ter participado das atividades 

pedagógicas e assistido as aulas na classe de alfabetização no ano anterior, mas também 

porque durante o tempo em que eu não frequentava a escola, ainda com quatro anos de idade, 

tempo em que permaneci sob os cuidados da minha avó, eu brincava com “jogos de letrinhas” 

que minha avó me presenteava e ensinava, pois seu passatempo preferido era fazer palavras-

cruzadas. Foi assim, a partir da participação em brincadeiras, primeiramente fora da escola e, 

mas tarde, dentro da escola, além de participar das atividades pedagógicas na classe de 

alfabetização, que comecei a reconhecer as letras, a associa-las às iniciais das palavras, dos 

nomes e a formar sílabas.  

Comecei a ser alfabetizada reconhecendo as letras iniciais de algumas palavras 

escolhidas pela minha avó, descobrindo outras palavras iniciadas por estas letras e 

associando-as a outras letras fui começando a formar sílabas, palavras e, desse modo, fui 

sendo alfabetizada. Assim, segundo minha mãe, eu aprendi que a letra A era a letra inicial do 

nome “Ana”, mas que também era a letra inicial da palavra “abacaxi”, que a letra B era a letra 

inicial da palavra “boneca” e também era a letra inicial da palavra bombom e, dessa forma, fui 

aprendendo todas as letras do alfabeto. É importante lembrar que eu fui alfabetizada numa 

época em que primeiro se ensinavam as letras do alfabeto, depois se formavam as sílabas e, 

por fim, formávamos as palavras e as frases.  

Uma lembrança que recuperei nesta busca por situações e fatos foi a de que, mesmo 

antes de ser alfabetizada, eu adorava brincar que estava lendo algum livro ou revista. Nessa 
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brincadeira, decorava alguns diálogos de propagandas de televisão e os repetia com um livro 

ou revista aberta nas mãos como se estivesse lendo. Nesta brincadeira, repetia o modo de ler 

que percebia nas outras pessoas e, então, era tão convincente a ponto de realmente fazer as 

pessoas que assistiam essa brincadeira, acreditarem que eu realmente estivesse lendo.   Aos 

cinco anos de idade, então, já matriculada na classe de alfabetização, minha mãe contava que 

não tive nenhuma dificuldade em aprender a ler rapidamente.  

Quando realmente aprendi a ler fluentemente, tudo que podia e conseguia, eu “lia”, 

mas foi a partir da alfabetização efetiva, que o meu gosto e busca por leituras se intensificou. 

Tudo que tínhamos em casa como revistas em quadrinho que minha mãe sempre comprava, 

jornais, revistas em geral, lera lido por mim. Eu também brincava de ler estas revistas e livros 

para minhas bonecas e para minha irmã mais nova como se fosse uma professora contando 

histórias, geralmente com o livro aberto nas mãos e repetindo, do meu jeito, as historinhas que 

ouvia da minha avó. No entanto, não recordo de ter transferido este gosto pela leitura para a 

leitura de textos e livros didáticos ou da literatura, na escola.  

Também não me lembro de ter sido incentivada durante os meus anos escolares, por 

algum trabalho pedagógico dos professores, mesmo da professora da classe de alfabetização 

ou, mais tarde, pelas professoras de Língua Portuguesa que trabalhavam especialmente a 

leitura, a continuar lendo, ainda que fosse uma simples revistinha em quadrinho. Também não 

me recordo de nenhum professor que, tendo percebido meu gosto pela leitura, tivesse indicado 

alguma leitura para meu nível de escolaridade e desenvolvimento que não fossem somente os 

livros e textos didáticos. Tampouco me lembro de algum estímulo à leitura dos livros 

didáticos ou da literatura, durante meus anos escolares seguintes em que a leitura de alguns 

livros da literatura, era obrigatória. Lia porque precisava da nota e não porque as leituras 

exigidas eram prazerosas. O prazer estava em escolher os livros e as leituras que eu mesma 

quisesse ler. 

As lembranças que se mantem fortes em mim são aquelas de quando meu gosto pela 

leitura alcançou seu auge, quando já estava na pré-adolescência e comecei a ler as coleções de 

livros, tanto infantil quanto juvenil de Monteiro Lobato, os livros de Pollyanna e Pollyanna 

Moça, que tínhamos em casa. Minha mãe também era assinante do “Círculo do Livro” e, todo 

mês, recebíamos um livro diferente que minha mãe lia antes e depois, passava para mim.  

Além disso, encontrei e li alguns livros pertencentes a uma das minhas tias, que estavam 

guardados em um depósito de um sítio onde passávamos as férias escolares. A maioria desses 
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livros encontrados neste depósito era de livros como os de Agatha Christie, Sidney Sheldon, 

Tolstói, dentre outros autores, com histórias de suspense ou histórias de amor, dramas, 

comédias, e a leitura desses livros me transportava para “outro mundo” e eu ao mesmo tempo 

em que lia, vivia aquelas histórias como se fosse uma personagem delas.  

Aqueles livros “mexiam”, de alguma forma, com as minhas emoções e eu ria, chorava, 

ficava ansiosa em desvendar mistérios. Todas as emoções que os livros despertavam, de 

alguma forma também se relacionavam com características da idade que estava vivendo, 

aproximadamente meus onze/doze anos de idade – os primeiros amores, os suspenses, os 

dramas. Muitos desses livros até não eram indicados para a leitura dentro da minha faixa 

etária e, muitas vezes, fui “ameaçada” a ficar sem os livros porque, enquanto meus primos e 

irmãos aproveitavam o dia brincando no quintal do sítio, eu passava o dia dentro de casa, 

lendo, principalmente quando a leitura era ou estava muito envolvente. Entretanto, agradeço 

por esta ameaça nunca ter se cumprido.  

Também não me lembro de ter sido incentivada a gostar de ler, nem por parte de 

minha mãe que era professora, nem por parte de qualquer outra pessoa da família e me 

custava entender porque meus tios pagavam o que hoje corresponde a cinquenta reais, para 

meus primos, por cada livro lido por eles. Na verdade, meus primos não tinham que fazer uma 

leitura apenas, eles tinham que ler e depois contar o que haviam entendido da leitura para 

meus tios. Tudo isso depois que meus tios já haviam lido os livros que indicavam para eles e 

verificassem se realmente a leitura tinha sido feita. Nessa época, eu lia diversos livros por 

conta própria, não cobrava e nem recebia nada por isso, nem um incentivo, nem um elogio. 

Lia somente pelo prazer de ler.  

Na escola, lembro que nós alunos nunca éramos consultados ou chamados a participar 

na escolha dos temas dos livros de literatura que seriam utilizados durante o ano letivo pela 

disciplina de Língua Portuguesa. Os livros eram sempre escolhidos e impostos pelos 

professores. Assim, os temas não agradavam a todo mundo e, na verdade, na maioria das 

vezes, não agradavam a ninguém. 

Quanto aos livros didáticos, reconheço que os professores tinham um propósito 

pedagógico na escolha desses livros, entretanto, não me recordo que esses livros tenham 

despertado o meu interesse e de outros alunos também, por sua leitura. Talvez a forma como a 

leitura era trabalhada ou a forma de cobrança e avaliação da mesma, ou ainda, talvez a leitura 

estivesse muito além da nossa capacidade de entendimento e isso tudo causasse o nosso 



20 
 

 
 

afastamento e dificultasse a realização da mesma. Acredito que os professores faziam as 

melhores escolhas dos livros que deveríamos ler ou o que deveríamos estudar, mas os livros 

deviam ser interessantes e significativos somente na concepção dos professores ou também 

para nós, alunos? Qualquer que fosse a proposta pedagógica desses dois tipos de leituras, 

tanto a literária quanto a didática, acredito que se nós alunos pudéssemos ser ouvidos sobre os 

temas de nossos interesses e os livros escolhidos pelos professores pudessem se adequar a 

esses interesses, talvez a leitura “obrigatória” deixasse de ser tão “chata” e despertasse mais o 

nosso interesse. Muitas vezes nos tornamos avessos a determinadas leituras, não por serem 

leituras ruins, muito pelo contrário, muitos dos livros indicados para serem lidos eram 

representantes da Literatura clássica, mas talvez, porque não estivéssemos preparados ou não 

tivéssemos uma maturidade intelectual para este determinado tipo de leitura. 

Outro fato de que me recordo agora, é que os livros da literatura indicados pelos 

professores de Língua Portuguesa durante meus anos escolares, somente muito mais tarde 

despertaram o meu interesse, quando já era adulta e quis retomar as leituras que antes não 

“tinham me agradado” ou não faziam nenhum sentido para mim. Talvez o momento em que 

estas leituras foram indicadas, não tenha sido o momento “adequado”.  

Ainda não consigo afirmar o porquê destas leituras não terem despertado o mesmo 

interesse que outras, já que eu gostava tanto de ler. Numa primeira hipótese, como já dito, 

pode ter sido o fato de não terem sido escolhidas por mim, no caso por nós alunos, para serem 

lidas, ou por “serem obrigatórias” e termos que responder aos interesses dos professores e não 

aos nossos próprios interesses, ou até mesmo porque não víamos sentido naquelas leituras que 

não se relacionavam com o nosso cotidiano. Talvez tudo isso, tenha me afastado desses livros 

da literatura e também dos livros didáticos que eu lia sem nenhum interesse, por obrigação. 

Além disso, o trabalho pedagógico dos professores através de leituras tanto de livros da 

literatura quanto as leituras de textos e livros didáticos, não favoreciam um diálogo 

significativo entre mim e os textos. Os mundos e contextos distantes trazidos nos livros 

didáticos ou em outros textos trabalhados continuavam distantes na minha compreensão dos 

mesmos. Geralmente, os livros da literatura eram lidos por nós alunos, individualmente, e não 

tínhamos por parte dos professores nenhum acompanhamento dessa leitura. Após a leitura, 

preenchíamos também individualmente, a ficha de leitura que era corrigida pelo professor e o 

trabalho se encerrava ali. A leitura dos livros didáticos era trabalhada, às vezes, 

coletivamente. Assim, a unidade do livro que estava sendo estudada era lida, alternadamente 
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por cada um dos alunos, em voz alta, e depois o professor explicava o assunto que estava 

sendo tratado e o assunto terminava aí. 

Mesmo não tendo incentivo à leitura dos textos e livros didáticos ou de livros da 

literatura por parte dos professores de Língua Portuguesa que se esperava que trabalhassem 

com leituras de um modo geral, ou de qualquer outro professor, como já mencionado, nunca 

abandonei totalmente os livros. Aqueles livros da literatura escolhidos por mim para serem 

lidos, se tornaram mais que um prazer, muitas vezes foram a minha companhia e também um 

lazer, além de terem sido importantes e necessários durante toda a minha formação como 

leitora. 

Do mesmo modo, o pouco que consigo recordar referente à leitura de textos e livros 

didáticos das disciplinas História, Geografia ou Ciências, disciplinas pelas quais tenho um 

interesse especial na minha tese, é que tínhamos que memorizar datas, saber localizar regiões, 

estados e capitais em mapas ou decorar nomes de famílias de plantas e animais para podermos 

responder nas provas. Depois que as provas terminavam, tudo se perdia porque não fazíamos 

nenhuma correspondência do que havíamos lido e “aprendido” com o conhecimento de 

mundo que trazíamos. Não consigo visualizar nas minhas rememorações quaisquer 

professores das disciplinas de História, Geografia ou Ciências, que tenham feito um trabalho 

pedagógico através da leitura de textos e livros didáticos, no sentido de nos incentivar a ler ou 

a querermos saber o que viria depois daquele momento lido. Pelo contrário, o trabalho 

pedagógico com a leitura de textos e livros didáticos indicados por professores dessas 

disciplinas, se tornava uma barreira à leitura dos mesmos. Além de não entender o valor que a 

leitura dos livros destas disciplinas teria na construção do meu conhecimento, os livros 

indicados eram considerados muito “chatos” e não despertavam qualquer interesse por este 

tipo de leitura.  

Não me lembro de nada de significativo sobre a minha relação com a leitura na época 

do Ensino Médio. A única coisa que realmente lembro é a minha preocupação em passar no 

vestibular. Então tudo o que eu lia, estava relacionado aos estudos das matérias que seriam 

cobradas. Nesse tempo, minha relação com os livros que poderiam ser escolhidos e lidos por 

mim, ficou “estremecida” e, até passar no vestibular, não li nada do “meu interesse” pessoal.  

Entrei na universidade na mesma época em que precisei começar a trabalhar. Assim, 

trabalhava durante o dia todo e fazia meu curso de graduação em Psicologia, à noite. Não 

trabalhava em nada ligado à Educação. Meu trabalho era burocrático, voltado ao atendimento 
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do público que buscava as clínicas onde trabalhei como secretária. Dois anos mais tarde, 

mudei de emprego, mas continuava a trabalhar exercendo a mesma função. Entretanto, o 

escritório onde trabalhava estava localizado ainda mais distante da minha casa e da 

universidade onde estudava. Desse modo, o tempo que eu gastava dentro do transporte 

público no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade e da faculdade 

para casa, que era de aproximadamente três horas e meia por dia, era também o tempo em que 

me dedicava à leitura dos textos indicados pelos professores da faculdade. Se não fosse assim, 

eu não conseguiria cumprir com a tarefa da leitura, o que na verdade nem sempre se cumpria. 

Entre o meu despertar, ir trabalhar, depois do trabalho ir à faculdade e retornar para casa, já 

havia se passado vinte horas do meu dia. Sim, vinte horas! E eu só tinha quatro horas por 

noite para dormir, até despertar novamente e começar tudo de novo. 

Nessa época, tenho que confessar, eu não lia todos os textos indicados por meus 

professores da universidade. Muitos até eu começava a ler, mas desistia, ou pela sua extensão 

ou pela falta de compreensão do texto, ou também pelas condições em que a leitura podia ser 

realizada. Muitas das vezes o trajeto até o trabalho ou até à universidade se transformaram em 

momentos de “complementação do sono” e eu dormia dentro do transporte nesse meu 

deslocamento e mal conseguia ler. 

Quatro anos após o término da minha graduação ingressei no magistério superior por 

meio de concurso público e passei a me dedicar às leituras específicas para a preparação das 

minhas aulas de Psicologia da Educação, que eram ministradas no curso de Pedagogia e em 

cursos diversos de licenciaturas. Nesse sentido, eu mesma buscava em livros específicos da 

área, as leituras que dariam suporte aos assuntos tratados no plano de curso da minha 

disciplina. Nessa época, eu lia muito, mas a leitura tinha um objetivo específico, era dentro da 

minha área de interesse e formação e, portanto, era uma leitura prazerosa.  

Quando ingressei no magistério superior eu tinha apenas a graduação e nenhuma 

experiência com a Educação e sentia a necessidade de fazer outros cursos que me 

capacitassem a ter mais base na minha atuação como professora e poder aprofundar meus 

conhecimentos nesta área da Educação. Assim, seis anos após o meu ingresso no magistério 

superior participei da seleção de um curso de especialização em Alfabetização oferecido pela 

Universidade Federal de São João Del Rei, em São João Del Rei – Minas Gerais, cidade onde 

estava residindo na época. Fui selecionada e finalizei o curso com duração de um (01) ano 

apresentando o trabalho final com o título “A importância do lúdico no processo de 

alfabetização”.  
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A escolha do tema de meu trabalho de final de curso deveu-se ao fato de que, além dos 

livros, também sempre fui encantada pelas brincadeiras e jogos infantis e, como o lúdico 

esteve muito presente no meu próprio processo de alfabetização, queria fazer uma pesquisa 

sobre o que já havia sido publicado a respeito do tema. Minha pesquisa restringiu-se a fazer 

um levantamento das publicações e de como os autores encontrados definiam o lúdico no 

processo de alfabetização. Mesmo tendo como foco o lúdico e ainda que eu não tivesse ainda 

esta percepção, o interesse pelo processo de aquisição da leitura e da escrita neste trabalho já 

estava presente. 

Ao finalizar este curso, uma nova oportunidade de fazer outro curso de especialização 

surgiu, só que agora, em Psicopedagogia, a partir de um convênio entre o Centro de Estudos 

de Pessoal do Exército e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso feito à distância e 

para o qual também fui selecionada.  

Encerrei este segundo curso de especialização dando continuidade à minha pesquisa 

do curso anterior e apresentando o trabalho intitulado “O brincar no processo de 

alfabetização” onde busquei um aprofundamento na literatura encontrada quanto à utilização 

de práticas pedagógicas que valorizassem o brincar, o brinquedo e a brincadeira no processo 

de aquisição da leitura e da escrita. 

Meu ingresso no mestrado foi tardio por conta de muitas mudanças de residências 

entre cidades, estados e até por ter morado fora do país, acompanhando o meu marido militar 

em suas transferências por necessidade de serviço. Nessa época, já havia ingressado no 

magistério superior havia treze anos e continuava a ministrar aulas de Psicologia da Educação 

em cursos de licenciaturas, como por exemplo, História, Geografia, Biologia, Letras, 

Matemática e Educação Física e também para o curso de Pedagogia.  

Para continuar aprofundando meus conhecimentos na minha própria área de atuação, 

durante o meu mestrado, fiz a escolha de ler todos os textos indicados que mais se 

aproximavam à Psicologia da Educação ou a ela se relacionavam. Devo aqui confessar, mais 

uma vez, que muitos dos textos a que tive acesso ou que foram indicados pelos professores, 

não foram lidos integralmente ou até mesmo não foram lidos, ou por não estarem relacionados 

diretamente a área de Psicologia da Educação ou também não estarem relacionados ao tema 

que seria desenvolvido na escritura da minha dissertação. Quando as leituras a serem 

realizadas não eram obrigatórias ou quando não se precisava delas para a execução de um 
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trabalho qualquer, estas eram deixadas para serem realizadas “depois”, só não podia 

determinar quando seria esse depois.  

Terminei o meu mestrado defendendo a dissertação com o título “A produção de 

sentidos para o brincar em um contexto de Educação formal e sua repercussão na aquisição da 

linguagem escrita”. Durante a pesquisa realizada para a minha dissertação pude fazer 

observações em uma classe de alfabetização da relação entre a professora e os alunos e entre 

os próprios alunos, das práticas pedagógicas utilizadas pela professora no processo de 

alfabetização dos alunos, dos sentidos do brincar no processo de alfabetização, tanto os 

sentidos atribuídos pela professora quanto da visão da direção da escola e demais funcionários 

sobre o brincar dos alunos, bem como, da relação dos alunos com os espaços para o brincar 

existentes na escola.  

Tendo estudado a literatura sobre a importância do lúdico no processo de alfabetização 

durante os meus dois cursos de especialização anteriores, pude verificar, pelo menos na classe 

de alfabetização por mim observada, que a alfabetização acontecia na maior parte do tempo 

através de um ensino tradicional, eram poucos os momentos em que o lúdico realmente estava 

presente. Ainda assim, os alunos adoravam os momentos em que a professora lia uma história 

de algum dos livros que estavam em uma estante, à disposição da turma, na sala de aula. 

Entretanto, a leitura dessas histórias não tinha nenhuma participação dos alunos. A história 

que seria lida era de escolha da professora e, após a leitura, mesmo que os alunos quisessem 

fazer alguma pergunta sobre a história, tinham que aguardar o final da leitura para fazê-la. 

Geralmente as histórias eram lidas ao final das aulas para passar o tempo até o sinal de saída 

soar e muitas dessas histórias não chegavam nem a serem concluídas. Percebia que isso 

causava alguma insatisfação aos alunos que não podiam fazer nada para mudar a situação, 

apenas obedeciam.  

Ainda sem uma clara percepção sobre o meu próprio incômodo quanto à relação de 

professores e alunos com a leitura, quase dez anos mais tarde do meu ingresso no mestrado, 

ingressei no doutorado com o firme propósito de que, dessa vez, não deixaria que as leituras 

indicadas ficassem acumuladas ou relegadas para outro momento. Entretanto, por conta das 

muitas atividades que devíamos desempenhar durante o doutoramento, ficou difícil conciliar 

as leituras dos textos das disciplinas, as leituras dos textos do grupo de pesquisa do qual eu 

faço parte e outras atividades e, mais uma vez, fui seletiva na escolha dos textos e livros que 

deveria ler. Muitos dos textos não foram lidos nem pela metade e a minha dedicação à leitura 

novamente estava voltada para os textos que se relacionavam ou com a minha proposta de 
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tese cujo título é “Os sentidos da leitura de textos e livros didáticos no segundo segmento do 

Ensino Fundamental: narrativas de professores e alunos” ou com os assuntos discutidos no 

grupo de pesquisa do qual eu faço parte, ainda hoje. 

Quanto à minha própria prática pedagógica como professora da disciplina Psicologia 

da Educação no magistério superior também proponho a leitura de textos da minha disciplina 

como leitura complementar ou como leitura prévia às minhas aulas para que os alunos tenham 

material suficiente para questionamentos, para tirarem dúvidas e para terem um contato, 

muitas vezes inicial, com o conteúdo da disciplina a ser ensinado, e observo, bem como, 

busco compreender o porquê do afastamento dos meus alunos dessas leituras ou o motivo do 

desinteresse pelas leituras indicadas a eles, uma vez que, na minha percepção eu estou 

procurando sempre dar o maior suporte possível para ajuda-los.  

Nos meus mais de vinte e seis anos de magistério superior, essa não é uma constatação 

somente minha, mas também, após conversas com colegas professores de outras disciplinas 

estes também comentam esse mesmo afastamento e desinteresse por parte dos alunos com 

relação aos textos de suas disciplinas. Eu percebo que estou considerando de minha parte que 

a leitura dos textos, por si só, já deveria ser considerada importante e interessante aos alunos. 

Essa minha percepção me suscitou algumas questões que me fizeram passar de uma conclusão 

apressada sobre o desinteresse dos alunos, para um olhar mais cuidadoso sobre as histórias da 

relação com a leitura e os sentidos constituídos sobre a mesma, produzidos nas trajetórias 

escolares: Será que a leitura quando utilizada como um instrumento pedagógico se torna 

pouco interessante? De que maneira a nossa prática pedagógica através das leituras indicadas 

vai delineando “um certo” afastamento pelo interesse pela leitura, ao longo das trajetórias 

escolares dos alunos? Trata-se de uma atitude desinteressada e pouco responsável com relação 

aos temas da disciplina? Trata-se de histórias de relação com a leitura e sentidos sobre a 

mesma, produzidos nas trajetórias escolares, em especial em relação à leitura de textos e 

livros didáticos? Temos a preocupação na formação dos nossos alunos como leitores?  

Refletindo sobre estes questionamentos percebo que muito da minha prática 

pedagógica foi formada pelo modelo de prática pedagógica de meus professores e, mesmo 

não tendo perdido o interesse pela leitura de livros da literatura escolhidos por mim, essa falta 

de interesse e afastamento da leitura dos livros e textos didáticos nos meus anos escolares 

poderia ter me transformado em mais um aluno, dentre tantos, a ter o meu interesse pela 

leitura diminuído. 
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Após algumas leituras realizadas previamente à minha pesquisa de doutorado, me 

questionei se o fato do afastamento e desinteresse dos meus alunos com relação à leitura dos 

textos indicados não estaria vinculado a aquilo que Paulo Freire (2011) apontava de que o 

trabalho pedagógico com a leitura na escola, muitas vezes, não estar relacionado com a leitura 

de mundo dos alunos e, por conseguinte, essas leituras não expressarem nem o modo de ver o 

mundo, nem os anseios dos alunos, nem as suas inquietações ou os seus sonhos e interesses. 

Essas leituras que, por serem reduzidas a uma única verdade e a uma única atribuição de 

sentidos dada pela educação formal, acabam por ignorar os diferentes tipos de leitores que 

estão presentes nas nossas turmas, muitas vezes não dizem respeito aos seus contextos, bem 

como, ignoram também as condições em que estas leituras são realizadas.  

Neste momento, fazendo uma autoanálise, percebo que a minha própria concepção de 

leitura, até antes de começar minha pesquisa da Tese propriamente dita, estava muito ligada à 

leitura do texto escrito. Ainda não havia parado para pensar sobre outras possibilidades de se 

ler o mundo. Esta concepção equivocada talvez tenha sido adquirida pela forma como a 

leitura sempre foi trabalhada nos meus anos escolares e pelos sentidos atribuídos a ela por 

meus professores, sentidos estes que acabaram sendo internalizados por mim. 

Quando recorremos ao dicionário, o conceito de leitura pode ter muitos significados. 

Pode referir-se ao “ato ou ao efeito de ler” ou “à arte ou ao hábito de ler” (FERREIRA, 1999); 

pode ser aquilo que se lê ou pode referir-se ao modo de se interpretar um texto de um 

determinado autor. De qualquer modo, também estes significados dicionarizados nos levam a 

conceber que a leitura refere-se somente ao texto escrito e dessa maneira nos acostumamos a 

concebê-la com este sentido. 

Desse modo, ao buscar um início de diálogo dessas questões com a minha própria 

história de formação como leitora e outras narrativas sobre o tema, sempre me pareceu ser 

muito interessante conhecer as concepções que alguns professores e alunos têm sobre a leitura 

dos textos e dos livros didáticos e como eles a significam. Nesse sentido, me aproximei e 

busquei focar a minha pesquisa de tese de doutorado nas narrativas (auto)biográficas de 

alunos e professores para conhecer e refletir sobre o papel representado pela leitura dos textos 

e livros didáticos na formação do leitor e na constituição de uma certa relação com a leitura.  
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Introdução 

 

 

 

“Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê”. 

Monteiro Lobato 

 

 

Dando continuidade à narrativa iniciada com a minha própria trajetória de formação e 

de relação com a leitura, começo a trazer aqui mais alguns fios que permitem outras 

possibilidades de leitura e de compreensão para as questões que me inquietam e que 

suscitaram o tema da minha tese de doutorado sobre: “Os sentidos da leitura de textos e livros 

didáticos no segundo segmento do Ensino Fundamental: narrativas de professores e alunos”.  

As inquietações que culminaram no tema desta tese, como descrito na minha narrativa 

de formação leitora, vêm se manifestando no meu próprio trabalho pedagógico através da 

leitura de textos da disciplina ministrada por mim, durante minha experiência como 

professora da disciplina Psicologia da Educação, ao longo de mais de 26 (vinte e seis) anos de 

Magistério Superior, lecionando para alunos dos cursos de licenciaturas como: História, 

Geografia, Biologia, Letras, Matemática e Educação Física, assim como, para alunos do curso 

de Pedagogia, em diversas Universidades de alguns estados brasileiros onde já morei, como 

também, na Universidade Federal Fluminense onde estou lotada e leciono. 

Assim, como professora da disciplina Psicologia da Educação, em todos esses anos de 

experiência nos diversos cursos de licenciaturas já mencionados e em Pedagogia, tenho 

constantemente observado, constatado e se tornou uma preocupação pessoal a resistência dos 

alunos, em geral, com relação à leitura dos textos didáticos de minha própria disciplina. A 

resistência a esses textos sugeridos como leitura complementar ou preliminar às aulas para 

facilitar o acompanhamento das mesmas, foi se constituindo e aumentando uma preocupação 

que me impulsionou a olhar para a questão da leitura e a produção de seus sentidos ao longo 

das trajetórias escolares, como uma possibilidade de pesquisa, cujo foco principal fosse, 

então, o sentido da leitura constituído por professores e alunos, ao longo de suas trajetórias 

escolares e de formação como leitores.  

Desse modo, esta tese tem como seu objetivo mais geral discutir a formação do leitor 

na escola para além do seu lócus estabelecido formalmente e mais esperado como na 
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disciplina de Língua Portuguesa, por exemplo, e como objetivos mais específicos 

compreender os sentidos atribuídos, por professores e alunos, ao papel da leitura de textos e 

livros didáticos na formação do leitor, especialmente ao papel da leitura relacionado à leitura 

de textos e livros didáticos das disciplinas de História, Geografia e Ciências e conhecer as 

práticas pedagógicas dos professores a partir do trabalho com textos e livros didáticos de suas 

respectivas disciplinas.  

A partir da minha preocupação, inicialmente, senti uma necessidade de fazer uma 

pesquisa prévia sobre dados da alfabetização no Brasil já que o processo de aquisição da 

leitura se inicia no processo de alfabetização da criança.  

Comecei pela leitura de um dos livros pesquisados, o livro “História inacabada do 

analfabetismo no Brasil” (2009), cujo título já denuncia que o analfabetismo no Brasil ainda é 

uma realidade, portanto tem uma história inacabada, e no qual encontrei a informação de que 

o Brasil terminou o século XX e entrou no século XXI com um número ainda muito grande 

de pessoas não alfabetizadas, o que é um dado preocupante, minha preocupação tornou-se 

ainda mais incômoda. 

Pesquisando as informações do censo demográfico realizado no Brasil pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2000, e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD, de 2005 mencionadas por Ferraro (2009), autor do livro 

acima mencionado, ficou constatado que se somando o número de crianças entre 8 (oito) e 9 

(nove) anos de idade que ainda não aprenderam a ler e escrever e o número de pessoas com 

10 (dez) anos ou mais que, efetivamente, não sabiam ler e escrever, o total de analfabetos no 

Brasil ultrapassava os 18,8 (dezoito vírgula oito) milhões de pessoas, já naquele ano em que o 

livro foi publicado.  

Mesmo que nosso país tenha proporções continentais e um grande número de 

habitantes, já chegamos ao século XXI e este número enorme de analfabetos pode representar 

um sintoma de que o planejamento para a erradicação do analfabetismo não está funcionando 

ou, ainda, que não se encontrou uma fórmula efetiva de solucioná-lo. Nesse sentido, o autor 

chama a atenção para o que ele denominou de fracasso das políticas públicas de escolarização 

e alfabetização durante mais de um século. Parafraseando o autor, parece que o índice de 

analfabetismo ignorou todas as reformas no sistema educacional e todas as políticas 

educacionais que foram se sucedendo ao longo do século XX.  
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Com o objetivo de obter dados mais atuais, busquei também informações sobre o 

analfabetismo no demonstrativo do censo demográfico realizado pelo IBGE, no ano de 2010. 

A informação encontrada foi a de que a taxa de analfabetismo no Brasil na população com 15 

anos de idade ou mais tinha apresentado uma queda de 13,63% (treze vírgula sessenta e três 

por cento), em 2000, para 9,6% (nove vírgula seis por cento). Dentro dessa faixa etária o 

Brasil tinha, no ano de 2000, um total de 16.294.889 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e 

quatro mil, oitocentos e oitenta e nove) de analfabetos contando somente o número de pessoas 

que efetivamente não sabiam ler e escrever, ao passo que os dados do censo de 2010 

demonstraram que este número tinha caído para 13.933.173 (treze milhões, novecentos e 

trinta e três mil, cento e setenta e três) de analfabetos. 

Em outras pesquisas encontradas, como a pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro 

na sua 4ª (quarta) edição, e divulgada no livro “Retratos da Leitura no Brasil 4”, de 2016, 

encontrei a informação de um aumento percentual para 56% (cinquenta e seis por cento) de 

leitores no Brasil, em relação aos 50% (cinquenta por cento) de leitores apontados na pesquisa 

divulgada na edição anterior, de 2012.  

Os dados das pesquisas encontradas, de alguma maneira, apontavam para uma redução 

na taxa do analfabetismo no Brasil, como por exemplo, os dados presentes no Mapa de 

Analfabetismo no Brasil, de 2013, caderno produzido pelo MEC – Ministério da Educação 

em parceria com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira que informa que as taxas de analfabetismo caíram de um percentual de 65,3% 

(sessenta e cinco vírgula três), em 1900, para 13,6% (treze vírgula seis), em 2000. Ainda 

assim, é necessária uma redução na taxa de analfabetos em números absolutos porque o 

percentual dá somente uma estimativa. 

Segundo o Mapa do Analfabetismo no Brasil (INEP/MEC, 2013), se por um lado o 

Brasil apresente as condições necessárias como recursos econômicos e docentes qualificados 

para superar o problema do analfabetismo, por outro lado, tem que lidar com as mudanças 

sofridas no próprio conceito de analfabetismo. Enquanto o conceito usado pelo IBGE para 

declarar uma pessoa alfabetizada como aquela “pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um 

bilhete simples no idioma que conhece” (IBGE, 2010, p. 6), no mundo cresce o conceito de 

analfabeto funcional que inclui “todas as pessoas com menos de quatro séries de estudos 

concluídas” (IBGE, 2010, p. 6). Assim, mesmo que o analfabetismo tenha sofrido um 

processo de desaceleração pela implantação e pela ampliação do número de programas de 

incentivo à escolarização e à leitura, esses programas não foram suficientes para garantir que 
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grande parte da população completasse o Ensino Fundamental e fosse considerada 

alfabetizada. Segundo dados das pesquisas visitadas, no Brasil, o analfabeto funcional, 

mesmo permanecendo na escola pelo menos oito anos, não avança além das séries iniciais. 

O que deve preocupar, na verdade, é que mesmo se reduzindo o número de 

analfabetos, ou seja, o número de pessoas que realmente não sabem ler ou escrever ou, 

falando de outra forma, mesmo se aumentando o número de leitores como aqueles 

considerados alfabetizados, muitos destes considerados alfabetizados ainda declaram que, por 

não compreenderem o conteúdo dos livros que leem, não leem mais, havendo assim um 

abandono da leitura.  

Busquei também, na literatura existente, por uma justificativa para a desistência da 

leitura por muitos “leitores” e encontrei dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo 

Montenegro (IPM) e a ONG Ação Educativa (LIMA, RIBEIRO e CATELLI JUNIOR, 2016), 

em sua oitava edição do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) que conceitua 

analfabetismo funcional como a incapacidade de compreensão de textos simples e de realizar 

operações matemáticas complexas apesar do reconhecimento de letras e números, que 

também revelou índices de analfabetismo preocupantes no Brasil nos dias atuais, além de 

constatar que o domínio pleno da leitura vem sofrendo queda entre todos os entrevistados, 

tendo eles concluído o Ensino Fundamental ou mesmo, o Ensino Superior. Essa constatação 

parece que se confirma no fato de que muitos alunos chegam ao final do Ensino Fundamental 

sem saber ler. Se usássemos este critério para mensurar o número de analfabetos no Brasil, 

este número, talvez, ganhasse proporções inimagináveis. 

A partir dos dados das pesquisas acima mencionadas e o fato de ter sido mencionado 

também um fracasso das políticas públicas com relação à redução do analfabetismo, senti a 

necessidade de buscar nas leis brasileiras, desde a nossa Constituição, informações referentes 

a aquilo que as leis determinam quanto ao processo de aquisição da leitura.  

Esse conhecimento se fez necessário porque, embora eu sempre tenha atuado na área 

da Educação, especificamente com a disciplina Psicologia da Educação, sempre dentro de 

uma Faculdade de Educação, minha graduação foi no curso de Psicologia e, mesmo tendo 

cursado a licenciatura em Psicologia, este curso, na minha formação, não ofereceu 

oportunidades de reflexões e debates referentes às questões relevantes da área da Educação. 

Nesse sentido, senti que havia uma lacuna na construção do meu conhecimento quanto 

às questões educacionais e, desse modo, me dediquei a buscar conhecimentos e a pesquisar a 
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questão da leitura tão amplamente discutida na área da Educação, mas tão pouco desenvolvida 

no meu curso de formação.  

Mesmo durante o meu mestrado em Educação, como o meu objeto e objetivos da 

pesquisa desenvolvida para a dissertação eram distintos do meu atual objeto, a leitura e a 

formação de leitores, não tive oportunidade e também não busquei aprofundamento nessas 

questões.  

Achei importante, assim, me instruir sobre os caminhos trilhados pelas leis e políticas 

públicas da Educação quanto às orientações de práticas pedagógicas, ao favorecimento do 

processo de aquisição da leitura pelos alunos. Desse modo, agora no doutorado, pude 

pesquisar nos documentos oficiais, isto é, nas leis, aquilo que abordasse a leitura, a formação 

de leitores e/ou abordasse a alfabetização, já que a aquisição da leitura “deveria” acontecer 

neste nível de escolaridade. Ainda que este não fosse o meu objeto de estudo e não tivesse em 

mente fazer uma pesquisa neste nível de escolaridade, na Alfabetização, precisava conhecer 

as informações/encaminhamentos das leis que orientavam e determinavam a sua origem e 

desenvolvimento.  

Por considerar a importância dessas informações iniciais e legais sobre o processo de 

aquisição da leitura, dediquei o “Capítulo 1 – A trama das leis”, desta Tese, para apresentar a 

trajetória percorrida neste processo de construção do meu conhecimento. 

Da mesma forma que pesquisei as leis, também realizei em dezembro de 2016, um 

levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES – MEC (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - fundação do Ministério da Educação), 

buscando por trabalhos e pesquisas que tratassem do tema leitura e formação de leitores, a 

partir do ano de 2010.  

Nesta pesquisa, busquei, mais especificamente, por teses e dissertações cujos resumos 

tivessem como palavras-chave as palavras leitura, formação de leitores e livros didáticos. 

Filtrei minha pesquisa, também, pelo nível de escolaridade, isto é, filtrei as pesquisas 

realizadas no nível de escolaridade de meu interesse, do 6°(sexto) ao 9°(nono) ano do Ensino 

Fundamental. Outros filtros também foram aplicados como o filtro da grande área de 

concentração como sendo a área de Ciências Humanas e o filtro da área da Educação, como 

área específica.  

Embora o acesso aos resumos das produções acadêmicas realizadas antes de 2013, 

tanto o acesso aos resumos das teses como das dissertações não estar mais disponível no 
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Banco de Teses e Dissertações porque houve uma substituição da Plataforma CAPES-MEC 

pela Plataforma Sucupira e a partir do ano mencionado, 2013, os resumos anteriores a este 

ano não permitirem mais os seus acessos, pesquisei por todos os títulos de todas as Teses e 

Dissertações desde 2010, para conhecer aquilo que já havia sido pesquisado e publicado com 

relação ao meu tema de pesquisa. Mesmo aquelas pesquisas cujos resumos não estavam mais 

disponíveis e, no entanto, se aproximavam, pelo título, do meu tema, busquei por seus títulos 

nos registros das bibliotecas da instituição de origem das mesmas, para conhecer os resultados 

das pesquisas a que seus autores haviam chegado, de forma que pudessem me orientar, me 

fornecendo mais dados/informações sobre as produções acadêmicas sobre o tema.  

Neste levantamento, um total de 6.410 (seis mil, quatrocentos e dez) produções 

acadêmicas foi encontrado entre Dissertações e Teses, usando os filtros já mencionados 

acima, aos quais somente tive acesso direto aos resumos das pesquisas relacionados no Banco 

de Teses e Dissertações, a partir de 2013. De qualquer forma, tive acesso aos dados numéricos 

de teses e dissertações defendidas no Brasil a partir do ano de 2010, com os mesmos termos 

de pesquisa: leitura, formação de leitores e livros didáticos e pude verificar que um número 

muito maior de dissertações do que de teses tinha sido publicado até então e, na grande 

maioria das produções acadêmicas encontradas, a leitura estava relacionada à disciplina de 

Língua Portuguesa, aos livros didáticos de Língua Portuguesa, à Literatura e a outros temas 

que não versavam, especificamente, sobre a leitura de textos e livros didáticos de História, 

Geografia e Ciências e a formação de leitores com a contribuição destas disciplinas. Desse 

modo, pude constatar que existe um número reduzido de pesquisas de doutorado que tenham 

como foco a leitura e a formação de leitores através de textos e livros didáticos das disciplinas 

História, Geografia e Ciências. Estas pesquisas quando existem, abordam a leitura e a 

formação de leitores relacionada a uma única disciplina dentre as mencionadas. 

Em seu livro “O Ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova Pedagogia da 

leitura”, também lido antes de começar minha pesquisa propriamente dita, Silva (2011) já 

apontava que as pesquisas sobre a leitura no Brasil, diferentemente de outros países que veem 

a leitura como um componente indispensável e fundamental para a educação do indivíduo, 

estão muito aquém do que se podia esperar. As pesquisas são pouco desenvolvidas e o maior 

número dessas pesquisas publicadas está relacionado ao processo de alfabetização. Nesse 

sentido, o autor aponta que, em se tratando do contexto brasileiro, o que é chamado de leitura 

está limitado ao processo de alfabetização. Desse modo, parece que a concepção existente de 
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aluno-leitor é daquele aluno que, supostamente, aprendeu a ler de forma mecânica no primeiro 

ano do ensino fundamental, e é somente isso.  

De uma forma bem pessimista, Silva (2011) aponta também que de pouco vale o 

investimento em pesquisas sobre a leitura ou o desenvolvimento de programas de estímulo à 

leitura, se isso fica somente no nível do idealismo, porque no contexto brasileiro, segundo sua 

visão, se convive com a falta de um local apropriado para a leitura, como bibliotecas escolares 

bem equipadas e com um acervo diversificado e atualizado que atendam aos interesses de 

leitura de professores e alunos de diversas séries, além da falta de profissionais formados, 

como bibliotecários ou professores especializados, que possam ajudar e atender as 

necessidades dos leitores. Assim, afirma o autor que “se é relativamente fácil constatar a 

presença da leitura na escola, torna-se um pouco mais difícil discutir as condições concretas 

de produção da leitura, nesse contexto” (SILVA, 1998, p. 2). 

Através do acesso às produções acadêmicas publicadas no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, também foi possível fazer uma revisão de literatura dos autores 

citados nas referências bibliográficas dessas produções acadêmicas, o que contribuiu e 

determinou a escolha do referencial teórico que fundamenta esta tese. Assim, é apresentado 

no “Capítulo II - A leitura como vida e a vida como leitura: entrelaçando as relações entre 

linguagem, leitura e experiência”, desta tese, os autores e suas abordagens teóricas com quem 

dialoguei. 

Desse modo, dando início à composição da trama teórica desta tese, apresento um 

breve resumo das abordagens teóricas que serão apresentadas no “Capítulo II”, já 

mencionado, os fios teóricos que dialogam entre si e que me ajudaram a compor teoricamente 

esta minha narrativa e que são aqueles que discutem os conceitos de linguagem, leitura e 

experiência e suas possibilidades de ampliação.  

Na fundamentação teórica foram abordados os autores Lev Vygotsky, Paulo Freire, 

Eliana Yunes, Walter Benjamin e Jorge Larrosa. O que articula o pensamento desses autores é 

o fato de que pressupõem que a leitura transcende a leitura do texto escrito apenas como uma 

decodificação de palavras e, sendo assim, aquele que lê tem múltiplas formas e modos de ler 

possíveis no seu cotidiano, nas suas experiências, nas experiências que são compartilhadas 

entre os homens e essas experiências são as que geram novos conhecimentos e novos 

significados. 
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Começo assim, trazendo para compor a trama teórica desta tese, o primeiro autor 

estudado, Lev S. Vygotsky (2001) e sua discussão sobre a linguagem. Na abordagem teórica 

de Vygotsky (2001), a linguagem como o sistema simbólico produzido socialmente e que está 

presente em todos os grupos humanos, bem como, a sua relação dinâmica e estreita com o 

pensamento, se tornou o ponto de partida para o entendimento das questões humanas e 

sociais. Nesse sentido, o autor desenvolve uma abordagem sócio histórica buscando na gênese 

do pensamento e da palavra o entendimento do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, e da constituição do homem na sua relação com a cultura. 

Nesta abordagem, a linguagem tem tanto uma função de intercâmbio social, servindo à 

comunicação entre os homens, quanto uma função de pensamento generalizante, isto é, uma 

função que possibilita uma organização, numa mesma categoria conceitual, objetos, situações, 

eventos. Essa função de pensamento generalizante é o permite que a linguagem seja, também, 

um instrumento do pensamento.  

Vygotsky (2001) aponta que a comunicação entre os homens só é possível porque os 

homens foram capazes de criar um sistema de troca de informações e de ação, compartilhando 

significados comuns aos indivíduos de seu grupo social. Nesse sentido, é o significado da 

palavra que permite a mediação entre o homem e o mundo possibilitando tanto a compreensão 

desse mundo quanto a sua ação sobre ele.  

O autor defende que o significado da palavra, que tem um sentido atribuído 

socialmente, é fundamental para a leitura. Esse pensamento pressupõe uma concepção de 

leitura como um processo de construção de sentidos e de interação entre o leitor, o texto e o 

autor, que sofre a influência das práticas sociais e culturais nas quais ocorre essa interlocução. 

Desse modo, o sentido não é algo pronto, acabado no texto, mas vai se constituindo a partir 

dos conhecimentos prévios do leitor, seus objetivos e sua relação com a realidade linguística 

do texto.  

Vygotsky (2001) concebia que tanto o pensamento como o intercâmbio social tem no 

significado da palavra a sua unidade. Este pensamento implica que exista uma relação entre as 

dimensões intelectuais e afetivas, ou seja, existe um sistema dinâmico de significados no qual 

o afetivo e o intelectual se unem. Desse modo, o significado da palavra é tanto um fenômeno 

verbal quanto intelectual (VYGOTSKY, 2001).  
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Retomarei esta discussão e aprofundarei a relação entre a linguagem e o pensamento 

no Capítulo II, referente à minha discussão teórico-conceitual e sua relação com as questões 

centrais dessa tese. 

Da mesma forma, trago para este diálogo, os autores Paulo Freire (2011) e Eliana 

Yunes (2005) e suas discussões sobre o conceito de leitura.  

Freire (2011) vê o ato de ler como uma forma de conhecer o mundo e entende que a 

leitura não se limita à decodificação das palavras escritas. Para o autor, a leitura das palavras é 

precedida pela leitura de mundo. Nesse sentido, a leitura e a compreensão de um texto 

pressupõem uma correlação do texto com o contexto no qual o sujeito está inserido. Para o 

autor, assim, não existe uma dicotomia entre a leitura de mundo e a leitura da palavra. 

Numa outra forma de interpretar a leitura, mas não tão distinta ao que Freire (2011) já 

havia discutido, Yunes (2005) defende que, desde a infância o homem significa, isto é, atribui 

imaginariamente, funções e significados ao seu mundo. Nesse sentido, quando o homem dá 

nomes às coisas do mundo a sua volta, o homem já está fazendo uma interpretação deste 

mundo, está dando um significado a ele, está “lendo”. Segundo a concepção da autora, o 

homem lê o mundo antes de ler a palavra. A autora defende ainda que pela linguagem o 

homem constrói o mundo e, através da leitura, o homem dá uma organização a este mundo.  

Para a autora, entretanto, o ato de ler o mundo não é tão simples quanto nós possamos 

pensar, mas sim, é um ato muito complexo, pois exige que o leitor leia e ao mesmo tempo 

faça uma reflexão crítica, faça uma leitura de forma não automatizada, compreendendo, 

interpretando e dando significado a aquilo que se está lendo (YUNES, 2005).  

Somando-se à discussão dos conceitos de linguagem e de leitura, já mencionados 

acima, trago mais um fio na composição desta fundamentação recorrendo à discussão do 

conceito de experiência (Erfahrung), feita por Walter Benjamin (2012), conceito este que 

perpassa toda a sua obra. Benjamin não fechou este conceito em uma única definição. Assim, 

o conceito de experiência veio sofrendo alterações ao longo da produção da obra de Benjamin 

(2012). 

O autor faz referência à questão da experiência em cinco ensaios que compõe a sua 

obra. São eles: “Experiência” (1913); “Sobre o programa da filosofia do porvir” (1918); 

“Experiência e pobreza” (1933); “O narrador” (1936) e “Sobre alguns temas baudelairianos” 

(1940). Em todos estes ensaios, Benjamin se utilizou do termo Erfahung cuja tradução para o 
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nosso idioma significa “experiência”. Entretanto, o termo ao longo de seus ensaios, assume 

sentidos e usos distintos.  

Durante a década de 30, década da produção de suas principais obras, Benjamin 

atribuiu ao conceito de experiência o sentido de um conhecimento tradicional que era 

transmitido de geração para geração, mas que vinha perdendo sua força na modernidade. Em 

seu ensaio sobre Baudelaire, Benjamin (2012) traz o termo experiência aproximando-o mais 

ao campo da sensibilidade e substituindo sua denominação por Erlebnis, cuja tradução é 

vivência. Este ensaio, no entanto não será abordado nesta tese. Nesta tese, faremos referência 

somente aos textos, “Experiência”, “Experiência e pobreza” e “O narrador” para discutir o 

conceito de experiência trazido por Benjamin. 

Faço menção também aos conceitos de narrativa e rememoração que foram 

apropriados da abordagem teórica de Benjamin (2012), pela importância e relação com o tema 

desta tese. O conceito de narrativa para o autor em referência está perpassado por muitos 

sentidos/significados que ultrapassam a ação de relatar ou contar uma história ou fato. Tal 

conceito abrange em si um significado histórico e social apresentado e discutido pelo autor 

em seu ensaio “O Narrador”, no qual apresenta variadas formas de narrativas.  

O conceito de rememoração é um conceito nuclear que também permeia toda a obra 

do autor. Benjamin (2012) coloca em oposição os conceitos de rememoração e memória e 

argumenta que a memória tem como características ser conservadora e de “proteger as 

impressões”, enquanto a rememoração visa justamente desintegrá-las, uma vez que é sem 

limites. 

A compreensão do conceito de experiência em Benjamin (2012), e dos outros 

conceitos, como narrativa e rememoração só é possível se buscarmos entendê-los dentro da 

crítica à modernidade também elaborada pelo autor, uma vez que estes conceitos aparecem 

em sua obra em forma de ensaio que abordam preocupações variadas de sua época, como as 

consequências da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do fascismo. 

Finalmente, inseri o autor Jorge Larrosa (1996; 2016) neste diálogo, principalmente 

por sua ampliação do conceito de experiência apropriado a partir da abordagem teórica de 

Walter Benjamin, bem como, por sua concepção de leitura e sua discussão sobre formação. 

Para o autor, a leitura tanto pode ser vista como formação, bem como, a formação pode ser 

vista como leitura. Nesse sentido, a leitura é o que nos faz ser o que somos, colocando-nos 

frente a nós mesmos, à nossa própria constituição. Segundo o autor, para que a leitura seja 
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considerada como uma atividade que nos forma, que nos constitui, o texto tem que, além de 

estar intimamente relacionado com a nossa subjetividade, essa relação deve ser vivenciada 

como uma experiência, como algo que nos marca.  

Após a apresentação deste breve resumo sobre as abordagens teóricas dos autores 

chamados ao diálogo, retorno à narrativa do processo de construção desta tese. Retomando 

minha preocupação com relação à leitura, como já mencionado anteriormente, reconheço que 

ela se estende também ao fato de que a leitura seja tema de disciplinas específicas, como a 

disciplina de Língua Portuguesa e a disciplina de Literatura, por exemplo, como se as outras 

disciplinas do currículo não utilizassem a leitura com uma proposta pedagógica e como se 

isso não fizesse parte do processo de formação de leitores. 

Assim, pareceu-me interessante tentar resgatar as memórias de leitura de professores, 

bem como, as memórias de alunos sobre suas trajetórias de formação leitora, tanto inicial 

quanto ao longo de sua formação e o processo de produção de sentidos sobre a leitura que foi 

sendo constituído ao longo dessas experiências e trajetórias escolares, principalmente em 

relação às suas experiências com textos e livros didáticos. Nessa direção, pensei em uma 

abordagem teórico e metodológica que tivesse como princípio a compreensão e a conexão de 

muitas histórias de formação incluindo a minha como pesquisadora e permitisse uma reflexão 

sobre como a trajetória de formação leitora desses professores dialoga com as práticas 

pedagógicas relacionadas à leitura de textos e livros didáticos de suas disciplinas e como as 

histórias de leituras dos alunos dialogam com as práticas leitoras de seus professores.  

Muito “tocada” pela leitura da obra de Paulo Freire e pela forma narrativa como ele 

rememora e expõe suas experiências e sua forma de “gestar ideias” (FREIRE, 2014) 

articulando a dimensão pessoal e a dimensão profissional com as histórias sócio culturais dos 

alunos com quem conviveu é que me decidi e me apoiei no aporte (auto)biográfico de 

histórias de vida e formação como a perspectiva teórica e metodológica adotada para 

desenvolver os objetivos desta tese.  

Nesse sentido, a abordagem (auto)biográfica de histórias de vida e formação tem dado 

origem a práticas e reflexões que possibilitam o entrelaçamento de várias disciplinas, além de 

permitir o recurso de diversos enquadramentos conceituais e metodológicos. Assim, no 

“Capítulo III – Fios de uma perspectiva teórico e metodológica” aponto a escolha por este 

aporte, suas características, bem como o recurso utilizado na obtenção das narrativas para 

conhecer o processo de produção de sentidos de professores e alunos sobre a leitura, 
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constituído ao longo de suas trajetórias de formação e suas relações com as práticas 

pedagógicas de leitura atuais em relação às disciplinas de História, Geografia e Ciências.  

Foi nessa direção, como um modo de resgatar as memórias de relação com a leitura de 

professores e alunos ao longo de seus processos de formação é que foram definidos como 

sujeitos desta pesquisa: três (03) professoras, uma de cada uma das disciplinas de História, 

Geografia e Ciências, respectivamente, que atendem do 6° (sexto) ao 9° (nono) ano do Ensino 

Fundamental, bem como, quatro (04) alunos do 6° (sexto) ao 9° (nono) ano do Ensino 

Fundamental.  

Justifico a escolha das disciplinas acima citadas, ou seja, História, Geografia e 

Ciências, pelo fato de que essas disciplinas não são vistas, de modo geral, como disciplinas 

onde a leitura de textos possa de alguma forma contribuir também para a formação de leitores.  

Da mesma forma, a justificativa de escolha pelos últimos anos do Ensino Fundamental 

deveu-se ao fato de que, diferentemente do que acontece no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental em que um único professor é o responsável por lecionar todas as disciplinas do 

currículo para uma única turma, a partir do 6° (sexto) ano os alunos têm contato com mais de 

um professor que lecionam as várias disciplinas que constam do currículo, cada um na sua 

respectiva disciplina. Dessa forma, os alunos têm contato com uma variedade de trabalhos 

pedagógicos com a leitura de textos e livros didáticos utilizados por estes professores e 

conhecer estas trajetórias de formação leitora me pareceu de grande importância para entender 

o processo de produção de sentidos sobre a leitura desses textos e o seu papel na constituição 

de uma determinada relação com a leitura. 

Os dados da contextualização da pesquisa constam do “Capítulo IV - Fios da 

contextualização da pesquisa”. A pesquisa apresentada nesta tese foi realizada no primeiro 

semestre do ano de 2017 e ao longo de 2018, no COLUNI/UFF – Colégio Universitário 

Geraldo Reis da Universidade Federal Fluminense, pertencente à rede pública de ensino e que 

atende tanto a Educação Infantil quanto ao Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Todos os sujeitos que participaram desta pesquisa são professores e alunos da 

instituição de ensino, acima mencionada. Tanto os alunos quanto os professores foram 

indicados pela professora responsável pela Coordenação de Estágios desta instituição, a 

pedido da sua diretora, após terem sido convidados a participar da pesquisa. Assim, após um 

convite informal aos professores e alunos que se dispusessem voluntariamente a participar da 

pesquisa, aqueles que se voluntariaram a participar foram convidados a conceder uma 
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entrevista, narrando livremente sobre todas as memórias suscitadas sobre sua relação com a 

leitura, em especial a leitura de textos e livros didáticos das disciplinas de História, Geografia 

e Ciências, tanto no tempo em que eram estudantes, no caso dos professores, como na 

atualidade em seu trabalho pedagógico, assim como, os alunos foram convidados, também, a 

narrarem livremente sobre a sua percepção quanto ao trabalho dos professores de História, 

Geografia e Ciências, com textos e livros didáticos dessas respectivas disciplinas. 

O recurso utilizado para que os sujeitos da pesquisa produzissem suas narrativas, foi 

inspirado na entrevista narrativa discutida por Jovchelovitch e Bauer (2015), a partir do 

formato sistematizado e apresentado por Schütze (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015) num 

manuscrito que, segundo os autores, ainda permanece sem ser publicado. Escolho o termo 

inspiração, porque, como detalharei mais adiante, no relato das entrevistas, nem sempre as 

circunstâncias das mesmas, em especial no que diz respeito às entrevistas com os alunos, me 

permitiram seguir à risca os passos indicados pelos autores, nesse tipo de entrevista.  

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2015) o ser humano tem uma necessidade de contar 

histórias. Os autores argumentam que através da narrativa, somos capazes de nos lembrar de 

acontecimentos, colocar esses acontecimentos em uma ordem ou em uma sequência, 

encontrando possíveis explicações para isso, bem como, relacionar os acontecimentos entre si, 

dando sentido a construção da nossa própria vida tanto individual como social. Dessa 

maneira, ao proporcionar que os sujeitos rememorem a sua trajetória, privilegia-se o discurso 

trazido pelos autores das narrativas, colocando o foco central na figura do narrador que, do 

seu modo, de acordo com a sua própria perspectiva, recompõe um “certo passado”, 

escrevendo-o ou reescrevendo-o, ou ainda, transformando-o de forma consciente e natural.  

As entrevistas narrativas realizadas nesta pesquisa e que constam do “Capítulo IV – 

Fios da contextualização da pesquisa” foram todas gravadas e, posteriormente, transcritas pela 

própria pesquisadora. A entrevista narrativa visa à possibilidade dos sujeitos da pesquisa 

narrarem suas histórias de uma forma mais livre, com a mínima interferência do pesquisador, 

o que nesta pesquisa, muitas vezes não foi comtemplado, pela dificuldade dos alunos em 

estabelecerem uma narrativa.  

Juntando os fios da trama da pesquisa desta tese, encontrei a razão de minha escolha 

pela entrevista narrativa naquilo que nos aponta Walter Benjamin (2012) quando afirma que 

aquilo que é suscitado pela memória e que está impregnado de sentidos, no momento em que 
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é trazido novamente à consciência e torna-se presente, atualiza o passado, atribuindo um novo 

significado a ele. 

Seguindo as propostas apresentadas pelos autores, após a realização das entrevistas 

narrativas, apresento o “Capítulo V – O que nos conta a trama das narrativas”, onde a 

intenção é realizar uma tessitura com os muitos fios puxados neste trabalho para trazer uma 

certa leitura e uma certa compreensão sobre as questões e objetivos aqui levantados.  

Finalizando esta tese, faço minhas “Considerações Finais”, avaliando o meu percurso 

no decorrer da pesquisa e tecendo minhas conclusões sempre provisórias, apontando quando 

houver, possíveis desdobramentos da pesquisa. 
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Capítulo I - A trama das leis 

 

 

 

Neste capítulo, procuro fazer um breve resumo narrativo dos meus primeiros passos 

no percurso da minha pesquisa, em que busquei por dados/informações sobre o processo de 

alfabetização e/ou sobre a aquisição da leitura e a formação de leitores, nos documentos 

legais, para suprir uma lacuna de conhecimento deixada pelo meu curso de graduação em 

Psicologia. 

Nesse sentido, não tenho a intenção, nesta Tese, de fazer qualquer análise dos dados 

encontrados posto que não faça parte dos meus objetivos e do objeto da tese, mas sim, apontar 

as informações que mais chamaram a minha atenção neste percurso de construção de 

conhecimentos. 

Como o mencionado na “Introdução” desta tese, o foco do meu curso de graduação em 

Psicologia estava longe de fazer qualquer relação com as questões educacionais e, embora eu 

tenha cursado a licenciatura, meu curso estava dirigido para a formação do professor de 

Psicologia e não para a formação do professor na área da Educação. 

Assim, não tendo tido a oportunidade de estudar e refletir sobre as questões 

educacionais direcionadas ao fomento da leitura e da formação de leitores, temas implícitos 

na minha pesquisa, senti a necessidade de realizar uma busca, nos documentos legais, sobre o 

que estes mencionavam com relação ao tema desta tese antes mesmo de realizar minha 

pesquisa específica propriamente dita da tese. 

Preciso deixar claro que nas pesquisas realizadas nos documentos oficiais e 

mencionadas aqui, me detenho aos documentos legais mais recentes e a mencionar aquilo que 

diz respeito somente ao meu foco de pesquisa, a aquilo que se relaciona a questões sobre a 

leitura, período de escolaridade em que a leitura deve ser adquirida, a obrigatoriedade do 

Estado e da família em oportunizar o processo de aquisição da leitura, as políticas públicas 

que pretendem/pretendiam favorecer este processo, dentre outras questões, embora muitas 

outras informações/dados possam ser encontradas no material oficial pesquisado. 

Nesse sentido, as primeiras informações encontradas nesses meus primeiros passos de 

pesquisa aparecem na nossa própria Constituição Federal, a que está em vigência ainda hoje, 
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promulgada em 5 de outubro de 1988, que aborda o processo de alfabetização como um 

processo mais amplo e que engloba a aquisição da leitura e da escrita. 

Na nossa atual Constituição Federal, embora esta tenha sofrido várias Emendas 

Constitucionais ao longo de seus trinta anos de existência, em se tratando de educação, já 

constava da redação do seu Título VIII – “Da ordem social”, Capítulo III – “Da Educação, Da 

Cultura e Do Desporto”, Seção I – “Da educação”, desde a sua promulgação em 1988, o 

Artigo 205 que defende que:  

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).  

 

Com relação ao pleno desenvolvimento da pessoa, Cury (2011) aponta que sendo este 

pleno desenvolvimento o objetivo maior da nossa educação, este “não poderia se realizar sem 

a busca da igualdade e da liberdade para as quais o desenvolvimento efetivo da capacidade 

cognitiva é tanto uma marca registrada do humano quanto uma condição desse 

desenvolvimento”. (CURY, 2011, p. 19). 

Segundo o autor, esta marca registrada do humano, que resume em si uma qualidade 

humana, não pode ser fixa e implica, de acordo com cada época sócio histórica específica, a 

construção de novos e outros espaços de conhecimento. 

Lendo o Artigo 205 da nossa Constituição e concordando que a Educação é 

reconhecidamente um direito de todos que deve ser efetivado, reconheço igualmente que a 

educação não é neutra, assim como também, as políticas públicas que são definidas e 

orientadas por ela. Nesse sentido, podemos dizer que as políticas públicas que estão 

subordinadas à Constituição são como instrumentos que a ligam a processos democráticos e 

de participação social, dentro de um determinado contexto.  

Com referência a este artigo constitucional, Art. 205, fica claro também que o objetivo 

de se “educar” o indivíduo e de melhor prepará-lo como cidadão, é igualmente prepará-lo 

como força de trabalho e da mesma forma dar a possibilidade de sua participação social no 

destino do país. Entretanto, Saviani (2001) aponta que: 

Para ser cidadão, isto é, para participar ativamente da vida da cidade, do mesmo 

modo que para ser trabalhador produtivo, é necessário o ingresso na cultura letrada. 

E sendo essa um processo formalizado, sistemático, só pode ser atingida através de 

um processo educativo também sistemático. A escola é a instituição que propicia de 

forma sistemática o acesso à cultura letrada reclamado pelos membros da sociedade 

moderna (SAVIANI, 2001, p. 3). 
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Assim, neste Art. 205 da nossa Constituição, pelo menos na minha compreensão, não 

fica claro que haja a necessidade de uma política que beneficie o próprio cidadão ou a sua 

formação como um cidadão crítico, reflexivo, ou ainda, sobre a formação do homem como 

leitor, nesses mesmos moldes. Parece que a formação do trabalhador visa somente que ele 

atenda às questões burocráticas de se saber ler e escrever. 

No mesmo Capítulo Constitucional, um pouco mais adiante, em seu Art. 208, a 

Constituição Federal determina como dever do Estado garantir a obrigatoriedade e a 

gratuidade do Ensino Fundamental para todos aqueles que não tiveram acesso a ele na idade 

devida, assim como, que a integração das ações do poder público, citada mais adiante no Art. 

214, deve conduzir dentre outras metas, à erradicação do analfabetismo, o que demonstra a 

grande importância dessa erradicação. Assim, no inciso citado abaixo, temos.  

Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do Poder Público que conduzam à:  

I - erradicação do analfabetismo; (...) (BRASIL, 2009). 

 

Tanto na redação do texto original da nossa Constituição como na redação da Emenda 

Constitucional n° 59/2009, minha percepção é que suas redações expressam e mantém uma 

preocupação com a erradicação do analfabetismo, quer seja por razões políticas ou não, mas 

quaisquer que sejam estas razões me parece que as tentativas de erradicação do analfabetismo 

se constituem uma preocupação muito antiga, assim como, o próprio analfabetismo que 

continua existindo. Corroborando este pensamento cito a afirmação encontrada em Diniz, 

Machado e Moura (2014) que apontam que o problema do analfabetismo “nasceu com o país 

e que vem acompanhando ao longo dos seus mais de 500 anos de história” (DINIZ; 

MACHADO e MOURA, 2014, p. 642).  

Assim, o problema do analfabetismo, ainda hoje, se constitui como um grande desafio 

para a nossa Educação, tanto que foram criados muitos movimentos e programas nos quais, 

cada um dos governos que se sucederam, buscou modos para a sua erradicação. Alguns 

exemplos desses movimentos e programas são: 

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos de 1947; a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo de 1958; o Programa Nacional de 

Alfabetização, baseado no método Paulo Freire, de 1964; o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral) entre os anos de 1968 e 1978; a Fundação Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos (Educar) de 1985; o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (Pnac) de 1990; o Plano Decenal de Educação para Todos 

de 1993; e, no final do último século, o Programa de Alfabetização Solidária, de 

1997 (DINIZ; MACHADO E MOURA, 2014, p. 642-643). 
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Podemos perceber que os governos não ficaram inertes e parece que até se esforçaram 

para empreender a erradicação do analfabetismo, entretanto, ainda hoje, este é um dos grandes 

problemas sociais no Estado brasileiro. 

Segundo a visão de França Junior (2013), para uma eficiente erradicação do 

analfabetismo no Brasil é necessário que os programas sociais tenham uma abrangência muito 

grande, com medidas realmente efetivas, como por exemplo, distribuição de renda, 

valorização dos professores, incentivo à leitura dentre outras tantas.  

Encontrei em França Junior (2013) a informação de que o Brasil tinha se 

comprometido, durante a Conferência para a Educação de Jovens e Adultos, realizada em 

Dakar, em 2000, a erradicar o analfabetismo até o ano de 2015 e, no entanto, já passaram mais 

de três anos desse prazo e isso ainda não aconteceu. 

Embora algumas pesquisas citadas na “Introdução” desta Tese tenham demonstrado 

que o índice de analfabetismo no Brasil tem diminuído ao longo dos anos, ele ainda 

representa um problema “crônico” no nosso país e o vejo como muito distante de ser 

resolvido e isto acaba impedindo o pleno exercício da cidadania e a melhoria de vida de uma 

grande parte da população que não sabe ler e escrever, como prevê a nossa Constituição. 

Ainda que esforços tenham sido empreendidos, como apontado acima, em se tratando 

do conceito de leitura na nossa Constituição este ainda é apresentado numa perspectiva que 

não deixa claro a que tipo de leitura este conceito está se referindo, se a uma leitura no sentido 

de decodificação de palavras ou a uma leitura na qual o sentido é também importante. 

Como foi apontado acima na citação do Art. 214 da nossa Constituição Federal que a 

União deveria estabelecer um Plano Nacional de Educação (PNE), busquei por 

dados/informações sobre este Plano, para verificar o que e como ele abordava o processo de 

aquisição da leitura e se esclarecia o seu sentido.  

A primeira referência quanto à necessidade de se estabelecer um Plano Nacional de 

Educação já estava presente desde a Constituição Federal de 1934. Entretanto, este plano 

ainda não estava baseado em nenhum estudo ou levantamento sobre as necessidades 

educativas do nosso país. Assim, no Art. 150 dessa Constituição temos que: 

Art. 150 – Compete à União: 

a) Fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os 

graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 

execução em todo o território do País; (...) (BRASIL, 1934). 
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Ainda na Constituição de 1934, em seu Art. 152, aparece que é o Conselho Nacional 

de Educação que deve elaborar o Plano Nacional de Educação. Citando o artigo em 

referência: 

Art. 152 – Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado 

na forma da lei, elaborar ao plano nacional de educação para ser aprovado pelo 

Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a 

melhor solução dos problemas educativos, bem como, a distribuição adequada dos 

fundos especiais (BRASIL, 1934). 

 

Desse modo, o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) efetivo somente foi 

elaborado em 1962 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em cumprimento a uma 

determinação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n° 4.024 de 

1961, publicada em 20 de dezembro de 1961 após quase trinta anos de ter sido previsto pela 

Constituição Federal de 1934.  

Este primeiro PNE, dividido em duas partes, na sua primeira parte buscou definir um 

conjunto de metas que deveriam ser alcançadas pela Educação e, na segunda parte procurou 

estabelecer os critérios de aplicação dos recursos financeiros provenientes dos Fundos do 

Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior (SAVIANI, 2000). Entretanto, este 

plano não se constituiu como um projeto de lei, mas somente como uma iniciativa do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) que foi aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) da época. Este primeiro Plano Nacional de Educação sofreu muitas revisões 

e a ideia de transformá-lo em lei somente foi retomada em 1967 e, mesmo assim, ainda sem se 

concretizar.  

Por sua vez, da mesma maneira como a nossa Constituição Federal foi sendo 

reformulada e atualizada, também a nossa primeira LDB, Lei 4.024/61, dez anos mais tarde 

foi considerada obsoleta e substituída pela Lei 5.692/71, publicada em 11 de agosto de 1971, 

e, alguns anos mais tarde, novamente substituída pela Nova LDB, Lei 9.394 de 1996.  

Na verdade, desde 1988, já estava em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de 

Lei nº 1.258/88, apresentado desde 28 de novembro de 1988, o mesmo ano da aprovação da 

nossa Constituição, um processo de substituição da então LDB de 1971 por uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Entretanto, depois de muitas desavenças 

regimentais e da apresentação de substitutivos ao projeto, somente após 8 (oito) anos de 

negociações, nos quais o original deste Projeto foi sendo discutido e modificado para atender 

às demandas de forças políticas e populares, é que o substitutivo de Darcy Ribeiro chegou ao 

https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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Plenário da Câmara no dia 17 de dezembro de 1996 para que fossem discutidos e votados os 

Pareceres e a aprovação de sua Redação Final, sendo a nova LDB, a Lei n° 9.394, sancionada 

como a nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1996 

(SAVIANI, 2001).  

Quanto ao Plano Nacional de Educação (PNE), com a promulgação de uma nova 

Constituição Federal em 1988 também é retomada a ideia de se estabelecer um plano nacional 

de longo prazo, que tivesse força de lei e que fosse capaz de garantir estabilidade às 

iniciativas do governo na área da Educação. 

Mantendo esta ideia de estabelecer um Plano Nacional de Educação (PNE) de longo 

prazo e a partir da publicação da Lei n° 9.394/96, Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ficou determinado que a União elaborasse “em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios” o Plano em referência e o encaminhasse ao Congresso 

Nacional, em um prazo de um ano, ou seja, até o final de 1997. Segundo Saviani (2000), “no 

final do primeiro semestre de 1997, o MEC divulgou um documento denominado ‘Plano 

Nacional de Educação’ (proposta inicial dos procedimentos a serem seguidos)” (p.78). 

Este novo Plano deveria conter as diretrizes e metas a serem atingidas nos dez anos 

seguintes. A partir de então, o Plano Nacional de Educação (PNE) que no início tinha uma 

vigência plurianual, passou a ter um caráter de exigência constitucional com periodicidade 

decenal. Desse modo, a modificação do Plano teve como seus eixos norteadores tanto a 

Constituição Federal de 1988, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

1996. Desde então, o Plano Nacional de Educação (PNE) ganhou o “status” de articulador do 

Sistema Nacional de Educação (SNE), com previsão do percentual do Produto Interno Bruto 

(PIB) para o seu financiamento.  

É o Plano Nacional de Educação (PNE) que orienta a elaboração de todos os outros 

planos, os planos distrital, municipal e estadual, que são aprovados se estiverem de acordo 

com as determinações contidas no Plano Nacional. Desse modo, houve uma reformulação na 

redação do Art.214 da Constituição Federal, como cito abaixo, alterando a duração do Plano 

Nacional de Educação de plurianual para decenal. Assim, temos a nova redação do Art. 214 

da Constituição Federal de 1988: 

Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação de duração decenal, com 

o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
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modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas (...) (BRASIL, 1996). 

 

No que se refere à Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

é a lei brasileira mais importante. Em homenagem póstuma a um de seus principais relatores, 

a LDB também é conhecida popularmente pelo nome Lei Darcy Ribeiro que foi um 

importante educador, político, antropólogo e escritor brasileiro. Darcy Ribeiro foi um 

defensor da democratização do ensino público e de qualidade para todos e se tornou um dos 

relatores. Seguindo as orientações do Banco Mundial, o substitutivo de Darcy Ribeiro recebeu 

315 (trezentas e quinze emendas), mas foi aprovado pelo Senado. 

Esta nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada algumas vezes. 

Algumas dessas alterações serão citadas aqui porque estão diretamente ligadas ao meu foco de 

pesquisa. Uma das alterações foi feita pela Lei n° 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que 

alterou os artigos 29, 30, 32 e 87 (BRASIL, Lei nº 11.274, 2006).  

A alteração do Art. 32 foi o que mais chamou a minha atenção, pois dispõe sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, que anteriormente era de 8 (oito) anos, 

tendo como obrigatoriedade que a matrícula no Ensino Fundamental deva se iniciar a partir 

dos 6 (seis) anos de idade, além de definir o objetivo da formação básica do cidadão. Assim, 

em seu “Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino”, no Art. 32, em seu 

inciso II que trata do “Ensino Fundamental”, está disposto que: 

II – O Ensino Fundamental é obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; (...) (BRASIL, Lei nº 

11.274, 2006).  

 

Esta lei está sendo citada justamente porque minha pesquisa está sendo realizada com 

professores e alunos do 6° (sexto) ao 9° (nono) ano do Ensino Fundamental e porque esta lei 

determina que a formação básica do cidadão tenha como um dos objetivos “o pleno domínio 

da leitura”, além da escrita e do cálculo, tema que me interessa nesta tese. Mesmo tendo 

chamado minha atenção, a redação desta lei também não esclarece a que conceito de leitura 

ela se refere e o que é concebido como o seu “pleno domínio”. Nesse sentido, após minhas 

leituras dos documentos legais até aqui, minhas inquietações e questões permaneceram as 

mesmas. A que conceito de leitura nossa Constituição e a LDB estão se referindo? Quais são 
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os critérios para se determinar que o cidadão tenha o pleno domínio da leitura? Perguntas que 

permanecem sem respostas. 

Dando continuidade à pesquisa por dados/informações, encontro a informação de que, 

quase 3 (três) anos mais tarde da aprovação da Lei 11.274/2006 que altera artigos da LDB, a 

Emenda Constitucional (EC) n° 59, de 11 de novembro de 2009, altera a redação dos incisos I 

e VII do Art. 208 da Constituição Federal prevendo que o Ensino Fundamental básico 

obrigatório passe a ter a duração dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, bem como, 

deveria ampliar a abrangência daqueles programas que suplementam todas as etapas da 

Educação básica. Com essa alteração, os incisos I e VII passam a ter a redação abaixo: 

Art. 208. – (...) 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 

(...) 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde (BRASIL, EC n° 59, de 11 de novembro de 2009). 

 

Minha percepção até aqui é que mesmo sendo alterado o tempo de duração de um 

PNE e que ele defina outras diretrizes, objetivos, metas e estratégias ou que se altere o 

tempo de duração que o cidadão deva permanecer na escola, a erradicação do analfabetismo 

continua sendo uma das prioridades da Educação nacional o que, como já foi mencionado, 

ainda está distante de ser alcançada.  

Observo também, que ainda que novas redações tenham sido dadas ao PNE, a LDB e a 

alguns artigos da Constituição, continua não havendo uma explicitação do conceito de 

leitura nem no texto original da Constituição Federal, nem nas alterações realizadas pelas 

Emendas Constitucionais e nem na LDB, ao longo do tempo.  

Nesta minha pesquisa, encontro mais uma informação, a de que em 4 de abril de 2013, 

a nova LDB teve mais uma alteração, agora pela Lei n° 12.796, Lei esta que estabelece os 

princípios gerais da educação nacional, suas finalidades, seus recursos financeiros e onde 

encontramos a abrangência dos mais diversos tipos de educação, como a educação infantil, 

educação indígena, educação de pessoas com necessidades especiais, dentre outras, além de 

dispor as diretrizes para a formação da carreira dos profissionais da Educação (BRASIL, Lei 

12.796, 2013).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
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Dispondo sobre a formação docente para atuar na Educação básica, esta Lei dispõe 

que: 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL, Lei 

12.796, 2013). 

 

A lei 12.796 de 2013, em seu Art. 62, também dispõe sobre o Ensino Fundamental, e 

aponta que o Ensino Fundamental é:  

(...) obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-

se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; (...) (BRASIL, Lei 12.796, 2013). 

 

Aqui, mais uma vez, a lei mantém e aponta que o objetivo do Ensino Fundamental é “a 

formação básica do cidadão”, que tendo o ”pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”, 

poderá desenvolver sua capacidade de aprender. Aqui também, a lei expressa a importância da 

leitura, mas sua conceituação continua não sendo explícita; não existe na lei nenhuma 

definição do que se entende por leitura. 

No ano seguinte, em 25 de junho de 2014, o PNE é efetivamente aprovado através da 

Lei n° 13.005/2014 (BRASIL, Lei n° 13.005, 2014), que no seu Art. 1° determina, em 

definitivo, a aprovação do PNE de duração decenal, contando a partir da sua publicação e, 

portanto, com vigência até 2024, apresentando as diretrizes que darão a base para que as 

políticas educacionais sejam pensadas e construídas a partir dele, diretrizes estas que estão 

presentes tanto na Constituição Federal, quanto na LDB. 

Assim, o PNE respeitando aquilo que é tratado na Constituição Federal em seu Art. 

214, através da Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014), deve estabelecer as diretrizes, objetivos, 

metas e estratégias, no sentido de cumprir o que está disposto na Constituição, determinando 

um prazo para que suas metas e objetivos sejam atingidos. A determinação de um prazo 

implica que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios precisam obedecê-lo sob pena de 

terem restringidos seus orçamentos voltados para a Educação.  

A partir da aprovação da Lei n° 13.005/2014 fica mais claro como a Lei conceitua o 

PNE:  
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(...) o plano é também uma peça técnica que passa a ser a referência para a ação 

pública. Essa é a natureza do Plano Nacional de Educação. (...) Trata-se de 

referência para o planejamento de um setor da ordem social – o setor educacional – 

para o qual assume caráter de norma supraordenadora, em consonância, mas não 

subordinada, a planos plurianuais. (...) plano, o meio que instrumentaliza o processo, 

(...) garante a coerência entre meios e fins (BRASIL, Lei n° 13.005, 2014). 

 

Este Plano Nacional de Educação (PNE), no que se refere ao seu conteúdo, estabelece 

e contextualiza as 20 (vinte) metas a serem atingidas, apresentando informações sobre as 

etapas de construção dos planos estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como, os 

documentos legais dos planos de educação locais aprovados e em vigência no país (Brasil, 

2014). Estas metas foram construídas a partir dos dados obtidos pelos censos e pesquisas já 

citados na “Introdução” desta tese: o censo demográfico; censos nacionais da Educação básica 

e Educação superior mais atualizados e disponíveis na data da publicação desta lei.  

As metas estabelecidas pelo PNE estão em contínua avaliação por instâncias 

responsáveis pela análise e pelas propostas de políticas públicas que asseguram as estratégias 

para o cumprimento destas metas. As instâncias responsáveis por esta análise são 4 (quatro): 

1) O Ministério da Educação (MEC); 2) As Comissões de Educação da Câmara dos 

Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; 3) O Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e 4) O Fórum Nacional de Educação (BRASIL, Lei n° 13.005, 

2014).  

A qualquer momento durante sua vigência, o PNE poderá ser atualizado, com o 

objetivo de poder enfrentar os desafios surgidos durante sua vigência e execução. Dentre as 

metas estabelecidas no PNE de 2014, que devem ser alcançadas até o final de sua vigência 

estão claramente definidas as metas da erradicação do analfabetismo absoluto e a de reduzir 

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional, além da universalização do 

atendimento escolar, dentre outras metas. 

Dentre as vinte metas deste PNE de 2014, aquelas que mais chamaram a minha 

atenção foram:  

a) a meta n° 2 que propõe:  

(...) universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PNE (BRASIL, Lei n° 13.005, 2014). 
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Esta meta implica que a evasão escolar diminua, mas não garante que os alunos 

terminem a Educação básica tendo o pleno domínio da leitura, da escrita e de cálculo. 

b) a meta n° 5 que determina que todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental (BRASIL, Lei n° 13.005, 2014). 

Essa meta é de vital importância para que as crianças não fiquem defasadas série-idade 

como o que ainda está acontecendo atualmente nas escolas que têm recebido muitas crianças 

consideradas analfabetas funcionais, já numa idade avançada, o que dificulta o avanço da sua 

educação e da Educação no Brasil.  

c) a meta n° 7 que diz respeito ao IDEB – Índice do Desenvolvimento da Educação 

Básica que estipula que as crianças do 1° (primeiro) segmento do Ensino Fundamental 

deverão atingir, até o final da vigência deste plano, a média 6 (seis) e as crianças do 2° 

(segundo) segmento, ou seja, do 6° (sexto) ao 9° (nono) ano, a média 5,5 (cinco e meio) nas 

avaliações propostas pelo governo. 

d) a meta n° 9 que propõe que a alfabetização dos jovens com mais de 15 (quinze) 

anos de idade ultrapasse os 93,5% até o ano de 2015, o que na verdade já aconteceu segundo 

dados divulgados pelo MEC em 2016, e que até o final da vigência deste PNE, o 

analfabetismo absoluto seja erradicado por completo, além de reduzir a taxa de analfabetismo 

funcional em 50%. 

De acordo com o que foi citado acima, dentre os condicionantes para a construção das 

20 (vinte) metas da Educação, estão os dados obtidos através da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios (PNAD), realizada em 2014 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que demonstrou que a taxa de analfabetismo entre os brasileiros com mais 

de 15 anos de idade foi estimada em 8,3% (oito vírgula três), isto é, 13,2 (treze vírgula dois) 

milhões de pessoas, naquele ano.  

Segundo o IBGE (2014), o número de analfabetos, em 2014, era maior que a 

população da cidade de São Paulo. Este dado é realmente preocupante, uma vez que sabemos 

que, sem estar minimamente alfabetizada, dificilmente uma pessoa poderá fazer uma mudança 

significativa em todas as dimensões de sua própria vida, como por exemplo, conseguir um 

emprego, manter uma família e a si mesmo, etc. 

O resultado da pesquisa PNAD (2014), aponta ainda que, apesar da taxa de 

analfabetismo ter diminuído nos últimos anos, estes dados podem não corresponder a real 
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situação do nosso país e a situação ser ainda mais grave, uma vez que os dados da PNAD 

basearam-se em respostas a uma pergunta auto declaratória. Desse modo, muitos indivíduos 

podem ter se declarado alfabetizados e, no entanto, apenas possuírem um pequeno domínio da 

leitura e da escrita.  

Na pesquisa PNAD (2014), o IBGE considera como analfabeto todo o indivíduo que 

“não sabe ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhece” (IBGE, 2015). Se 

voltarmos a algum tempo atrás, até seria possível que uma pessoa que conseguisse assinar o 

seu próprio nome ou fosse capaz de escrever/ler um simples bilhete pudesse ser considerada 

alfabetizada. Entretanto, atualmente, de um modo mais amplo, não basta ler e escrever 

mecanicamente, ou decodificar palavras. O indivíduo tem também que dar um sentido ao que 

está lendo, dentro de um determinado contexto. Nesse sentido, o processo de simples 

decodificação não garante ao indivíduo a compreensão dos significados atribuídos às palavras 

lidas ou escritas num determinado contexto porque a leitura não se esgota na mera 

decodificação de palavras sem que elas estejam contextualizadas, isto é, que as palavras 

façam sentido em um determinado contexto, para o leitor. Mesmo assim, existe ainda um 

número significativo de pessoas consideradas alfabetizadas que, no entanto, não conseguem 

compreender o que leem. A este fenômeno que chamamos de “analfabetismo funcional”, 

segundo a literatura pesquisada, pode ser produzido tanto por um ensino insuficiente de 

leitura e de escrita, quanto por um processo de alfabetização deficiente, gerando assim, 

pessoas que aprenderam a ler, mas por falta de reforço e da prática de leitura e da escrita, 

acabam perdendo sua capacidade como leitor e escrevente como fator essencial para uma 

mudança de sua condição de existência. 

Nesse sentido, o analfabeto não é somente aquele que não tem competência para a 

leitura e a escrita, mas também é aquele que é incapaz de melhorar sua qualidade de vida por 

não possuir “as competências e destrezas básicas para sua inserção social e no mercado de 

trabalho e para assumir tarefas significativas, capazes de melhorar sua qualidade de vida” 

(tradução minha) (RIVERO, 2009). Por isso, nas palavras do autor: 

Es particularmente dramático reconocer cómo el derecho al trabajo y a la libre 

elección de una actividad profesional está, en todas las sociedades, cada vez más 

condicionado por el conocimiento de la lectura y escritura; es un lugar común 

constatar que los empleos que exigen el mínimo de calificación y son más peligrosos 

para la salud física y moral, están reservados a los que no saben leer ni escribir y 

que, igualmente, los menos instruidos son los primeros en ser golpeados por la 

recesión y la cesantía (RIVERO, 2009, p. 3). 
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Se levarmos em conta o que Rivero (2009) diz e pensarmos naqueles que não são 

alfabetizados, deparamos ainda hoje, no nosso cotidiano, com a representação do analfabeto 

como um ignorante, um incapaz, alguém que vive numa espécie de escravidão ou que 

necessita de alguém que o tire “das trevas” da ignorância. Embora saibamos que essa visão de 

analfabeto não seja um pensamento compartilhado por vários autores, inclusive pelo grande 

educador Paulo Freire que considera que todos têm um saber e uma leitura de mundo antes da 

leitura da palavra, é inegável a importância da aquisição da leitura e da escrita como um 

direito à cidadania.  

Nas palavras de Paulo Freire (2014, p. 54), “cidadão significa indivíduo no gozo dos 

direitos civis e políticos de um Estado” e cidadania “tem a ver com a condição de cidadão, 

quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”. Nesse sentido, a 

leitura é indispensável na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. A 

leitura permite que o cidadão desenvolva uma consciência crítica a respeito de si e da 

sociedade. 

Segundo Soares e Galvão (2011):  

... muito do que pensamos e fazemos traz as marcas de histórias narradas, 

reconstruídas e repetidas. Nossas concepções acerca do analfabeto, da alfabetização, 

do analfabetismo, do alfabetizador estão inscritas nessa rede de discursos que foram 

elaborados e disseminados ao longo da nossa história (SOARES e GALVÃO, 2011, 

p. 257). 

 

É tão importante estar alfabetizado, não somente para o sujeito quanto também para a 

sociedade, que o fracasso ou o sucesso da alfabetização, que é um direito humano 

fundamental, é indicativo do índice de desenvolvimento humano (IDH) de um país. 

Mesmo fazendo este percurso nos documentos legais, na Constituição Federal e as 

Emendas Constitucionais que a alteraram, bem como nos PNE’s e LDB’s, não ficou claro em 

nenhum momento, o conceito de leitura para tais documentos. Ou melhor, a leitura parece 

estar somente associada à decifração do texto escrito, mas não tem uma definição “legal”.  

Buscando por mais informações, realizei uma pesquisa sobre as políticas públicas 

voltadas para a leitura e a formação de leitores procurando nestas políticas públicas alguma 

“pista” sobre o sentido da leitura a que elas se referem. 

Nesta pesquisa por políticas públicas voltadas para a leitura e a formação de leitores, 

aqui no Brasil, verifiquei que, ao longo dos anos e de acordo com os vários governos que se 

sucederam, foram criadas e implantadas diversas políticas públicas para o livro, leitura, 
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literatura e biblioteca. Nesse sentido, listo algumas dessas políticas a partir do ano da 

promulgação da nossa Constituição, destacando aquilo que de mais relevante foi encontrado 

com referência ao tema desta tese. Desse modo podemos destacar:  

A) Fundação Pró-Leitura - Lei nº 7.624, de 5 de novembro de 1987. 

Art. 2° - A Fundação Nacional Pró-Leitura – Pró-Leitura terá por finalidade: 

I - promover o desenvolvimento da produção e da difusão do livro;  

II - estimular a publicação de obras de interesse cultural, a criação literária e 

instituição de bibliotecas; 

III - difundir e estimular o hábito da leitura; 

IV- manter e incentivar cursos de biblioteconomia, de técnicas de encadernações e 

proteção de livros e demais tecnologias de reprodução e arquivamento de sons e 

imagens;  

V - receber o Depósito Legal, disciplinado pelo Decreto Legislativo nº 1.825, de 20 

de dezembro de 1907; 

VI – promover a captação, a preservação e a difusão da produção bibliográfica e 

documental nacional em suas diversas formas (BRASIL, Lei nº 7.624, de 5 de 

novembro, 1987). 

 

B) Fundação Biblioteca Nacional – “A Fundação Biblioteca Nacional é o órgão 

responsável pela execução da política governamental de captação, guarda, 

preservação e difusão da produção intelectual do País”. (Conarq – Ministério da 

Justiça, 2017).  

Segundo Serra e Grings (2017), a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) é uma das 

maiores bibliotecas nacionais do mundo e a maior da América Latina. Há dados de que seu 

acervo é composto por cerca de 9 (nove) milhões de registros desde a vinda da corte de D. 

João VI, que chegou ao Brasil em 1808, ao Rio de Janeiro. 

C) Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) – Este programa, criado pelo 

Decreto nº 519 de 13 de maio de 1992 tem por finalidade: 

... contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de acesso 

a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas. Isto implica articular a leitura 

com outras expressões culturais, propiciar o acesso a materiais escritos, abrir novos 

espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos hábitos espontâneos da 

sociedade, constituindo, dentro e fora da biblioteca e escola, uma sociedade leitora 

na qual a participação dos cidadãos no processo democrático seja efetiva (BRASIL, 

Decreto nº 519, de 13 de maio de 1992). 

 

D) Política Nacional do Livro - Lei n
o 

10.753, de 30 de outubro de 2003. Esta lei 

apresenta os objetivos a serem atingidos por sua criação. 

Art. 1
 
- Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, mediante as seguintes 

diretrizes: 

I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.753-2003?OpenDocument
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II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do 

conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do 

patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 

qualidade de vida; 

III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a 

comercialização do livro; 

IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de 

obras científicas como culturais; 

V - promover e incentivar o hábito da leitura; 

VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial; 

VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de livros 

nacionais; 

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País; 

IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu 

progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da 

renda; 

X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro; 

XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições 

necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei; 

XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura (BRASIL, Lei n
° 

10.753, de 30 de outubro de 2003). 

 

E) Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) – Plano instituído por meio da Portaria 

Interministerial n° 1.442 de 10 de agosto de 2006 pelos então ministros da Cultura e da 

Educação e, em 1° de setembro de 2011 por meio do decreto n° 7.559, firmado pela então 

presidenta Dilma Rousseff.  

Art. 1°– Fica instituído o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), de duração 

trienal, tendo por finalidade básica assegurar a democratização do acesso ao livro, o 

fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da cadeia produtiva do livro 

como fator relevante para o incremento da produção intelectual e o desenvolvimento 

da economia nacional.  

§1°– A implementação do PNLL dar-se-á em regime de mútua cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, dela podendo participar 

sociedades empresariais e organizações da sociedade civil que manifestem interesse 

em aderir ao Plano (BRASIL, Decreto n° 7.559, de 1° de setembro de 2011). 

 

F) Plano Nacional do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PNLLLB) – A Diretoria 

do Livro, Leitura e Literatura (DLLL) incorporando o SNBP (Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas) acrescenta a letra “B” ao Plano Nacional do Livro e Leitura que passa 

então a ser chamado de Plano Nacional do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PNLLLB).  

G) Em 2014, os Ministérios da Cultura e da Educação publicaram uma reedição do 

Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL). Este plano apresenta diretrizes para uma política 

pública voltada para a leitura e para literatura, especialmente para a biblioteca e a formação de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.753-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.753-2003?OpenDocument
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mediadores, considerando a importância dessas instâncias para o desenvolvimento social e a 

cidadania.  

Segundo o PNLL, formar uma sociedade leitora é uma condição necessária na 

“inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, serviços e cultura, 

garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país economicamente viável” (PNLL, 

2014, p. 2). Nesse sentido, o PNLL (2017, p. 27) estabelece quatro eixos: 1) democratização 

do acesso; 2) fomento à leitura e à formação de mediadores; 3) valorização institucional da 

leitura e o incremento de seu valor simbólico; 4) desenvolvimento da economia do livro como 

estímulo à produção intelectual e ao desenvolvimento nacional. 

Ainda temos, sob a responsabilidade do governo federal, através do MEC, programas 

específicos para a aquisição e a distribuição de livros didáticos para as escolas públicas, como 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), o Programa Nacional de Livro Didático para 

o Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE). 

Depois de conhecidas as informações citadas acima pude perceber que as discussões 

em torno da aquisição da leitura e da formação de leitores, assim como as tentativas de 

desenvolvimento das condições da capacidade leitora, como responsabilidade de todos, tem 

merecido a atenção das mais diversas áreas e segmentos e não somente das entidades 

governamentais, mas ainda assim, os dados de leitura no nosso país apresentam resultados 

que contradizem a criação de tantas políticas públicas e programas de fomento à leitura. Para 

Nogueira (2017):  

Muitos programas de fomento à leitura erram por não fazer com que suas ações 

cheguem à sala de aula para que a leitura seja realmente efetivada, visto que a sala 

de aula é o local de encontro dos pequenos e jovens leitores. Não basta enviar livros 

esporadicamente à escola como algumas ações e programas governamentais, 

insistimos que é fundamental garantir o ato de ler (NOGUEIRA, 2017, p. 126).  

 

Pude verificar também que muitos esforços governamentais foram praticados no 

sentido de implementar políticas públicas para a formação de leitores no país. Tanto no 

âmbito do governo federal quanto no domínio dos governos estaduais, iniciativas importantes 

foram/são desenvolvidas e programas de fomento à leitura e distribuição de livros foram 

criados. Muitas dessas ações, até tiveram bom resultado quanto à aproximação da obra 

literária com o leitor. Entretanto, segundo Hidalgo e Mello (2014), não houve uma articulação 

entre essas ações o que acabou ocasionando que excelentes programas e projetos tivessem um 

“alcance restrito e de caráter efêmero” (HIDALGO e MELLO, 2014, p. 156).  
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No âmbito federal, somente há bem pouco tempo é que foi esclarecido o “propósito de 

integrar os programas que buscam a ampliação do acesso às obras literárias a propósitos de 

formação de leitores” (HIDALGO e MELLO, 2014, p. 157). Nesse sentido, Ferreira, Sardelari 

e Castro Filho (2016), comentam que, ainda que existam políticas para tal, as ações e as 

políticas públicas de incentivo à leitura e formação de leitores que são desenvolvidas e 

implementadas no Brasil, ainda ocorrem de maneira bastante tímida. Para os autores “é 

necessário trabalhar o conhecimento em sua totalidade, pois isso reflete diretamente na vida 

das pessoas, modificando e alterando padrões, exigindo uma nova maneira de pensar e agir 

perante o mundo” (FERREIRA, SARDELARI e CASTRO, 2016, p. 16).  

Sem querer justificar os resultados encontrados, olhando o Brasil numa perspectiva 

histórica, verificamos também que são recentes os esforços na área de fomento à leitura e à 

formação de leitores tendo em vista que a primeira instituição pública criada com objetivos de 

criação de bibliotecas públicas e fomento ao mercado editorial surgiu somente em 1937, com 

o Instituto Nacional do Livro (INL). Entretanto, para Hidalgo e Mello (2014), apesar das 

realizações do INL, ficou óbvio que o simples oferecimento de livros não garante que se 

formem leitores ou se garanta a prática da leitura. Esta é uma crítica que se faz às ações do 

instituto porque deixou de lado os mecanismos de desenvolvimento e de formação leitora. 

(HIDALGO e MELLO, 2014, p. 157). 

Assim, apesar de todos os esforços realizados nas últimas décadas para a constituição 

de políticas públicas para a formação de leitores, o alto índice de analfabetismo aliado à nossa 

realidade social que possui em sua grande maioria indivíduos com dificuldades e limitações 

para a escrita, leitura e reflexão, conforme foi apresentado nos resultados das pesquisas 

mencionadas neste capítulo, demonstraram que as ações governamentais não têm surtido 

efeitos significativos. 

Para o autor Belo (2016), o que se pode perceber é: 

... a falta de vontade política efetiva, organizacional e sistemática de combate aos 

baixos índices educacionais que afetam o país, ainda mais quando nos restringimos 

ao letramento literário (BELO, 2016, p. 184). 

 

Neste meu percurso, também percebi que desde a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, havia a indicação de uma formação básica que agora é 

chamada de Base Nacional Comum. Com a aproximação da implantação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), prevista para o ano de 2019, que reorganizará o currículo de 

todas as escolas públicas e privadas dos níveis Fundamental e Médio, além da Educação 
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Infantil orientando mudanças específicas para cada nível da educação básica em todo o Brasil, 

uma preocupação surgiu e diz respeito às consequências da implantação dessa BNCC no que 

se refere à autonomia das escolas e, especialmente aos projetos de cada escola, que são 

aspectos essenciais para o desenvolvimento de um trabalho eficiente e de valorização da 

diversidade cultural. 

A proposta da BNCC é a de elencar os conteúdos a serem trabalhados em todas as 

instituições de ensino do país. Desse modo: 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que 

todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos 

princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a 

educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (MEC, 2018 – grifos do MEC). 

 

Nesse sentido, existem aqueles que defendem a BNCC alegando que os problemas da 

Educação brasileira é a falta de um conteúdo básico e comum em todo o território nacional e 

defendem que a BNCC possibilitará que as desigualdades e a pouca qualidade da Educação 

sejam superadas possibilitando uma igualdade de oportunidades a todos os educandos.  

Este documento apontado pelo Ministério da Educação (MEC) como sendo um 

documento de caráter normativo, apresenta a seguinte definição:  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica (BRASIL, 2016, p. 7). 

 

Entretanto, Cury, Reis e Zanardi (2018) se manifestaram quanto a BNCC afirmando 

que:  

... importa conhecer a “radiografia” das escolas realmente existentes, suas 

peculiaridades, seus “ethos”. As escolas brasileiras não são iguais. Suas condições 

de funcionamento são extremamente diversificadas por regiões, por classes, por 

turnos, não sendo desprezível a presença de uma pluralidade étnica e cultural (p. 47). 

 

Ainda de acordo com os autores, partindo desta “radiografia” das escolas mencionada 

acima, é necessário que se construa criativamente uma forma para que “a unidade nacional 

pretendida seja unidade, não uniformidade, seja igualdade complementada pelo enfrentamento 

da diversidade” (p. 47). 
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Assim, no caminho que trilhei percorrendo as leis desde a promulgação da nossa 

Constituição que determina a obrigatoriedade de uma educação para todos como 

responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, ficou claro que já estava “implícita” a 

necessidade da criação de um sistema nacional de educação e de um currículo de base 

nacional que desse conta de se fazer cumprir tal exigência. Nesse sentido, obedecendo ao 

cumprimento desta determinação constitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a Lei 9394/96, retomou a previsão dessa formação básica, a chamada de Base 

Nacional Comum (BNCC), ampliada para toda a Educação Básica (CURY, REIS E 

ZANARDI, 2018, p. 58) e em seu Artigo 26 define que: 

Art. 26 - Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos (BRASIL, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996). 

 

Para os autores Cândido e Gentilini (2017) foi nesse contexto que as discussões sobre 

a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tiveram início também (p. 324). A 

concretização da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais aconteceu em 1996 e o 

documento oficial os define como: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de concretização 

curricular. São uma referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma 

meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da 

Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados à sua competência na 

formação inicial e continuada de professores, à análise e compra de livros e outros 

materiais didáticos e à avaliação nacional. Têm como função subsidiar a elaboração 

ou a revisão curricular dos Estados e Municípios, dialogando com as propostas e 

experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e 

a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para 

a prática de professores (BRASIL, 1997, p. 29). 

 

A criação dos PCN’s, de acordo com Cândido e Gentilini (2017), representou um 

avanço no que diz respeito à seleção dos conteúdos a serem trabalhados no âmbito nacional. 

Entretanto, sua criação provocou muitas críticas justamente porque não houve participação 

nem atuação das escolas na seleção dos conteúdos e das metodologias de ensino e 

aprendizagem. 

Igualmente ao que já vinha sendo manifestado, também o Plano Nacional de Educação 

(PNE) colocou em discussão a necessidade da construção de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que efetivamente começou a ser discutida e foi submetida à consulta 

pública no período de setembro de 2015 a março de 2016.  
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O objetivo principal da BNCC, de acordo com a redação que consta do seu documento 

introdutório, é a de “oferecer subsídios às propostas curriculares, trazendo a preocupação com 

as especificidades que caracterizam as escolas brasileiras” (BRASIL, 2016). Entretanto, para 

Cury, Reis e Zanardi (2018): 

A BNCC pretende se constituir, portanto, em contraponto ao movimento dialético 

que a escola deveria promover com a transformação que se faz permanentemente. 

Fica escancarada com a proposta de currículo nacional que há um projeto que se 

deseja nacional e comum, devendo ser posto como neutro e natural no interior da 

escola (p. 70). 

 

Nessa perspectiva, Cândido e Gentilini (2017) apontam que a BNCC deveria levar em 

conta as diferentes concepções e pensamentos das próprias escolas sobre educação, sobre o 

ensino e sobre a aprendizagem. Nesse sentido, Cury, Reis e Zanardi (2018) advertem que “já 

na primeira versão da BNCC, posições ideológicas e considerações sobre o que fica como 

conhecimento a ser escolarizado e o que sai foram explicitadas” (p. 73). Os autores também 

apontam que, sendo uma proposta curricular como eles a concebem, a BNCC deveria ter 

levado em consideração “que vivemos em uma sociedade que é e se deseja plural e 

democrática” (p. 84), o que, na verdade, não ocorreu. 

No que se refere ao caráter normativo da BNCC, Huber (2017) defende ser inegável a 

importância de se ter um documento que guie os rumos da educação. Entretanto, aponta 

também que se deve ter cuidado ao que se relaciona “com norma e com regra”, pois “toda 

norma e toda regra traz uma predeterminação, algo já pré-determinado desde o início ao fim” 

(HUBER, 2017, p. 59). A autora aponta ainda que, no que se refere à educação e, mais 

especificamente no que se refere à leitura e a cultura, as questões são muito amplas e não 

deveriam ser reduzidas a normas pré-determinadas (HUBER, 2017).  

Da mesma forma, quanto à questão cultural, Huber (2017) comenta que a BNCC como 

norma, como regra, deixa de lado a possibilidade de se pensar “um currículo com foco 

cultural, em que são pensadas questões realmente presentes e relevantes socialmente” 

(HUBER, 2017, p. 59). 

Fazendo referência à questão das “aprendizagens essenciais”, a autora se questiona o 

que seria realmente essencial à educação tendo em vista a problemática da sociedade 

brasileira que convive com tantos problemas como a pobreza, a violência, a exploração, a 

corrupção. A autora se pergunta o que seria essencial para que um estudante aprendesse 
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levando em conta que, muitas vezes, este estudante vive em áreas carentes de tudo, inclusive 

dos serviços básicos, e “sentem na pele” toda essa problemática. 

Abordando outro aspecto da BNCC, Huber (2017) aponta ainda que a educação 

acontece em muitos espaços e, desse modo, se pode dizer que a nossa educação se dá de 

muitos modos também, através de filmes, imagens, textos, televisão, jornais, enfim, através de 

da exposição a vários meios, entretanto, a escola é um lugar privilegiado, e a autora 

argumenta que a BNCC deveria “priorizar ações em prol de uma sociedade mais tolerante, 

justa, igualitária e que carregue a bandeira da alteridade” (HUBER, 2017, p. 60). Nesse 

sentido, Huber (2017) defende que a escola deve estar vigilante quanto às questões ligadas aos 

processos sociais que estão sendo pouco abordadas pela BNCC, como por exemplo, 

preconceito, as questões de gênero, as questões de poder, as classes sociais, a própria 

realidade dos alunos, entre outras. 

Foi interessante também encontrar em Cury, Reis e Zanardi (2018) uma crítica quanto 

a educação da infância presente na BNCC que limita as atitudes dos indivíduos e suas 

relações a um projeto político social, isto é, a “regulamentos, normas e monopólios, sejam 

eles corporativos ou estatais”, que permitem somente uma semiformação socializada (p. 109).    

De acordo com os autores, a teoria da semiformação associada à teoria social crítica permite 

reflexões sobre os conceitos de vivência e experiência, conceitos estes presentes na 

abordagem teórica de Walter Benjamin, autor chamado ao diálogo no Capítulo da 

fundamentação teórica desta Tese. Para os autores, a experiência tomada de maneira 

apressada pela BNCC reforça a noção de uma semiformação socializada e de um 

esvaziamento do conceito de experiência. Nesse sentido, sob o ponto de vista dos autores, a 

experiência é: 

... tratada como episódica, e se assemelha a uma escada em que cada sujeito avança 

na aquisição do conhecimento, num processo crescente de acúmulo de conteúdos 

formais. Nessa perspectiva, a ideia de progressão e sedimentação está colocada às 

crianças desde a tenra idade até o quinto ano do ensino fundamental, quando as 

exigências quanto à alfabetização se contrapõem, ou, em certa medida, anulam o 

letramento, constituindo assim sujeitos semiformados desde a infância (CURY, 

REIS, ZANARDI, 2018, p. 112). 

 

Da mesma forma, foi interessante encontrar nos autores acima mencionados uma 

referência à BNCC sob uma perspectiva freiriana quando Freire (2014) também foi um autor 

chamado ao diálogo, nesta Tese. Segundo esta perspectiva um conhecimento-padrão não deve 

ser negado aos educandos, desde que, se tenha o cuidado com a construção de uma proposta 
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curricular que se mantenha democrática e dialógica. Nesse sentido, a BNCC e sua proposta de 

um currículo nacional deveria “rejeitar que a escola, os educadores e os educandos são tábulas 

rasas e serão reprodutores de conhecimentos, habilidades e competências selecionados a 

priori” (CURY, REIS, ZANARDI, 2018, p. 121 – grifos dos autores). Assim, o que se propõe 

é a rejeição de uma lógica bancária de educação que se enquadra no trabalho a partir da 

BNCC, na qual o professor é o portador do conhecimento e quem deve transmiti-lo aos 

alunos. Uma percepção libertadora da educação e do próprio currículo se desenvolve na 

aceitação de uma relação entre educandos-educador mediada pelo mundo vivido com suas 

experiências e saberes. Dessa forma, os autores lançam um olhar crítico à BNCC que faz 

“uma seleção interessada de explicações do mundo” (p. 122), sem as problematizar. 

Sem conseguir esgotar o assunto, pois aqui somente apresentamos alguns aspectos da 

BNCC e o foco desta Tese não se refere a fazer uma análise deste documento, a seguir darei 

continuidade às questões referentes à leitura e a formação de leitores. 

O que pode ser percebido é que as leis e planos apresentados neste capítulo não 

esclarecem muito sobre a que tipo de leitura estão se referindo, que não é por falta de leis e 

decretos que um processo de alfabetização mais efetiva não aconteça no país, que a questão 

da leitura no Brasil é realmente muito complexa porque depende de políticas públicas que não 

têm uma efetividade e cujas causas dessa não efetividade podem estar relacionadas a 

inúmeros fatores como mudanças de governo, novas políticas que ignorando o que já foi feito 

anteriormente não dão continuidade aos programas e projetos.  

Diante desse quadro e com a necessidade de ampliação dessa discussão, relacionada 

ao tema desta tese, que vai direcionar o foco para a complexidade da questão da leitura e 

formação de leitores no âmbito da sala de aula, no que diz respeito aos textos e livros 

didáticos. Nesse sentido, com o objetivo de aprofundamento, trago no “Capítulo II” desta tese, 

as abordagens teóricas que me ajudaram a pensar as relações entre a linguagem, a leitura e a 

experiência tão importantes para o processo de aquisição e compreensão da leitura e para a 

formação de leitores. 
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Capítulo II 

A leitura como vida e a vida como leitura: fios das relações entre 

linguagem, leitura e experiência 

 

 

 

Este capítulo que entrelaça os fios correspondentes às abordagens teóricas que 

fundamentam esta tese não tem a intenção de comparar ou contrapor as ideias aqui 

apresentadas, mas sim, articular as contribuições dessas abordagens e buscar um maior 

entendimento do tema apresentado. 

Assim, neste capítulo busco estabelecer um diálogo com os autores que discutem os 

conceitos de linguagem, leitura e experiência, na tentativa de potencializar reflexões e uma 

articulação das dimensões ontológicas, pedagógicas e sociais entre as teorias, a construção do 

significado de leitura, o papel da prática pedagógica do trabalho docente com textos e livros 

didáticos e a formação do leitor, num movimento que pretende a produção de um 

conhecimento sobre o tema da pesquisa desta tese, como também possibilite uma experiência 

de transformação tanto pessoal quanto coletiva.  

As articulações das abordagens teóricas aqui apresentadas somente se tornaram 

possíveis a partir de leituras e do estudo das obras dos autores trazidos para o diálogo, 

realizadas tanto nos encontros do GEPPROFI – Grupo de estudos e pesquisas sobre processos 

institucionais de formação, quanto individualmente, pelo interesse que o tema desta tese tem 

para mim como pesquisadora.  

É preciso ressaltar que os autores aqui apresentados desenvolveram suas concepções 

em contextos históricos e culturais distintos e, portanto, as aproximações entre suas 

concepções são feitas através de autores que os comentam. 

Nesse sentido, apresento neste capítulo a discussão do conceito de linguagem realizada 

por Vygotsky, as concepções de leitura discutidas por Paulo Freire e Yunes, bem como, o 

conceito de experiência discutido por Benjamin e ampliado por Larrosa, além dos conceitos 

de narrativa e rememoração discutidos também por Benjamin que são importantes neste 

entrelaçar de conceitos. 
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2.1 – Lev S. Vygotsky – Fio do conceito de linguagem. 

Iniciando a trama da relação entre os principais conceitos utilizados nesta tese, trago 

primeiramente para esta apresentação, a abordagem teórica de Vygotsky (2001) e a sua 

discussão sobre o conceito de linguagem. 

Antes de abordar a concepção teórica, propriamente dita, apresento o autor com quem 

dialogo. Vygotsky (2000b) foi um psicólogo e também um grande crítico das teorias da 

psicologia que defendiam que as funções intelectuais do adulto já estariam pré-formadas na 

criança e se manifestariam a partir da maturação. O autor desenvolveu várias pesquisas em 

várias áreas como: psicologia do desenvolvimento, educação e psicopatologia. Algumas 

dessas pesquisas, inclusive, foram interrompidas por sua morte prematura. O livro no qual 

Vygotsky (2001) se refere à relação entre o pensamento e a linguagem e que vou abordar 

aqui, apresenta de forma bem fundamentada sua concepção do desenvolvimento intelectual. 

A distinção feita por Vygotsky (2000b) entre as concepções sobre os processos de 

evolução biológica anteriores à sua própria concepção de desenvolvimento, tiveram influência 

direta dos escritos de Marx e, depois, mais intensamente de Engels. O autor foi o primeiro 

psicólogo moderno a apresentar a tese de que a cultura faz parte da constituição de cada 

pessoa. Assim, tendo sofrido a influência do materialismo histórico e dialético, o autor 

concordava com as ideias de Marx de que a natureza humana, a consciência e o 

comportamento também mudam quando acontecem mudanças sócio históricas e materiais na 

sociedade. Vygotsky (2000b) queria aplicar na sua Psicologia o mesmo método utilizado por 

Marx – o materialismo histórico dialético. 

Da mesma maneira, a partir de sua elaboração das concepções de Engels numa 

tentativa de correlacionar os pressupostos do materialismo histórico dialético com as questões 

da psicologia, Vygotsky (2000b) defendia que o trabalho do homem e o uso de instrumentos 

como meio de transformar a natureza, transforma também, o próprio homem. 

 Desse modo, a Psicologia histórico-cultural seria uma Psicologia que estaria a serviço 

de uma nova sociedade, uma sociedade que pudesse superar as contradições de uma sociedade 

capitalista. Nesse sentido, Vygotsky (2000b) via a Psicologia histórico-cultural dentro de um 

projeto mais amplo que possibilitasse a construção de uma sociedade socialista. 

Cole e Scribner (2000) apontam que Vygotsky tinha como objetivo desenvolver uma 

abordagem descritiva e explicativa sobre o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Nesse sentido, o autor se dedicou a identificar e a explicar, minuciosamente, a 
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conexão entre os mecanismos cerebrais que estavam relacionados a uma determinada função, 

ao longo do desenvolvimento humano. Seu interesse era estabelecer as relações existentes 

entre formas simples e complexas de um determinado comportamento, levando em conta as 

influências do contexto social onde ocorreu esta manifestação comportamental.  

É interessante mencionar que as pesquisas e o desenvolvimento teórico de Vygotsky 

(2000b) demonstravam uma preocupação em produzir uma psicologia que tivesse relevância 

tanto para a educação quanto para a prática médica. Suas pesquisas, além de buscar a 

compreensão dos processos mentais humanos, visavam também, na área da Educação, 

“eliminar o analfabetismo e elaborar programas educacionais que maximizassem as 

potencialidades de cada criança” (COLE e SCRIBNER, 2000, p. 13). Dessa forma, a escola 

deveria então, ter uma participação no processo de luta coletiva da sociedade em direção a 

uma sociedade socialista mais desenvolvida. Uma escola, onde o conhecimento fosse 

socializado de maneira mais consistente e desenvolvido, e onde, tanto o conhecimento 

científico, quanto o artístico, o filosófico e a socialização do conhecimento se articulassem a 

um processo de luta pela transformação da sociedade. 

Vygotsky (2000b) se utilizou de técnicas experimentais variadas e cuidadosas para 

fazer observações de crianças com diferentes idades durante a realização de determinadas 

tarefas que podiam variar em níveis de dificuldade, com o intuito de poder reconstruir as 

mudanças ocorridas nas operações intelectuais da criança, mudanças estas que somente 

poderiam ser observadas ao longo do seu “desenvolvimento biográfico”, isto é, ao longo de 

sua história. Em suas observações, o autor não estava interessado em determinar o nível de 

desempenho alcançado pelas crianças, mas sim, se interessou pelo processo através do qual o 

desempenho era atingido. 

Sob a influência do materialismo histórico dialético e especialmente influenciado pelas 

concepções de Engels, Vygotsky (2000b) defendia que a relação do homem com o meio não é 

uma relação direta, mas sim, uma relação mediada. Neste processo de mediação, no qual os 

instrumentos e os signos se interpõem na relação entre o homem e o meio, funcionando como 

mediadores nessa relação, o autor se atenta para a possibilidade de compreensão do 

funcionamento psicológico.  

Vygotsky (2000b) aponta que o processo de humanização, isto é, a história do 

desenvolvimento humano, está intimamente ligada ao desenvolvimento e ao uso de 

instrumentos e de signos socialmente produzidos, como é o caso da linguagem. O autor 



66 
 

 
 

sinaliza que a diferença fundamental entre o desenvolvimento dos animais e o 

desenvolvimento humano está no desenvolvimento da fala e na experiência intelectualizada 

da inteligência prática. Em suas palavras: 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá 

origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece 

quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes 

de desenvolvimento, convergem (VYGOTSKY, 2000b, p. 33). 

 

Desse modo, para Vygotsky (2000b), tanto os instrumentos como os signos criados 

socialmente ao longo da história humana, modificam tanto a forma de relação social quanto o 

nível de desenvolvimento cultural do homem. Assim, os instrumentos que funcionam como 

ferramentas e os signos que são instrumentos psicológicos, como a linguagem, a escrita e o 

sistema numérico, modificam não somente a organização social, como também, são um meio 

de intervenção do homem na realidade.  

A diferença entre os instrumentos e os signos está relacionada com a direção que cada 

um toma no processo de mediação. Segundo o autor (2000b), os signos estão direcionados 

para o psiquismo, enquanto os instrumentos são dirigidos para se obter uma mudança no 

próprio objeto que se encontra na realidade. Nesse sentido, a internalização dos signos 

produzidos socialmente, ou seja, a transformação de marcas externas, ou seja, tudo que está 

na realidade como objetos, situações, eventos, em processos internos, provocam 

transformações comportamentais que se relacionam com o próprio desenvolvimento 

individual. Desse modo, ao longo do desenvolvimento, o homem deixa de precisar dessas 

marcas externas e passa a fazer uso dos signos internos que são as representações mentais de 

todas as coisas da realidade externa, sem a necessidade de uma interação direta com as 

referências concretas.  

Em suas pesquisas sobre a inteligência prática das crianças e o uso de signos, 

Vygotsky (2000b) concluiu que a condição mais importante para o desenvolvimento das 

estruturas psicológicas superiores é o desenvolvimento da linguagem.  

O autor aponta que no desenvolvimento da criança, a origem pré-intelectual da 

linguagem está nos gritos, no balbucio, nas primeiras palavras e isto se constitui como 

“estágios” do desenvolvimento da fala. Ainda na concepção do autor, esses estágios do 

desenvolvimento da fala não têm relação com desenvolvimento do pensamento uma vez que 

são formas de comportamento emocional.  
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Nesse sentido, o autor aponta que quando “a fala e o uso dos signos são incorporados a 

qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao longo de linhas inteiramente novas” 

(VYGOTSKY, 2000b, p. 33). Assim, no curso do desenvolvimento, a linguagem e o 

comportamento interagem contínua e dinamicamente. Para o autor, a linguagem é o 

mecanismo que move os processos psicológicos exclusivamente humanos, bem como, o 

comportamento social. Segundo Vygotsky: 

... o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá 

origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece 

quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes 

de desenvolvimento, convergem (VYGOTSKY, 2000b, p. 33). 

 

Entretanto, o autor argumenta que, no início do desenvolvimento humano, período que 

ele chamou de período “pré-histórico” na existência tanto do pensamento quanto da 

linguagem, não há uma relação de dependência ou de vínculo entre o pensamento e a fala, 

pois esses dois processos, pensamento e linguagem, derivam de origens genéticas distintas, 

isto é, que não existe relação entre o desenvolvimento da fala e a evolução do pensamento. 

Porém, Vygotsky (2001) também aponta que, em um determinado momento do 

desenvolvimento da criança o pensamento e a fala que se encontravam separados, se 

encontram dando início a uma nova forma de comportamento.  

Vygotsky (2001) demonstrou que é possível distinguir dois planos da linguagem ao 

longo do desenvolvimento da palavra, ou seja, a linguagem segue dois caminhos distintos e 

opostos: um interno ou interior, com sentido, o seu aspecto semântico e outro, externo, o seu 

aspecto sonoro. As direções opostas de desenvolvimento da linguagem pressupõem que, 

mesmo formando uma unidade que é complexa e não homogênea cada um desses dois planos 

têm suas próprias leis de desenvolvimento e uma relação complexa na evolução de um e de 

outro aspecto. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do aspecto externo da linguagem, este se 

desenvolve na criança partindo, primeiramente, de uma palavra que se associa a mais duas ou 

três, formando frases simples e nessa sucessão de combinações chega, mais tarde, a uma 

proposição complexa resultando em uma linguagem coordenada. Nesse sentido, o caminho 

percorrido pela criança seria da parte (da palavra), para o todo (para a proposição). Entretanto, 

para a criança pequena, a primeira palavra representa a frase toda.  

No que se refere ao desenvolvimento do aspecto interno ou semântico da linguagem, o 

caminho percorrido é inverso, é do todo, da oração, para as partes. A criança só apreenderá os 
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significados das palavras, mais tarde, no seu desenvolvimento. Assim, é que Vygotsky (2001) 

nos leva a concluir que o desenvolvimento desses dois planos da linguagem percorrem 

sentidos opostos, como também não há movimentos que coincidam nesses dos planos da 

linguagem. Citando o autor: 

... a distinção de ambos os planos é o passo primeiro e indispensável para o 

estabelecimento de uma unidade inferior dos dois planos da linguagem. A unidade 

dos dois pressupõe a existência do seu movimento em cada uma das partes da 

linguagem e a existência de relações complexas entre os movimentos de ambas 

(VYGOTSKY, 2001, p. 411).  

 

Vygotsky (2014) sinaliza que esta unidade interna da linguagem, a unidade do 

pensamento verbal está no significado da palavra. Assim, “o significado é um traço 

constitutivo indispensável da palavra” (VYGOTSKY, 2014, p. 398 – tradução minha). Para o 

autor, o significado da palavra é a unidade tanto do pensamento verbal quanto da linguagem e, 

portanto, “é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento 

verbal” (VYGOTSKY, 2000a, p. 5). Isto significa dizer que o pensamento verbal não pode ser 

decomposto nem somente em pensamento, nem somente em linguagem e, desse modo, o 

significado da palavra é tanto um fenômeno verbal quanto intelectual.  

A concepção do significado da palavra como uma unidade tanto do pensamento 

quanto do intercâmbio social implica que exista uma relação entre intelecto e afeto. Assim, “a 

linguagem se intelectualiza, se une ao pensamento e o pensamento se verbaliza, se unindo à 

linguagem” (tradução minha) (VYGOTSKY, III, 2014, p. 172).  

Para o autor, são os significados das palavras que fazem a mediação entre o homem e 

o mundo real. Entretanto, não há uma correlação perfeita entre pensamento e a fala no 

pensamento verbal. Há, sim, uma sobreposição dessas duas áreas, resultando em linguagem. 

Citando o autor, “o pensamento não se expressa, mas se realiza na palavra” (VYGOTSKY, 

2001, p. 412).  

Segundo Vygotsky (2001) o pensamento verbal não constitui uma forma natural de 

comportamento, mas sim, uma forma histórico-social que vai se modificando ao longo da 

história. O reconhecimento do caráter histórico do pensamento verbal implica em se incluir 

em sua análise, as leis que determinaram o desenvolvimento histórico da sociedade.  

De acordo com Vygotsky (2001), a relação entre o pensamento e o significado das 

palavras é um processo de “mão dupla” (grifo meu), é um movimento contínuo de vaivém, 

“do pensamento à palavra e da palavra ao pensamento” (VYGOTSKY, 2001, p. 409), isto é, o 
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significado das palavras tanto é um fenômeno do pensamento quando expresso por meio da 

fala, como também é um fenômeno da fala por esta estar ligada ao pensamento. Assim, para o 

autor: 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e 

da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um 

fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio; o 

significado, portanto, é um critério da “palavra”, seu componente indispensável. 

Pareceria, então, que o significado poderia ser visto como um fenômeno da fala. 

Mas, do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma 

generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são 

inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um 

fenômeno do pensamento (Vygotsky, 2000a, p. 150). 

 

Talvez o principal fato descoberto por Vygotsky (2014) na análise da gênese do 

pensamento e da linguagem seja a de que a relação entre ambos os processos não é constante 

ao longo do desenvolvimento, mas sim variável. O desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem se modifica tanto em quantidade quanto em qualidade, não acontecendo de forma 

uniforme, nem paralela. Em momentos distintos, esses dois processos se unem e se separam 

repetidas vezes, se cruzam, seus desenvolvimentos se acompanham até fundindo-se em alguns 

momentos para, em seguida, separarem-se novamente.  

Vygotsky (2001) aponta que o significado da palavra apresenta dois componentes, isto 

é, o significado propriamente dito e o sentido. Desse modo, a partir das relações objetivas 

formadas ao longo do desenvolvimento da palavra, temos o significado que é compartilhado 

por todas as pessoas que formam um mesmo grupo social. Por outro lado, o sentido diz 

respeito, também, ao significado da palavra, mas à concepção pessoal atribuída pelo 

indivíduo. O sentido é dado no contexto e pode variar de acordo com o contexto no qual a 

palavra é utilizada e da forma pessoal e afetiva de relação com a palavra, estabelecidas pelo 

indivíduo. 

Quanto ao desenvolvimento, Vygotsky (2001) argumenta que, antes de dois anos de 

idade a linguagem tem, primeiramente, uma função social ou de comunicação. Assim, a 

emissão de alguns sons, o balbucio, as risadas nos primeiros meses de vida do bebê têm como 

função, o contato social e a descarga emocional. Nessa fase, “o pensamento é não-verbal e a 

fala, não intelectual” (VYGOTSKY, 2000a, p. 61). A linguagem nessa fase é considerada não 

verbal porque ela ainda não tem a função de signo, de representação do mundo. Entretanto, no 

curso do desenvolvimento, aproximadamente por volta de dois anos de idade, pensamento e 

palavra até então dois processos separados um do outro, estabelecem uma relação de 
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interdependência que dá origem a uma nova forma de comportamento, exclusivamente 

humana. No curso do desenvolvimento, a linguagem e o comportamento interagem 

dinamicamente. É nessa fase que a criança “descobre” a importância da língua e a vontade de 

conquista-la. A maior descoberta desta fase é descobrir que cada coisa está associada a um 

nome. Nesse sentido, a criança amplia seu vocabulário, seu repertório lexical, perguntando o 

nome de cada coisa nova. Nesta fase, o nome dos objetos, ainda está muito associado a uma 

inteligência prática da criança, ou seja, ao uso de instrumentos, porque a criança só irá 

descobrir a função simbólica da fala bem mais tarde, de forma gradual. Para Vygotsky 

(2000b), no adulto essa inteligência prática e o uso de signos formam uma unidade dialética 

tal que se constitui a essência do comportamento humano complexo. 

Ao nomear os objetos com a ajuda da fala, a criança começa a controlar o ambiente e a 

estabelecer novas relações com este ambiente. É a partir da descoberta que cada coisa tem um 

nome que o pensamento se torna verbal e a fala racional. Nesse sentido, a criança entra numa 

fase que Vygotsky (2001) chamou de fase intelectual do seu desenvolvimento, descobrindo a 

função simbólica, generalizante, da linguagem. Desse modo, o desenvolvimento da fala segue 

o mesmo caminho de desenvolvimento de outras operações mentais que se utilizam dos 

signos. Assim, se num primeiro momento a linguagem infantil é afetivo-volitiva, no curso do 

desenvolvimento ela entra numa outra fase que Vygotsky (2001) denomina de fase intelectual 

do desenvolvimento, e a criança descobre a função simbólica da linguagem.  

Ao estudar a relação entre pensamento e linguagem, Vygotsky (2014) aponta também 

a importância dos processos da linguagem interna no desenvolvimento do pensamento. No 

estágio final do desenvolvimento da linguagem, “o crescimento para dentro”, tornando-se fala 

interior, se emparelha ao desenvolvimento da lógica, a formação de hipóteses e de outros 

processos mentais.  

Cabe aqui ressaltar que Vygotsky (2001) faz uma distinção entre a fala interior e a fala 

egocêntrica nos moldes apresentados por Piaget. Para Vygotsky (2001), não é válida a 

concepção de que a fala interior se desenvolva de forma mecânica, somente a partir da 

redução de sua sonoridade. Segundo o autor, a fala egocêntrica precede a fala interior ao 

longo do desenvolvimento. Quando a fala interior se desenvolve, ela substitui e transforma a 

fala egocêntrica que, então, desaparece. Assim, a passagem da fala egocêntrica para a fala 

interior é “um fenômeno de transição das funções interpsíquicas para as intrapsíquicas, isto é, 

da atividade social e coletiva da criança para a sua atividade mais individualizada...” 

(VYGOTSKY, 2000a, p. 166). Desse modo, Vygotsky defendia que as funções psicológicas 
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superiores em desenvolvimento se manifestavam em dois momentos da linguagem. O 

primeiro momento estaria relacionado às atividades coletivas da criança, aquelas atividades 

que a criança desenvolve nos seus grupos sociais. Vygotsky (2001) chamou de funções 

interpsíquicas as funções que se estabelecem nessas atividades e de intrapsíquicas as 

atividades individuais que se relacionam com uma propriedade interna do próprio pensamento 

da criança. 

O autor defendia que tanto a fala egocêntrica quanto a fala interior tem função 

semelhante de orientação mental, superação de dificuldades e de compreensão consciente. 

Entretanto, na fala interior há o predomínio do sentido da palavra, ou seja, a fala interior tem a 

influência das relações afetivas que vamos constituindo com a palavra num determinado 

contexto, enquanto o significado permanece inalterável.  

É nesse sentido, que Vygotsky (2001) afirma que, ao longo do desenvolvimento, 

acompanhando os dois planos de desenvolvimento da linguagem, o interpsíquico e o 

intrapsíquico, o pensamento da criança também evolui apresentando uma fase pré-verbal 

aparecendo inicialmente como um todo indiferenciado, por isso, se expressa verbalmente 

através de uma só palavra. Conforme vai se tornando mais diferenciado e se configurando 

com outras partes, a linguagem da criança passa da parte que é a palavra, para o todo. O 

progresso desse processo da palavra à oração, na criança, é o que permite que o pensamento 

avance da unidade global para as partes definidas.  

Para o autor, a fala exige que se passe do plano interno para o externo enquanto que a 

compreensão pressupõe um movimento contrário, do plano externo da linguagem, para o 

interno. Citando o autor, a fala exterior “consiste na tradução do pensamento em palavras, na 

sua materialização e objetificação” (VYGOTSKY, 2001, p. 164) enquanto a fala interior 

inverte este processo e, assim, “a fala interioriza-se em pensamento” (VYGOTSKY, 2001, p. 

164). Em resumo, na sua concepção, “a fala interior é a fala para si mesmo; a fala exterior é 

para os outros” (VYGOTSKY, 2001, p. 164).  

Desse modo, a expressão de um pensamento através da palavra não significa a 

passagem da linguagem interior para a linguagem exterior, mas sim, “a reestruturação da 

linguagem, a transformação de uma sintaxe absolutamente original, da estrutura semântica e 

sonora da linguagem interior em outras formas estruturais inerentes à linguagem exterior” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 474). 
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O autor também argumenta que o pensamento não coincide com as palavras e com os 

seus significados, ou seja, “as unidades do discurso e as unidades do pensamento não 

coincidem” (VYGOTSKY, 2014, p. 475). Segundo o autor, a passagem do pensamento que 

tem uma estrutura própria, para a linguagem, representa alguma dificuldade para a criança 

porque no pensamento existe um subtexto, uma segunda intenção que não se pode apreender. 

Nesse sentido, a palavra é ineficaz em expressar o pensamento, ou seja, o pensamento não 

tem uma significação direta com sua expressão verbalizada (VYGOTSKY, 2001). O 

pensamento é tanto mediado externamente por signos, como também, mediado internamente 

por significados. Desse modo, o autor, afirma que: 

O próprio pensamento não nasce de outro pensamento, mas do campo da nossa 

consciência que o motiva, que abrange os nossos pendores e necessidades, os nossos 

interesses e motivações, os nossos afetos e emoções. Por trás do pensamento existe 

uma tendência afetiva e volitiva. Só ela pode dar a resposta ao último por que na 

análise do pensamento (VYGOTSKY, 2001, p. 479 - grifo do autor). 

 

Nesse sentido, o entendimento do discurso do outro só será possível se entendermos, 

além das palavras, o seu pensamento. Além disso, Vygotsky (2014) nos apresenta um outro 

fator: sem conhecermos a motivação que impulsiona o pensamento do outro, é igualmente 

precário o entendimento do seu discurso. Nas suas palavras: “quanto mais forte e intenso é o 

pensamento mais clara e complexa é a sua natureza motora" (VYGOTSKY, 2014, p. 216 – 

tradução minha). 

Como se pode perceber, o processo de desenvolvimento da linguagem é, antes de tudo, 

a história da formação de uma das funções mais importantes do comportamento relativo a 

uma apropriação cultural da criança (VYGOTSKY, 2014, p. 169 – tradução minha).  

Desse modo, segundo esta abordagem, a compreensão de que a palavra tem um 

sentido atribuído social e culturalmente, é fundamental para a leitura na sua função cultural 

como mediador do desenvolvimento das funções psicológicas superiores.   

Em seu texto “A pré-história da linguagem escrita” o autor tece uma crítica quanto ao 

ensino da linguagem escrita na escola, pois segundo o mesmo, o que se ensina na escola é o 

desenhar as palavras, mas não a linguagem escrita. Desse modo, a linguagem escrita é vista 

como uma habilidade motora e não como um sistema de símbolos e signos que designam sons 

e palavras da linguagem falada e, portanto, não pode ser aprendido de forma meramente 

mecânica e externa.  
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Do mesmo modo, a escola ensina a ler o que está escrito, mas de forma mecânica, sem 

a atribuição de sentido a aquilo que se está lendo. Essa atribuição de sentido está intimamente 

ligada a uma vivência sócio histórica do sujeito, ao seu modo de pensar e de “ler” o mundo.  

Segundo Vygotsky (2014), o desenvolvimento da linguagem escrita está vinculado 

“com o domínio externo do sistema de meios elaborados e estruturados no processo de 

desenvolvimento cultural da humanidade” (VYGOTSKY, 2014, p. 185 – tradução minha), e 

é, por isso, que o autor concebe que o desenvolvimento da linguagem escrita se inicia muito 

antes da criança entrar na escola. Nesse sentido, a criança passa por etapas anteriores ao 

desenvolvimento da escrita. Entretanto, o autor aponta que é muito difícil de determinar essas 

etapas porque estas estão tão intimamente ligadas ao próprio desenvolvimento, que fica difícil 

de descobri-las e determiná-las. 

Vygotsky (2000b) sugere que a “pré-história” da linguagem escrita se inicia quando 

aparecem os primeiros signos visuais na criança e se sustenta sob os mesmos princípios do 

nascimento dos signos no desenvolvimento da linguagem. O autor, no entanto, diz que a 

psicologia ainda não dá conta de explicar o processo de aquisição da linguagem escrita, mas o 

autor desenvolve uma abordagem. Segundo sua abordagem, os primórdios da linguagem 

escrita estariam, primeiramente, no gesto. Desse modo, o autor afirma que “o gesto é o signo 

visual inicial que contém a futura escrita da criança” (VYGOTSKY, 2000b, p. 141). Para o 

autor, “os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são, frequentemente, simples gestos 

que foram fixados” (VYGOTSKY, 2000b, p. 142). 

Dois momentos que demonstram que os gestos e os signos escritos estão ligados 

podem ser verificados, primeiramente, nos rabiscos das crianças que tentam representar 

através dos gestos o que elas queriam mostrar nos desenhos. Quando querem representar o ato 

de correr ou de pular, por exemplo, as crianças fazem movimentos com as mãos indicativos 

desse correr ou desse pular e o que aparece no papel são traços e pontos. Os rabiscos seriam, 

assim, uma complementação dessa representação gestual. Da mesma forma, quando as 

crianças têm que desenhar algo complexo, “não o fazem pelas suas partes componentes e sim 

pelas suas qualidades gerais” (VYGOTSKY, 2000b, p. 142). O exemplo que Vygotsky 

(2000b) nos dá é o desenho de uma lata cilíndrica que a criança representa como uma curva 

fechada. Este desenho que lembra um círculo está, na verdade, representando a propriedade 

de redonda da lata. Desse modo, Vygotsky (2000b) pressupõe que a linguagem escrita tenha 

seus primórdios na relação entre a representação por gestos e, também, a representação pelo 

desenho. 
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Vygotsky (2000b) defende ainda que, quando uma criança desenha, ela não o faz pelo que 

está vendo, mas sim por aquilo que ela conhece daquilo que está desenhando.  

Do mesmo modo, a criança ao desenhar aquilo que traz na sua memória, “ela o faz à 

maneira da fala, contando uma história” (VYGOTSKY, 2000b, p. 149). Assim, o que tem de 

especial nesta atitude é que o ato de contar, de fazer uma representação verbal do que está 

desenhando e isto implica, igualmente, algum grau de abstração por parte da criança que 

Vygotsky (2000b) vai defender como sendo uma das condições de qualquer representação 

verbal. Como se pode ver, o surgimento do desenho como uma linguagem gráfica, é um 

relato, uma representação gráfica de algo. O desenho da criança, assim, passa a ser entendido 

como um estágio prévio ao desenvolvimento da linguagem escrita. 

O segundo momento de união entre o gesto e a linguagem escrita está nos jogos e 

brincadeiras infantis. Nos jogos e brincadeiras das crianças, principalmente no jogo de faz de 

conta, alguns objetos podem substituir outros, se convertendo, dessa maneira, em seu signo. A 

importância demonstrada aqui não está na semelhança entre o objeto em si e o objeto que o 

substitui. O importante dessa substituição no jogo, é que o gesto da criança em relação ao 

objeto substituto representa a função simbólica de atribuição de sentido, a esse objeto.  

Nas palavras de Vygotsky (2000b), o uso simbólico dos objetos pode ser entendido 

“como um sistema muito complexo de ‘fala’” (VYGOTSKY, 2000b, p. 143) que através dos 

gestos indicam e comunicam qual o significado que o objeto usado para brincar adquiriu. 

Nesse sentido, quando criamos uma história para as crianças e usamos alguns objetos 

representando pessoas ou lugares, por exemplo, as crianças são capazes de ler, de entender a 

história contada porque a função simbólica já se desenvolveu nela e, assim, ela é capaz de ler 

essa notação simbólica. Ao longo do desenvolvimento da criança, os objetos vão adquirindo 

essa função de signo na brincadeira. Nesse sentido, a brincadeira de faz de conta é 

extremamente importante no desenvolvimento da linguagem escrita. Nas palavras do autor, “a 

representação simbólica no brinquedo é, essencialmente, uma forma particular de linguagem 

num estágio precoce, atividade essa que leva, diretamente, à linguagem escrita” 

(VYGOTSKY, 2000b, p. 147). Segundo o autor, “o desenvolvimento da linguagem escrita 

nas crianças se dá, conforme já foi descrito, pelo deslocamento do desenho de coisas para o 

desenho de palavras” (VYGOTSKY, 2000b, p. 153).  

Quando a criança compreende que pode representar não somente os objetos, mas 

também a fala, essa descoberta leva a criança à escrita propriamente dita. Essa compreensão 
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de que os símbolos escritos representam símbolos verbais promove grandes transformações 

no desenvolvimento cultural das crianças pelo domínio do processo de linguagem escrita, 

seguido consequentemente, da capacidade de ler.  

Como pudemos ver, para Vygotsky, a aquisição da linguagem escrita corresponde à 

aquisição de um sistema simbólico de representação da realidade que também está presente no 

gesto, no desenho e no brinquedo simbólico uma vez que essas atividades também se utilizam 

de signos como representações de significados. Nas palavras do próprio autor “desenhar e 

brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem escrita das 

crianças” (VYGOTSKY, 2000b, p. 157).  

Nesse sentido, o ensino da leitura e da escrita deveria ser organizado de maneira que 

se tornasse necessário e relevante à vida das crianças da mesma forma que a fala. A leitura e a 

escrita não deveriam ser ensinadas somente como um hábito, mas sim, como uma nova forma 

de linguagem. Na concepção de Vygotsky (2000b), somente o reconhecimento de que a 

leitura e a escrita podem ser compreendidas na sua dimensão simbólica, é que esses processos 

se tornarão instrumentos de desenvolvimento do pensamento. 

Nessa perspectiva, um efetivo processo de ensino e aprendizagem dos conceitos 

científicos na escola, traz também a possibilidade da aquisição de uma nova forma de 

linguagem que pode levar a um processo de desenvolvimento do pensamento no que diz 

respeito à abstração, à condição de estabelecer relações, análises e sínteses. Desse modo, 

Vygotsky vai compreender a leitura e a escrita como conceitos científicos, de cujos processos 

de ensino e aprendizagem efetivos, também promovem o desenvolvimento do pensamento. 

A esse respeito, Vygotsky (2001) vai tecer um interessante estudo sobre a relação 

entre aprendizado e desenvolvimento, através do qual vai afirmar que o aprendizado em uma 

determinada área, como por exemplo, o aprendizado escolar da leitura e da escrita, pode 

organizar áreas do pensamento infantil, como também favorecer o seu progresso.  

A partir de quatro séries de estudos, o autor vai apresentar argumentos sobre a 

importância e a influência de uma educação escolar significativa e um efetivo processo de 

colaboração do professor no processo de desenvolvimento daquilo que ele chama de funções 

psicológicas superiores. Aqui a primeira série de estudos é a que mais nos interessa, pois 

Vygotsky (2001) vai tratar da aprendizagem das matérias escolares básicas: leitura, escrita, 

aritmética e ciências naturais e o desenvolvimento das funções psíquicas, pegando como 

situação emblemática a aprendizagem da linguagem escrita.  
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Os estudos de Vygotsky (2001) se iniciam com seus questionamentos sobre o que 

acontece na mente da criança quando os conceitos científicos são ensinados de maneira 

sistemática na escola, bem como qual seria a relação entre a assimilação da informação e o 

desenvolvimento interno do conceito científico na consciência da criança. Partindo de duas 

concepções vigentes no cenário da Psicologia de sua época sobre o desenvolvimento dos 

conceitos científicos na infância, Vygotsky (2001) começa a fazer uma análise sobre as 

mesmas, para apresentar suas próprias concepções sobre o tema. 

A primeira concepção defendia que o desenvolvimento dos conceitos científicos não 

passa por um processo interno de desenvolvimento. Nesse sentido, os conceitos científicos 

seriam absorvidos já prontos a partir de um processo de assimilação e compreensão. Vygotsky 

(2001) chama atenção para o fato de que a maioria dos métodos e teorias se baseia nesta 

concepção. Entretanto, o autor descarta esta concepção porque defende que um conceito não 

pode se formar somente por um processo de conexões que se formam na memória, tornando-

se um hábito mental (VYGOTSKY, 2001). Nas suas palavras, um conceito é “um ato real e 

complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento, só podendo ser 

realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível 

necessário” (VYGOTSKY, 2000a, p. 104). 

Para Vygotsky (2001), um conceito que se expressa por palavras, é um ato de 

generalização. Desse modo, no início do desenvolvimento da criança, a palavra nova 

aprendida, é uma generalização bem primitiva. Conforme a criança vai se desenvolvendo 

intelectualmente, aquele conceito simples, aquela primeira generalização vai sendo substituída 

por generalizações cada vez mais complexas. Dessa forma, os significados das palavras 

também evoluem. O autor argumenta que o desenvolvimento dos conceitos na criança 

pressupõe o desenvolvimento de algumas funções intelectuais, como por exemplo: atenção, 

memória, abstração, capacidade para comparar e diferenciar (VYGOTSKY, 2001), que são 

processos psicológicos complexos que não são aprendidos apenas por uma exposição inicial 

ao conteúdo, onde o conceito é apresentado. Segundo o autor, ensinar um conceito de forma 

direta é impossível e o resultado obtido é apenas um “verbalismo vazio”, é somente repetição 

de palavras. 

A segunda concepção de desenvolvimento dos conceitos científicos aceita a existência 

de um processo interno de desenvolvimento. Entretanto, defende que o processo de 

desenvolvimento dos conceitos científicos não difere em nada, do desenvolvimento dos 

conceitos desenvolvidos na experiência cotidiana da criança. Nessa segunda concepção, as 
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mesmas leis que explicavam a construção dos conceitos cotidianos também eram aplicadas ao 

desenvolvimento dos conceitos científicos, uma visão que, segundo o autor, seria 

compartilhada por Piaget. Nessa direção, a criança desenvolve suas concepções da realidade 

por intermédio de seus próprios esforços, o que favorece o desenvolvimento de conceitos 

espontâneos que são marcados, assim, com características da própria evolução intelectual da 

criança. Em outra direção, os conceitos se desenvolvem também pela influência dos adultos. 

A estes conceitos Piaget chamou de conceitos não-espontâneos. 

Tecendo uma crítica sobre a concepção de Piaget, Vygotsky (2001) sinaliza que o erro 

de Piaget foi o de não ter considerado a existência de uma interação entre os dois tipos de 

conceitos. Em suas palavras: 

... os dois processos – o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e dos conceitos 

não-espontâneos – se relacionam e se influenciam constantemente. Fazem parte de 

um único processo: o processo da formação de conceitos, que é afetado por 

diferentes condições externas e internas, mas que é essencialmente um processo 

unitário, e não um conflito entre formas de intelecto antagônicas e mutuamente 

exclusivas (VYGOTSKY, 2000a, p. 107). 

 

Na perspectiva de Vygotsky (2001) essa interação entre os dois tipos de conceitos, os 

espontâneos e os não-espontâneos é que remete a um tema mais amplo que é a relação entre o 

aprendizado escolar e o desenvolvimento mental da criança. Assim, desenvolvendo um estudo 

sobre o nível de maturidade das funções psíquicas na fase inicial da educação escolar, a 

influência da educação escolar sobre o desenvolvimento, a sequência temporal do 

aprendizado e do desenvolvimento e a função da disciplina formal das várias disciplinas 

escolares, vou apresentar a seguir a primeira série de estudos, dentre quatro, desenvolvida por 

Vygotsky e que diz respeito, mais especificamente, à linguagem escrita. 

Nessa primeira série de estudos, Vygotsky (2001) descobriu que as funções 

psicológicas não podiam ser consideradas maduras no início do aprendizado escolar, ainda 

que as crianças fossem capazes de apresentar um bom desempenho no domínio das matérias 

escolares. Seus principais questionamentos sobre o desenvolvimento das funções psíquicas da 

criança partiram da observação de que a criança em idade escolar apresenta uma defasagem 

de seis a oito anos entre a sua linguagem oral e a sua linguagem escrita. Não concordando 

com a explicação dada para essa defasagem de que a escrita, como algo novo, teria que 

refazer os mesmos estágios de desenvolvimento da fala e, por isso, se apresentava em um 

nível de desenvolvimento inferior, Vygotsky (2001) argumenta que isso somente poderia ser 

concebido em uma criança muito pequena, pois esta conhece poucas palavras, seu vocabulário 
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é limitado, além da criança usar uma sintaxe simples. Entretanto, na criança em idade escolar, 

esta já possui o vocabulário e as formas gramaticais necessárias à escrita porque estas são as 

mesmas utilizadas na linguagem oral. 

As investigações do autor demonstraram que a linguagem escrita não repete os 

mesmos “estágios” de desenvolvimento da linguagem oral. A linguagem escrita tem uma 

função linguística diferente distinguindo-se da linguagem oral tanto na sua estrutura como no 

seu funcionamento. Qualquer que seja o nível de desenvolvimento da linguagem escrita, este 

demanda um alto nível de abstração que, no início da escolaridade, ainda não está 

desenvolvida. 

Quando a criança aprende a escrever ela necessita substituir a sonoridade das palavras 

pela representação das palavras em imagens e isso é muito mais complexo para criança do que 

a representação das palavras na linguagem oral. Vygotsky (2001) aponta que a qualidade 

abstrata da escrita, é o principal obstáculo para a sua aquisição. Além disso, a escrita também 

é direcionada a um interlocutor ausente ou imaginário o que representa, também, uma 

situação nova e estranha para a criança.  

Vygotsky (2001) aponta que no início do aprendizado da escrita, a criança não 

apresenta qualquer motivação ou necessidade de sua aquisição uma vez que a situação 

dinâmica da linguagem oral atende aos seus desejos e necessidades. Segundo o autor, na 

linguagem escrita, “os motivos para escrever são mais abstratos, mais intelectualizados, mais 

distantes das necessidades imediatas” (VYGOTSKY, 2001, p. 124). Assim, para o autor, é 

necessário um afastamento da situação real, sua recriação e representação através da 

linguagem escrita e isso não é fácil para a criança.  

Na linguagem oral a criança não tem muita consciência dos sons que está emitindo ou 

das operações mentais executadas por ela. Entretanto a escrita, demanda um trabalho 

consciente por parte da criança. Na escrita, além de ter que tomar consciência da estrutura 

sonora das palavras, a criança precisa “disseca-las” para depois reproduzi-las em símbolos 

alfabéticos (VYGOTSKY, 2001). Nesse sentido, antes de produzir um texto por escrito, os 

símbolos alfabéticos devem ser estudados e memorizados e as palavras formadas têm que ser 

colocadas em uma sequência para formar as frases inteligíveis.  

A partir de seus estudos, Vygotsky (2001) também concluiu que a relação entre a 

linguagem oral e a fala interior, é diferente. No curso do desenvolvimento, como já foi 

mencionado anteriormente, a linguagem oral com a função de comunicação ou de descarga 
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emocional antecede a linguagem interior. A linguagem escrita, por sua vez, acompanha a 

linguagem interior, porém esses dois tipos de linguagem apresentam características distintas. 

A linguagem interior é caracterizada como sendo uma fala resumida e cifrada, quase que 

inteiramente predicativa uma vez que a situação já é de conhecimento da criança. Por sua vez, 

a linguagem escrita tem que ser mais completa e desenvolvida na sua totalidade para ser 

compreendida (VYGOTSKY, 2001). 

De acordo com Vygotsky (2001), a passagem da fala interior que é extremamente 

compacta, para a fala oral que é extremamente detalhada, exige uma construção intencional 

por parte da criança e a criação de uma teia de significados que, no início da escolarização, 

ainda não está presente. Como a linguagem escrita necessita um nível muito maior de 

elaboração e abstração do que a linguagem oral, as características dessa linguagem elucidam 

porque o seu desenvolvimento em crianças na idade escolar fica bem aquém do 

desenvolvimento da linguagem oral. 

Assim, os estudos de Vygotsky (2001) demonstraram que, quando o ensino da escrita 

começa, as funções psicológicas necessárias ao seu desenvolvimento ainda são muito 

rudimentares. Nesse sentido, para o autor, o aprendizado se antecipa ao desenvolvimento 

necessário para tal (VYGOTSKY, 2001). Em outras palavras, antes de poder aplicar, de forma 

consciente, aquilo que aprendeu, a criança tem que adquirir os hábitos e habilidades referentes 

à área da linguagem escrita. Desse modo, o autor defende que não pode haver um paralelismo 

entre o aprendizado e o desenvolvimento, não há como estes dois processos se desenvolverem 

num mesmo ritmo. O aprendizado que obedece a uma estrutura escolar que pressupõe um 

horário, um currículo, organização e sequência, não pode contar que essas regras coincidam 

com os processos internos de desenvolvimento da criança.  

Dessa forma, para Vygotsky (2001), o aprendizado é o que possibilita o acesso da 

criança aos conceitos e, também, é o que direciona e determina o seu desenvolvimento. 

Vygotsky (2001) leva em consideração que os conceitos se desenvolvem sob condições 

internas e externas diferentes; se originam tanto da experiência pessoal da criança quanto da 

aprendizagem em sala de aula e são determinados por motivações também diferentes, daí se 

esperar que o desenvolvimento siga por caminhos diferentes também. 

Nessa perspectiva, um efetivo processo de ensino e aprendizagem dos conceitos 

científicos na escola, traz a possibilidade da aquisição de uma nova forma de linguagem que 
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pode levar a um processo de desenvolvimento do pensamento no que diz respeito à abstração, 

a condição de estabelecer relações, análises e sínteses, como o já mencionado. 

Aqui eu percebo como minha própria aprendizagem e aquisição da linguagem 

puderam ser facilitadas pelas leituras que sempre estiveram presentes na minha trajetória de 

vida. Assim, percebo que uma outra relação com a leitura teria proporcionado, 

provavelmente, uma outra relação com o desenvolvimento da linguagem, tal como 

compreendia o próprio Vygotsky. 

Depois de apresentar as principais concepções sobre a linguagem, na perspectiva 

histórico cultural de Vygotsky (2001) e de iniciar meu percurso na abordagem teórica que 

será apresentada a seguir, visualizo a primeira aproximação dos estudos de Vygotsky com a 

concepção de sujeito contida na obra e no pensamento de Paulo Freire. 

Embora os autores Vygotsky (2001) e Paulo Freire (2014) tenham vivido em épocas e 

contextos bem distintos, ambos construíram suas proposições epistemológicas sob a 

influência do pensamento histórico dialético do marxismo e apresentam uma concepção de 

sujeito que se constitui a partir de uma relação também dialética com aquilo que é produzido e 

criado pela sociedade. Nesse sentido, podemos considerar que as bases epistemológicas das 

proposições teóricas dos dois autores se aproximam.  

Segundo o apontado por Gehlen, Maldanez e Delizoicov (2010), era incipiente, tanto 

na literatura nacional como na literatura estrangeira, estudos que abordassem simultaneamente 

os dois autores e vinculassem suas ideias. No entanto, em se tratando do cenário brasileiro, 

em especial na área da Educação, já podemos vislumbrar alguns estudos que propõem uma 

articulação entre o pensamento e trabalho desses dois autores. A maioria desses estudos, 

mesmo apresentando diferentes preocupações, atribui à linguagem verbal, isto é, à palavra, o 

foco de sua atenção. 

Tanto em Vygotsky (2001) como em Freire (2014) a linguagem é o ponto central do 

dialogismo, onde a palavra tem suas especificidades.  

Se a grande preocupação de Vygotsky (2001) era a explicação da gênese e do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores que se relacionavam com a linguagem e 

a busca da relação entre o pensamento e a palavra conforme foi apresentado, em Freire, como 

apresento a seguir, a linguagem, que é concebida como uma construção social e que também é 

proveniente de processos individuais, é que faz parte da concepção dialógica do homem com 

o mundo. Nesse sentido, Freire (2014), como apontado mais adiante, retoma o fio da 
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importância do contexto social na constituição de uma relação com a leitura e o tece com os 

fios das histórias de vida e leituras de mundo feitas pelos sujeitos. 

Especialmente, nesta tese, cuja proposta de investigação se ampara no aporte 

(auto)biográfico de histórias de vida e formação, a palavra é a protagonista principal da arte 

de “narrar”, de contar as próprias histórias e experiências. Nesse sentido, possibilitar o resgate 

do narrar pode ser uma estratégia de desenvolvimento tanto da linguagem oral como da 

linguagem escrita. 

 

 

2.2 – Paulo Freire – Fio do conceito de leitura. 

Buscando por mais um fio dessa trama teórica, apresento a seguir as concepções de 

Paulo Freire (2014), talvez o mais célebre educador brasileiro do século XX, reconhecido 

internacionalmente principalmente pela criação do seu método de alfabetização de adultos 

conhecido como “Método Paulo Freire”, e por seu pensamento pedagógico que via a leitura e 

a alfabetização como atos da educação e a educação como um ato assumidamente político.  

Cabe ressaltar aqui que, assim como Vygotsky em sua época, Freire (2014) também 

apresentou uma preocupação quanto ao analfabetismo como uma situação que traria 

consequências indesejáveis ao comportamento e ao desenvolvimento do homem.  

Para Freire (2014), as grandes consequências do analfabetismo seriam a opressão e a 

submissão do homem. O autor defendia que a questão do analfabetismo no Brasil precisava 

ser resolvida urgentemente, como ainda precisa, porque ele considerava um absurdo ainda 

apresentarmos índices de analfabetismo tão altos. Para trazer a discussão que o autor faz sobre 

a leitura, inicialmente acredito ser necessário apontar como Freire (2014) vê a educação. 

Tendo um conhecimento profundo do significado de educação no contexto social e 

individual dos homens, Freire (2014) no decurso de toda a sua obra, apresenta como pensa e 

repensa sua própria prática como educador, além de sua própria vivência. 

Em seu livro “Pedagogia do Oprimido” (2014), Freire defende uma educação 

libertadora na qual o principal objetivo é uma prática concreta da liberdade, onde não existam 

conceitos definitivos, mas sim, conceitos que podem ser reconstruídos de acordo com uma 

dada circunstância, historicamente.  
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O pensamento de Freire (2014.) está baseado em uma interpretação de educação na 

qual a verdadeira expressão da prática da liberdade está ancorada numa pedagogia em que o 

oprimido encontre as condições, a partir de suas próprias reflexões, de “descobrir-se e 

conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica” (FREIRE, 2014, p. 11).  

Para Fiori (2011), que comunga com o pensamento de Freire, o processo de 

alfabetização é a possibilidade de o sujeito ser ao mesmo tempo autor e testemunha de sua 

própria história, podendo aprender a escrevê-la; a pensar nessa história como um “processo 

em que a vida como biologia passa a ser vida como biografia” (FIORI, 2011, p. 12). Desse 

modo, segundo Fiori (2011), talvez o sentido que o processo de alfabetização tenha tido para 

Freire tenha sido a possibilidade de “aprender a escrever a sua vida como autor e como 

testemunha de sua própria história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se” (p. 12). 

A partir de uma profunda compreensão do significado da educação tanto no contexto 

social quanto no contexto individual dos homens, Freire (2014) já dizia que a ciência só 

poderá colaborar com a diminuição das injustiças sociais, se a leitura e a escrita forem vistas 

sob o ângulo de luta política, isto é, se a leitura e a escrita ajudarem às classes populares, os 

proletários e marginais, ou seja, os “oprimidos”, a superarem a opressão a que são submetidos 

e transpuserem os obstáculos impostos para que leiam e escrevam. Vale lembrar que, apesar 

da ênfase dada à leitura, nesta tese, para Freire (2011) o ato de ler e de escrever remete a um 

processo indivisível e não dicotômico. Desse modo, torna-se importante conhecer sob que 

princípios a educação está baseada para que estes princípios garantam todas as condições 

necessárias a uma educação que seja igualitária e promova a libertação do homem oprimido. 

Nas palavras de Freire (2014): 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação 

dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores 

desta realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, 

transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens (FREIRE, 

2014, p. 51). 

 

Em seus depoimentos e palestras, Freire (2014) defendia uma práxis pedagógica que 

possibilitasse ao homem atuar e refletir sobre a realidade, transformando-a de acordo com a 

finalidade desejada por ele mesmo, como ser humano. Assim, Freire (2014) tinha o desejo de 

desenvolver uma práxis que permitisse uma relação entre a educação e a humanização, uma 

educação que o autor chamava, libertadora. De acordo com Fiori (2011): 

... a educação liberadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira 

consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da liberdade só 
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encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições 

de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 

destinação histórica (FIORI, 2011, p. 11). 

 

A aprendizagem, para Freire (2014), não depende exclusivamente daquele que aprende 

e, ainda que tenhamos uma dimensão individual necessária a esta aprendizagem, a 

aprendizagem conta também com as dimensões social e histórica, ou seja, a aprendizagem se 

dá em um determinado contexto e em um determinado espaço-tempo. A aprendizagem, para o 

autor, precisa ser estabelecida dentro de uma relação dialógica entre educador e educandos. 

Com esse pensamento, Freire (2014) defende que o conhecimento é produzido no diálogo 

entre o educador e o educando, onde tanto o educador como o educando têm conhecimentos 

diferentes e estes conhecimentos necessitam ser problematizados a partir da visão de mundo 

trazida pelos educandos. 

Freire (2014) apontava que aprender a ler e a escrever numa cultura letrada é, em 

último lugar, estar alfabetizado. Para o autor estar alfabetizado não quer dizer repetir ou juntar 

palavras, mas sim, poder dizer a sua palavra. Nesse sentido, o autor argumenta que não há 

ninguém melhor que os oprimidos para falar de opressão, falar desse não poder dizer a sua 

palavra, assim como, não há ninguém que sinta melhor os efeitos da opressão, senão os 

próprios oprimidos.  

Segundo Fiori (2011), é com a palavra que o homem cria o mundo. Como um 

comportamento humano que dá um significado ao mundo, a palavra não somente designa as 

coisas, mas é capaz de transforma-las. Para Freire (2014), não sendo só pensamento, a palavra 

também é “práxis”. Nas palavras de Fiori (2011), corroborando as ideias de Freire (2014): 

Alfabetizar-se é aprender essa palavra escrita em que a cultura se diz e, dizendo-se 

criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou, para temporalizar-se, 

para conscientizar sua temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que 

há de vir (FIORI, 2011, p. 25). 

 

Em “Pedagogia do Oprimido”, Freire (2014) tecendo uma crítica sobre as relações 

entre professor e alunos ou educador e educandos como ele os denomina, seja em que nível 

for, dentro ou fora da escola, se caracterizam, principalmente, por serem relações narradoras, 

dissertadoras, mas no sentido de “algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado” 

(FREIRE, 2014, p. 79). Nesse tipo de relação, o professor “fala” e os alunos “escutam”. Nesta 

relação, então, o professor é considerado o verdadeiro “sujeito”, com a tarefa atribuída a ele 

de encher os educandos com os conteúdos de sua narração, conteúdos estes desconectados da 
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totalidade da realidade dos alunos, realidade na qual poderiam adquirir outras significações. 

Esta narração leva os educandos à memorização dos conteúdos narrados e não permite o 

desenvolvimento da criatividade, não há transformação, não há saber (FREIRE, 2014). Para 

Freire (2014), este não deveria ser o modo de atuação de um educador ou educadora 

comprometido com uma educação libertadora. Para o autor: 

Quem apenas fala e jamais ouve; quem “imobiliza” o conhecimento e o transfere a 

estudantes, não importa se de escolas primárias ou universitárias; quem ouve o eco 

apenas de suas próprias palavras, numa espécie de narcisismo oral; (...) quem assim 

atua e assim pensa, consciente ou inconscientemente, ajuda a preservação das 

estruturas autoritárias (FREIRE, 2014, p. 38). 

 

Contrário a esse pensamento autoritário, Freire (2014) considera o processo de 

alfabetização como um ato criador e um ato de conhecimento, no qual o 

estudante/alfabetizando é quem é o sujeito e quem tem a responsabilidade de construção de 

sua linguagem escrita e pela leitura desta linguagem, ainda que necessite da ajuda do 

educador. Nesse sentido, Freire (2014) defende que uma educação verdadeiramente 

libertadora, a partir da mediação do “objeto cognoscível”, deve superar a contradição 

educador-educando (FREIRE, 2014). Para o autor, o conhecimento somente é adquirido em 

uma relação dialógica entre educandos e educador. Nas suas palavras, “o educador já não é o 

que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálogo com o educando que, ao 

ser educado, também educa” (FREIRE, 2014, p. 96). Nessa prática, o autor sinaliza que: 

... o papel do educador problematizador é proporcionar, com os educandos, as 

condições em que se dê a superação do conhecimento no nível da doxa pelo 

verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível do logos (FREIRE, 2014, p. 97 – 

grifos do autor). 

 

Desse modo, Freire (2014) defende o respeito aos níveis de compreensão dos 

educandos por parte dos educadores e aponta que para a superação daquilo que ele chama de 

“ingenuidade” dos educandos é necessário que os educadores assumam que “só existe saber 

na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem 

no mundo, com o mundo e com os outros” (FREIRE, 2014, p. 81). A imposição de nossa 

própria compreensão como forma de libertação dos educandos, é aceitar uma solução 

autoritária muito distante do que prega uma educação libertadora. 

A crítica de Freire (2014) a este tipo de relação educador-educando através somente da 

narração, sem a escuta dos alunos, é apoiada no fato de que para ele, a narração não passa de 

sonoridade da palavra, não tem nenhuma força de transformar a realidade. Na verdade, essa é 
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a sua concepção de educação “bancária”, educação na qual os alunos são os depositários dos 

conteúdos e o educador aquele que deposita esses conteúdos.  

Nessa visão de educação onde o professor é sempre aquele que “sabe” e os alunos os 

que “não sabem”, o poder criador e a consciência crítica do aluno se tornam menos 

desenvolvidos como também diminui a possibilidade de transformação da sua realidade. 

Nesse sentido, “não há conhecimento, nem cultura verdadeiros. Não pode haver 

conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo 

narrado pelo educador” (FREIRE, 2014, p. 96).  

O contrário da prática bancária, a educação problematizadora proposta por Freire 

(2014), consiste em trazer para o diálogo as questões que emergem das situações vividas pelos 

educandos na sua realidade, requer o desvelamento da realidade através da inserção da 

consciência dos alunos nesta mesma realidade. Segundo Freire: 

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos 

homens (FREIRE, 2014, p. 98). 

 

Para Freire (2014), é preciso que se estimule a curiosidade, o “querer saber” dos 

educandos, “o saber com os educandos”, para que o conhecimento seja produzido. O ponto de 

partida nesta produção do conhecimento é o “saber da experiência feito” trazido pelos 

próprios educandos.  

Assim, quando mencionamos Paulo Freire (2014), devemos ter em mente que, a 

aprendizagem para este autor, não depende, exclusivamente, daquele que aprende. É por isso 

que, além da dimensão individual, a aprendizagem também deve contar com as dimensões 

social e histórica, porque a aprendizagem se dá em um determinado contexto e em um 

determinado espaço-tempo que necessitam ser levados em consideração. Desse modo, o autor 

defende que qualquer programa de alfabetização deva considerar o universo vocabular do 

grupo de indivíduos que serão alfabetizados, a sua real linguagem que expressa a experiência 

existencial de cada um em particular e do grupo como um todo. Nesse sentido, a nossa 

linguagem enquanto educadores tanto quanto a linguagem dos estudantes não existe sem um 

pensar, bem como, linguagem e pensamento não existem sem uma realidade (contexto) a que 

se referem.  

Retomando a questão da leitura, em “A importância do ato de ler: em três artigos que 

se completam”, Freire (2011), faz um alerta a todos que trabalham com a leitura e a sua 
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promoção, para o cuidado que se deve ter em manter um contínuo diálogo entre a leitura e a 

escrita, bem como, o cuidado na mediação dos textos com os quais vamos trabalhar na nossa 

prática.  

Para Freire (2011), o ato de ler não está relacionado ao sentido tradicional de leitura de 

um texto escrito. Desse modo, a leitura não termina na decodificação das palavras escritas, 

mas sim “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2011, p. 19). Nesse sentido, 

antes mesmo de uma pessoa ser alfabetizada, ela já realizou a leitura do mundo que a cerca. 

Em outras palavras, o que Freire (2011) aponta em seu texto é que existe uma relação muito 

estreita entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, e a leitura desse modo, pode ser vista 

como um processo que se inicia antes mesmo do contato que se possa ter com o texto escrito. 

Nas suas palavras, “antes mesmo de aprender a ler e escrever palavras e frases, já estamos 

‘lendo’, bem ou mal, o mundo que nos cerca” (FREIRE, 2011, p. 85-86), porque o mundo se 

“dá a ler” muito antes da leitura da palavra escrita. 

Nesse sentido, a aprendizagem da leitura é similarmente aprender a ler o mundo, 

compreendendo o seu contexto e relacionando dinamicamente a linguagem com a realidade. 

Citando Freire, a leitura: 

... não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da língua escrita, mas 

que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente 

(FREIRE, 2011, p. 19-20). 

 

Segundo Freire (2011), a compreensão crítica de um texto implica numa percepção 

das relações entre texto e o contexto; a leitura e a compreensão de um texto pressupõem, 

assim, uma correlação do texto e o contexto no qual este texto está inserido e é trabalhado, se 

constituindo como uma prática social que está presente em diversas situações cotidianas. 

Como prática social, existem múltiplas possibilidades de leituras em diferentes 

contextos como na família, na escola, nos grupos sociais, bem como existem múltiplos textos 

escritos em distintas linguagens como os romances, as pinturas, as esculturas, as fotografias, 

os filmes, as narrativas, entre outras linguagens. Não existe, portanto, uma dicotomia entre a 

leitura de mundo e a leitura da palavra.   

Quando Freire (2011) em “A importância do ato de ler – em três artigos que se 

completam” recorda e narra a sua infância e escreve sobre isso, o autor assume que recria e 
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revive aquela experiência vivida quando ainda não lia a palavra. De uma forma poética, que 

vale a pena citar, o autor tenta recordar e compreender a leitura que fazia do mundo ao seu 

redor: 

Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam no canto dos 

pássaros –(...); na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que 

anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos; as águas da chuva brincando de 

geografia inventando lagos, ilha, rios, riachos. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” 

daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, 

nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no 

cheiro das flores –(...)-, no corpo das árvores, na casca dos frutos. Na tonalidade 

diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos (...). A relação entre 

estas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e o 

seu gosto. (...). 

Daquele contexto faziam parte igualmente os animais; (...). 

Daquele contexto – o de meu mundo imediato – fazia parte, por outro lado, o 

universo da linguagem dos mais velhos, expressando suas crenças, os seus gostos, os 

seus receios, os seus valores. Tudo isso ligado a contextos mais amplos que o do 

meu mundo imediato e de cuja existência eu não podia sequer suspeitar (FREIRE, 

2011, p. 21-22). 

 

Narrando sua experiência de aquisição da leitura partindo de sua própria leitura de 

mundo, Freire (2011) pôde compreender a importância do ato de ler, de escrever e de 

reescrever o mundo e, portanto, de transformá-lo, através de uma prática consciente onde ele 

valorizou a cultura na qual o aluno estava inserido e a sua realidade e, a partir dela, pode 

possibilitar que o aluno aprofundasse seus conhecimentos num contínuo processo rumo à sua 

libertação. Para o autor: 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a 

ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de que 

a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação, reflete a sua 

situação no mundo, em que se constitui (Freire, 2014, p. 120). 

 

Como já mencionado, saber que ler e escrever as palavras implica uma outra leitura, 

anterior e concomitante a esta, a leitura da realidade ou de mundo, é preciso reconhecer, 

também, que o conhecimento não é algo já dado, concluído, finalizado e que deve ser 

transferido a aqueles que não o possuem. O conhecimento é, ao mesmo tempo, construção e 

reconstrução constantes à medida que se tem contato com a realidade e, com isso, a 

compreensão de um texto implica na percepção de uma relação entre o texto ou a palavra 

escrita e esta realidade.  

Assim, para Freire (2014), ler é também compreender criticamente o contexto não 

manipulando mecanicamente as palavras, mas sim, articulando a linguagem com a realidade. 
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Na verdade, estamos constantemente “lendo” o mundo que nos rodeia e, assim, a leitura de 

mundo e a leitura da palavra são complementares.  

Nessa perspectiva, devemos considerar a grande importância do contexto na produção 

de significado de mundo feita pelo leitor que participa desse processo trazendo consigo toda 

uma bagagem de experiências de vida e de linguagem e tendo também suas próprias intenções 

e expectativas. Fazendo um paralelo com a alfabetização, enquanto ato de conhecimento e ato 

criador, o alfabetizando é quem deve ser o sujeito. Nesse sentido, Freire (2014), defendia que 

a escola tinha que ter como objetivo, ensinar o aluno a “ler o mundo” para promover a sua 

própria transformação e a transformação desse mundo.  

Freire (2011) reconheceu que o conceito de leitura como uma produção humana, foi 

modificando-se assim como os significados dados a ela, no decorrer da história. Segundo o 

autor (2014), o homem está permanentemente modificando sua realidade objetiva, isto é, o 

homem ao mesmo tempo em que cria sua história, a recria, tornando-se um ser histórico-

social e, ao mesmo tempo em que modifica a sua realidade objetiva, o homem também é 

capaz de tri dimensionar o tempo em passado/presente/futuro. Nesse sentido, Freire (2014) 

aponta que “o ontem, o hoje e o amanhã, não são como se fossem pedaços estanques de tempo 

que ficassem petrificados e nos quais os homens estivessem enclausurados” (FREIRE, 2014, 

p. 128). Ao contrário, estas unidades de tempo estão permanente e dinamicamente 

relacionadas umas com as outras ao longo de sua continuidade histórica. Para Freire (2011) é 

dessa forma que nossas ideias, concepções, valores, dúvidas, esperanças, desafios e/ou seus 

contrários, estão sempre em uma interação dialética na constituição humana e estas, dotadas 

de significados, determinam uma postura crítica de pensamento de mundo. 

Nas rememorações da sua infância, Freire (2011) relembra que os alunos não 

necessitavam memorizar a descrição de um objeto de forma mecânica, mas sim, “apreender 

sua significação profunda” (FREIRE, 2011, p. 26). É nesse sentido que a leitura de um texto, 

não pode ser entendida somente como a descrição de um dado objeto como forma de 

memorizá-lo. Esse tipo de leitura não é considerado pelo autor como uma leitura “de 

verdade”, como também ela não leva à construção do conhecimento. Desse modo, Freire 

(2011) aponta que não é a quantidade de leituras que garantirá um bom leitor porque é a 

compreensão e não a memorização da palavra escrita que se faz necessária. Ao mesmo tempo, 

o autor também aponta a necessidade da leitura dos clássicos referentes ao campo de saber 

que se quer conhecer, como forma de criar e manter uma disciplina intelectual sem a qual se 

torna inviável a prática leitora tanto de alunos quanto de professores. 



89 
 

 
 

Nessa breve apresentação das principais concepções sobre educação, relação 

professor-aluno, alfabetização e especialmente a leitura, pude constatar que a vida e a obra de 

Freire se tornaram uma referência, ao tratar de práticas educativas que levam em consideração 

as trajetórias de vida dos educandos com suas histórias, saberes e narrativas como 

disparadores na construção do conhecimento, em uma forma de diálogo permanente entre 

educador e educandos. Retornarei ao assunto e o desenvolverei mais adiante, no capítulo 

referente à metodologia no qual discorrerei sobre a abordagem (auto)biográfica de pesquisa.  

Nesse meu caminhar pelos autores que escolhi trazer para a reflexão, revisitei minhas 

próprias práticas pedagógicas e reflito o quanto tenho negligenciado dos saberes que meus 

alunos trazem, suas leituras de mundo e o quanto me tenho “prendido” à leitura do texto 

escrito. Igualmente à prática do professor autoritário que tanto foi criticada por Freire, 

reconheço que não tenho dado muito espaço para que meus alunos tragam seus próprios 

interesses, conhecimentos, visões de mundo para o diálogo em sala de aula. Entretanto, da 

mesma forma, reconheço a necessidade de aproximá-los da literatura dos assuntos a serem 

tratados na disciplina por mim ministrada como forma de “criar e manter uma disciplina 

intelectual” como o abordado por Freire. Enfim, não é tarde para poder rever minhas próprias 

práticas e buscar uma maneira de atualizá-las como forma de aproximar mais a leitura dos 

alunos. 

O próximo fio a ser trazido para compor esta trama teórica é a ampliação do conceito 

de leitura de Freire (2011), feita por Yunes (2005), que tendo estudado o pensamento de Paulo 

Freire (2014), com o objetivo de reler a concepção de educação adotada por ele e, por 

consequência, a ideia de leitura que o acompanha, renova importantes noções ligadas ao ato 

de ler, reconhecendo o leitor, por ela envolvido, como sujeito em um processo de permanente 

construção. 

 

 

2.3 - Eliana Yunes – Ampliando o fio do conceito de leitura. 

Nesse entrelaçar de fios, mais um fio se junta à trama teórica já apresentada nesta 

fundamentação. A seguir apresento as concepções de leitura de Eliana Yunes (1984,1995, 

2003, 2005, 2009) que, no entanto, não se distanciam da concepção que Paulo Freire 

apresentou, ao contrário, sobre esta faz uma ampliação. 
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Como tenho feito com os autores já mencionados e para conhecer um pouco sobre a 

autora com quem decidi dialogar, apresento aqui Eliana Yunes. Yunes é doutora em 

Linguística e Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 

com pós-doutorado em Leitura pela Universidade de Colônia – UC – Alemanha. Com 

experiência em diversas áreas, como por exemplo, educação, teologia, administração cultural, 

políticas públicas, tem atuado numa perspectiva interdisciplinar principalmente no que diz 

respeito à formação de leitores. Fundadora do PROLER – Programa Nacional de Leitura para 

a Biblioteca Nacional, é assessora do Cerlalc/Unesco assumindo a direção da Cátedra Unesco 

de leitura no Brasil entre os anos de 2006 e 2013. Atualmente é coordenadora do setor de 

pesquisas e publicações do Instituto Interdisciplinar de Leitura (iiLER) da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), bem como é presidente do seu Conselho 

de Desenvolvimento (Plataforma Lattes, 2017). 

Eliana Yunes (1995) observadora da situação da alfabetização no Brasil, afirma que o 

país só será efetivamente desenvolvido quando a nossa população realmente, souber ler. 

Yunes denuncia que metade da sociedade brasileira não lê porque realmente não sabe ler e a 

outra metade não lê porque não quer (YUNES, 1995). Na concepção da autora, o não se 

querer ler se deve ao fato de que somos enviados para a escola para aprender a ler e, no 

entanto, muitas vezes saímos da escola gostando menos ainda daquilo que se relaciona com a 

leitura, como por exemplo, o estudo, a pesquisa, a redação, dentre outros, e não era para que a 

relação com a leitura acontecesse desse modo. 

Segundo a autora, muitas vezes a desistência do ato de ler muita está relacionada ao 

que ela chama de postura preconceituosa e improdutiva da sociedade e da própria escola que 

só atribuem importância aos livros de autores consagrados pela academia e, dessa forma, 

temos uma infinidade de leitores que não se sabem leitores por não acharem que o que são 

capazes de ler, também é leitura (YUNES, 1995). É difícil de perceber, para os menos atentos, 

que não se lê somente o verbo. É desse modo que a questão da leitura perpassa a escola 

enquanto lócus de formação institucional e chega à sociedade no que diz respeito a um espaço 

de manifestação cultural. 

Para Yunes (1995), o ato de ler é, ao mesmo tempo, muito complexo, como também, 

muito simples porque o que se precisa é que as pessoas, além de dominarem o código no qual 

se comunicam, compreendam o mundo fazendo uma interpretação deste mundo e se inserindo 

nele. Segundo a autora, o saber se relacionar com o mundo à sua volta é ler o mundo, isso é 

que é, fundamentalmente, o “ato de ler” (YUNES, 1995). 
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Desse modo, ler para Yunes (1995) é um ato sensível e, ao mesmo tempo intelectual, 

de interação, de interpretação e de compreensão do mundo através do qual atingimos um nível 

de conhecimento não experimentado anteriormente e, com isso, ampliamos nossa condição 

humana. A leitura abre os olhos do homem para o mundo e, depois de um certo tempo, 

permite que enxerguemos o mundo de outro modo, quando já se estava acostumado com 

aquilo que já tinha sido visto (YUNES, 2017). 

Parafraseando a autora, a maior consequência de se aprender a ler é tanto a ampliação 

dos horizontes de mundo, quanto da capacidade de pensar. Nas suas palavras, “ler é um ato 

homólogo ao de pensar, só que com uma exigência de maior complexidade, de forma crítica e 

desautomatizada” (YUNES, 2005, p. 16). Na sua concepção, aquele que não sabe pensar, 

igualmente não sabe falar, não escreve e muito menos consegue ler (YUNES, 2005). Nesse 

sentido, a imposição que a leitura nos faz é pensar, pensar para tudo, para todas as coisas, 

pensar para decidir, para agir, para opinar. 

Segundo a autora, se a leitura for literária teremos a compreensão e a lucidez daquilo 

que importa ser narrado de nossas vidas, daquilo do qual somos autores. Para a autora, a vida, 

de maneira geral, é um texto, é uma história que está sendo narrada (YUNES, 2005). A leitura 

prévia do mundo somente é possível porque “ler é realizar a experiência de se pensar 

pensando o mundo” (YUNES, 2005, p. 25). Desse modo, pensar o mundo, pensar a realidade 

é atribuir sentido a este mundo e a esta realidade. 

Yunes (2005) afirma ainda que a leitura de mundo é feita a partir das nossas próprias 

experiências atribuindo ao que lemos nossas marcas pessoais de memória, marcas intelectuais 

e emocionais. A leitura é uma experiência que se faz antes mesmo de descobrirmos qualquer 

possibilidade de leitura do texto escrito. Desse modo, a leitura não deriva da escrita, mas sim, 

é a leitura que funda a escrita. Nesse sentido, o conceito de leitura transcende aquele que 

supõe que a leitura só é realizada em textos impressos. Em suas palavras: 

... quem lê o faz com toda a sua carga pessoal de vida e experiência, consciente ou 

não dela, e atribui ao lido marcas pessoais da memória, intelectual e emocional. Para 

ler, portanto, é necessário que estejamos minimamente dispostos a desvelar o sujeito 

que somos... (YUNES apud YUNES, 2012, p. 24). 

 

Quando a autora afirma que para ler é preciso estarmos dispostos a desvelar quem 

somos, ela está apontando que, ao aprender a ler o mundo, também nós aprendemos a fazer 

uma leitura de nós mesmos; de ler nossas limitações, nossas intolerâncias, nossas 

incapacidades, nossas dificuldades e irmos de encontro ao outro. Nesse sentido, a leitura de 
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mundo vai depender da nossa abertura à diversidade, à pluralidade e, com certeza, à nossa 

capacidade de escutar as vozes alheias (YUNES, 2017). 

Para a autora (2012), a leitura é um recurso para termos acesso a aquilo que não 

conhecemos, que não temos e que nem imaginamos existir. Em suas palavras: 

... a leitura, como recurso civilizatório, é o que de mais transdisciplinar temos para 

dar conta de questões que extrapolam método, instrumento, conteúdo, forma e 

campo de aplicação específico. Ela se apresenta como constituinte mesma do 

conhecimento, porque ação de um sujeito ou de uma subjetividade em formação, 

forjando expressão própria, o que, afinal, é a meta principal de qualquer projeto 

educativo digno deste nome (YUNES, 2003, p. 7). 

 

Com este pensamento, a autora pressupõe que ensinar alguém a ler não é somente 

habilitá-lo a decodificar o código escrito, mas “ensinar a ser” (YUNES, 2003, p. 20), a tornar-

se sujeito, uma vez que todos nós temos histórias, experiências, informações que, de um modo 

ou de outro, influenciarão o modo como lemos e interpretamos o mundo.  

Nesse sentido, é preciso repensar o conceito tradicional de leitura no qual a escola 

como lugar institucionalizado onde deve acontecer a verdadeira alfabetização, pode ensinar a 

ler no sentido de decodificação de sílabas, palavras, frases e, no entanto, ser ineficiente na 

compreensão daquilo que se lê, não garantindo que se esteja formando leitores.  

Assim como Paulo Freire (2011), Yunes (2012) também faz uma distinção entre a 

alfabetização mecânica, aquela em que os sujeitos são capazes de ler combinações de letras e 

sílabas, e a alfabetização de fato, que em seus textos a autora chama de letramento, conceito 

definido como a capacidade de ler o mundo através de seus diversos sinais, isto é, ter uma 

compreensão do contexto e de suas significações. A autora nos chama a atenção, como já 

mencionado em outras palavras, de que não aprendemos a ler nos livros, mas sim, 

“aprendemos a ler lendo o mundo à nossa volta” (YUNES, 2012, p. 17). Nesse sentido, a 

leitura, não está limitada somente ao universo letrado e escolarizado e mesmo que o sujeito 

seja um analfabeto, isso não o impede de que leia o mundo a sua volta. 

Na sua visão, toda leitura é uma leitura em que você dialoga com o outro, com o autor, 

com sua experiência, com algo que leu antes, com outros livros, com outras experiências e, 

desse modo, o nosso repertório de leitura é formado por tudo aquilo que vamos acumulando 

nesse diálogo com o mundo e com o outro. A leitura é um processo de interpretação do 

mundo que precisa de parceiros. Assim, a cultura se apresenta como um modo coletivo de 

lermos o mundo a nossa volta e, assim, é uma experiência impossível de ser individual 
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(YUNES, 2017). Nesse sentido, como cada cultura tem uma forma de linguagem, tem uma 

forma de representação do mundo e de relação tempo-espaço, o mundo é visto sob a ótica da 

representação que cada cultura dá a própria língua. 

Tanto Yunes (2005) quanto Freire já citado nesta fundamentação, concordam que a 

leitura da palavra é fundamental para a leitura de mundo. As palavras se sustentam pelos 

sentidos que atribuímos a elas. Assim, as palavras nada dizem fora de um contexto, fora das 

situações, nas quais elas têm um sentido. Corroborando esta ideia, Yunes (2005) acrescenta: 

“as palavras tem efeito diverso segundo quem fala e sua fala está comprometida, quer queira 

ou não, com um certo ponto de vista” (YUNES, 2005, p. 19).  

Em seu livro intitulado “Pensar a leitura: complexidade” (2005) a autora argumenta 

que a escrita trouxe uma mudança de paradigmas na relação do homem com o mundo, 

entretanto, não extinguiu nem substituiu práticas já existentes. Tecendo algumas reflexões, a 

autora aponta que, similarmente a Freire que argumentava que a leitura de mundo precede a 

leitura da palavra, e alterando o que se pensava sobre a leitura, não foi a escrita que precedeu 

a leitura, mas sim, a leitura precedeu a escrita servindo a esta como sua matéria prima. Yunes 

(2012) defende que, dentro do cenário da educação, a leitura deve ser compreendida “como 

forma de desenhar o mundo, dar-lhe forma e sentido, o que só a linguagem, verbal e não 

verbal, pode fazê-lo” (YUNES, 2012, p. 7). 

Se fizermos um retrocesso na história e nos reportarmos aos homens primitivos, ainda 

que eles pudessem ter experiências de mundo comuns ao seu grupo, o registro e a memória do 

que tinham vivido se fazia necessária. Dessa forma, além da oralidade que os mantinham 

unidos numa comunidade, esses homens tiveram que criar uma forma de estabelecer 

correlações entre fatos e suas consequências que pudessem ser “lidas” por todos os membros 

do grupo, ainda que de forma rudimentar, dando um sentido ao que desejavam comunicar. O 

homem primitivo, assim, deixando de se expressar somente através da linguagem oral, passou 

a se utilizar de imagens, rituais e costumes, criando e definindo regras capazes de representar 

e concretizar o mundo e suas experiências. Nesse sentido, se pode inferir que nas imagens 

encontradas nas cavernas, “há mais que imagens avulsas, há uma narratividade naquelas 

representações e, portanto, uma leitura que as precede” (YUNES, 2005, p. 13).  Antes das 

letras, antes da escrita alfabética, o mundo já havia sido “lido” por esses homens primitivos.  

Esta forma de representar o mundo modificou qualitativamente o desenvolvimento das 

estruturas do funcionamento mental do homem, como também, a forma do homem se 



94 
 

 
 

conectar com o real. Entretanto, quando os homens passam a registrar e a narrar o vivido não 

mais através de desenhos, mas sim, através de uma linguagem escrita, acabam por se afastar 

cada vez mais da leitura de mundo, aquela leitura de mundo narrada e transmitida aos seus 

descendentes oralmente. Desse modo, “a oralidade que tinha sua faceta ritual e mágica de 

evocação e presentificação do vivido, foi cedendo este espaço ao imaginário da escrita, onde a 

ausência do ‘autor’ criava a autoridade do intérprete e congelava a representação” (YUNES, 

2005, p. 14). Isso aconteceu, porque enquanto os homens usavam uma linguagem associada à 

gestualidade, o gesto era suficiente para minimizar as incompreensões de sentido daquilo que 

estava sendo comunicado, mas quando o homem transfere a oralidade para a escrita, as 

palavras escritas não eram suficientes para expressar essa mesma realidade, para expressar o 

sentido que o homem dava às coisas do mundo.  

Nas palavras da autora, “aquilo a que chamamos de realidade, em verdade, 

corresponde ao sentido que lhe atribuímos” (YUNES, 2005, p. 17). Assim, a escrita 

evidenciou que a língua não funciona como um espelho que reflete uma realidade tida como 

‘natural’, criada e imutável. Isso indica que o sentido literal do que se diz ou se grafa pode 

não ser compreendido fora de um determinado contexto, com um determinado uso linguístico. 

É nesse sentido que a autora nos chama a rever o conceito tradicional de leitura, 

especialmente aquele vinculado à escolarização onde se ensina sílabas, palavras e frases e, no 

entanto a compreensão do que foi lido, não acontece, como o já mencionado acima. Assim:  

... se o ato de ler não é a mera decodificação de um sistema de sinais (escrito, 

desenhado, esculpido em pedra, imagem e movimento), não basta uma análise 

formal do código em que foi cifrado, para torna-lo legível; se o universo de discurso 

importa para a significação, há que considerar o contexto da sua produção; se há 

ouvidos diferentes em cada homem, há que pensar nos efeitos que o dizer/grafar tem 

sobre os sujeitos, isto é, como se dá a recepção por parte do ouvinte/leitor (YUNES, 

2005, p. 20).  

 

Ainda hoje, nos damos conta da grande dificuldade de compreensão de textos simples, 

por pessoas “alfabetizadas” que, mesmo lendo o texto escrito, necessitam do auxílio de outros 

que esclareçam o sentido daquilo que está escrito. Nesse sentido, ainda que o domínio da 

decodificação da escrita como um sistema de registro dos feitos humanos seja necessário, este 

processo não deveria comprometer a compreensão do texto escrito.  

Para Yunes (2005), a dificuldade de compreensão do texto escrito pode ter como 

consequência o bloqueio à leitura comprometendo, desse modo, toda a aprendizagem 

qualificada, aquela que garante a compreensão e a interpretação dos materiais didáticos 
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escritos, e isso pode ser observado na grande dificuldade dos estudantes, inclusive 

universitários, em compreender e interpretar materiais de estudo. Segundo a autora (2003), 

sem leitura não há aprendizagem, não há como o conhecimento ser ressignificado. Nesse 

sentido, Oliveira (2016) menciona que a grande dificuldade de leitura e interpretação de 

textos científicos e filosóficos dos alunos de nível superior, por exemplo, deve-se à falta de 

hábito de se fazer esse tipo de leitura uma vez que esses alunos estão mais acostumados com a 

leitura de textos literários ou didáticos. Sabe-se que os textos científicos e filosóficos não são 

tão fáceis de serem compreendidos, entretanto, a autora defende a necessidade de se 

desenvolver e adquirir técnicas de superação das dificuldades desse tipo de leituras para que a 

aprendizagem não fique prejudicada (OLIVEIRA, 2016, p. 27). 

A autora argumenta, como mencionado acima, que a leitura pode ser expressa através 

das mais diversas formas de linguagens como imagens, fotografias, música, poesia. Nesse 

sentido, cada forma de linguagem corresponde a um sistema definido pela cultura de um 

determinado povo. “A linguagem que cria o mundo” (YUNES, 2005, p. 16). Assim, a 

linguagem utilizada nas paredes das cavernas foi fundamental, pois demandou uma 

representação simbólica do mundo vivido e exigiu uma capacidade de leitura daqueles para 

quem estas representações se dirigiam. Ainda com este argumento, Yunes (2005) afirma que o 

homem só tinha o que dizer ou o que narrar, porque antes disso, tinha feito uma leitura do seu 

mundo. Essa forma organizada de representar o mundo deixada pelos homens primitivos 

impunha que uma leitura prévia desse mundo tivesse sido feita. Assim, a autora aponta que “o 

mundo nos é dado na e pela linguagem” (YUNES, 2005, p. 14), seja ela qual for.  

Desse modo, a autora defende que ler significa: 

... descortinar, mudar de horizontes, interagir com o real, interpretá-lo, compreendê-

lo e decidir sobre ele. Desde o início a leitura deve contar com o leitor, sua 

contribuição ao texto, sua observação ao contexto, sua percepção do entorno. O 

prazer de 1er é também uma descoberta (YUNES, 1995, p. 186). 

 

Yunes (2016) em seu livro “Professor leitor: uma aprendizagem e seus prazeres” 

argumenta que o prazer de ler está ligado à descoberta realizada pelo leitor, a partir de sua 

sensibilidade e inteligência, de que é possível se fazer deduções na leitura. Isso pode se 

verificar nas primeiras leituras da e com a criança nas quais as narrativas a transportam para 

mundos imaginários e onde tudo pode acontecer. A criança cria, recria, transforma o mundo 

pensando este mundo sem ter a consciência de que sabe pensar sobre ele. Tudo isso é fácil de 

ser verificado no primeiro segmento do Ensino Fundamental. Entretanto, quando a criança 
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entra no segundo segmento do Ensino Fundamental é como se o empenho em se formar o 

sujeito leitor já tivesse sido finalizado e o que era prazeroso, divertido e lúdico antes, passa a 

ser obrigação, se transformando em algo tedioso. Talvez, isso ocorra porque a leitura foi 

transformada em um exercício instrumental de aquisição de informações de interesse muitas 

vezes duvidoso (YUNES, 2016).  

A autora defende, assim, que a formação do leitor tem que estar vinculada “ao prazer 

na escola, ao exercício reflexivo, à possibilidade de o leitor expressar suas descobertas, até 

que, mais do que um prazer, ler seja parte da sua vida e ele possa seguir assim: lendo e sendo” 

(YUNES, 2016, p. 43). Além disso, pensar a leitura, literária ou não, como coisa sob a 

reponsabilidade somente da aula de português é ter uma visão empobrecida do que seja a 

leitura e do que seja tornar-se um leitor. Não raramente encontramos professores que não 

veem os eventos da natureza ou a leitura de mapas, por exemplo, como uma leitura. O 

conhecimento não deve ser confundido com a lição de gramática, de história ou ciência, são 

todas as disciplinas ao mesmo tempo, fundidas na compreensão da existência de uma rede de 

sentidos que as une, embora cada uma tenha a sua especificidade. E assim também o é com as 

leituras. Nesse sentido, Yunes (2005) nos alerta quanto a questão da interdisciplinaridade com 

que o conhecimento contemporâneo vai sendo construído, sendo importante se considerar os 

aportes que as diversas áreas do saber trazem sobre um mesmo paradigma teórico. Nas suas 

palavras: 

A partir desta concepção complexa de conhecimento que articula memória, saberes, 

cultura e aprendizagem, aportamos a um território de fronteiras tênues ou pelo 

menos permeáveis, em que as chamadas disciplinas encontram uma espécie de 

inadequação, mesmo metodológica: o ensino precisa resgatar, em sua cotidianidade, 

o exercício da interdisciplinaridade, ao menos como iniciação à transdisciplinaridade 

enquanto opção epistemológica para tratar a produção do conhecimento (YUNES, 

2005, p. 29-30). 

 

Yunes (2005) aponta que existe um fluxo de saberes entre uma área do conhecimento 

e outra que implica em se estabelecer relações entre leituras de saberes específicos, 

obedecendo a determinados parâmetros e isso dependerá da existência e da capacidade de 

leitores que as articulem e novas textualidades. De acordo com o que a autora argumenta isso 

nos levaria a pensar na subjetividade desse leitor que, em suas palavras: 

... não se dá pela lógica cartesiana do pensar e existir, numa modalidade cognoscente 

autocentrada, mas está comprometida pelas memórias do vivido no plano pessoal, 

cuja porosidade ao ambiente cultural e ao contexto social traz efeitos sensíveis e 

notáveis às suas práticas ou expressões de vida (YUNES, 2005, p. 30). 
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Assim, o sentido literal daquilo que dizemos e escrevemos não é capaz de se sustentar 

fora de uma situação concreta na qual o uso linguístico está impregnado de sentidos que 

fazem parte de um determinado contexto. Da mesma maneira, a autora apresenta a leitura 

como constituinte do conhecimento porque é a expressão da própria subjetividade em 

formação do sujeito e argumenta que a leitura literal, aquela realizada ao “pé da letra”, ela 

pode nos confundir e enganar porque ela não significa nada fora de um determinado contexto 

(YUNES, 2005).  

Outro ponto trazido pela autora é o de que muitas vezes na escola, a leitura que a 

criança faz é uma leitura solitária, uma leitura imposta e com regras do código da palavra que 

não é compreendida e nem compartilhada por ela, então a criança deixa de gostar de ler. 

Yunes (2016) argumenta que a leitura de forma solitária deveria ser experimentada somente 

por um leitor experiente que, no entanto, “já carrega dentro de si muitas vozes coletadas em 

campo alheio” (YUNES, 2016, p. 32), mesmo sem o saber. Nesse sentido, para se formar 

leitores é preciso que a leitura “solitária” seja substituída por outra, a leitura “solidária”, 

aquela que se efetiva no diálogo, nas trocas coletivas de impressões e no reconhecimento de 

que os vários textos dialogam entre si, o que possibilita o surgimento do espírito crítico e a 

ampliação das expectativas. “A leitura é o ingresso numa comunidade de leitores, cria 

solidariedades” (YUNES, 2003, p. 49). 

Lendo Yunes (2016) passei a refletir sobre a importância de se abrir um espaço em 

sala de aula no qual “o ouvir o outro”, o diálogo, a troca de experiências seja possível. 

Percebo que não somente eu, mas também outros professores, ainda não se dão conta da 

dimensão pessoal, individual dos alunos e o compartilhar as experiências não acontece. 

Ampliar a capacidade de leitura se pensando e pensando o mundo através do diálogo com o 

outro, com outros textos, com outras formas de leituras, com nossas experiências e o 

compartilhamento delas e não dificultando a compreensão dos materiais didáticos utilizados, 

trabalhando-os de outras formas e não somente através da leitura do texto escrito, pode ser um 

caminho de facilitar ao aluno o exercício da reflexividade que Yunes (2016) defende e 

possibilitar ao aluno descobrir o prazer em ler valorizando suas próprias descobertas. 

Yunes (1995) ao corroborar e ampliar a visão de Paulo Freire (2011) sobre a leitura 

como um processo que remete a um processo de constituição de sentidos que é social, 

histórico e também pessoal nos reconectando com nossa própria história, às nossas 

lembranças e às nossas experiências estabelece um fio importante de diálogo com Walter 
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Benjamin e suas reflexões sobre a experiência e a narrativa. E é com este autor com quem 

começo o próximo diálogo. 

 

 

2.4 – Walter Benjamin – Fio do conceito de experiência 

Entrelaçando mais um fio a esta fundamentação, apresento as concepções teóricas de 

Walter Benjamin (2012) sobre o conceito de experiência, além dos conceitos de narrativa e 

rememoração que se fizeram importantes na constituição desta tese.  

Benjamin foi um autor alemão, judeu, ensaísta, teólogo, filósofo, sociólogo, tradutor e 

crítico literário, um “outsider” da Escola de Frankfurt associado à Teoria Crítica, que sofreu a 

influência de autores marxistas na produção de suas obras, bem como, do autor teatral Bertold 

Brecht e de um amigo pessoal, Gershom Scholem. 

A escolha deste autor, como um dos fios condutores deste trabalho, deveu-se, 

principalmente, como já mencionado na “Introdução” desta Tese, por sua discussão sobre o 

conceito de experiência, conceito este que é encontrado em vários de seus ensaios.  

Walter Benjamin (2012) procurou apresentar uma noção abrangente deste conceito, 

abordando-o de várias maneiras, em vários textos de diferentes épocas. Como mencionado 

acima, também serão considerados nesta Tese, os conceitos de narrativa e rememoração 

trazidos por este autor, que são igualmente importantes e complementam esta fundamentação. 

De acordo com Gagnebin (2012), uma especialista na obra de Walter Benjamin, a 

intenção de Benjamin era uma ampliação do conceito de experiência “em detrimento de um 

outro conceito, a Erlebnis” (GAGNEBIN, 2012, p. 9), traduzido como experiência vivida e 

que, na visão da autora seria uma forma reducionista de conceber a experiência em si.  

Mitrovitch (2011) acrescenta que o autor se preocupava também em elaborar um 

conceito de experiência “articulado à construção de novas categorias de temporalidade” 

(MITROVITCH, 2011, p. 64) nas quais o autor valorizava o presente e criticava a noção de 

um passado eternizado e de um futuro que ainda não havia acontecido. Nesse sentido, o autor 

requer uma leitura atenta, pois muitas vezes este conceito pode se apresentar com sentidos 

divergentes.  
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 Segundo Gagnebin (2012), o conceito de experiência (Erfahung) atravessa toda a obra 

de Walter Benjamin, desde um de seus primeiros textos, escrito ainda na juventude, intitulado 

“Erfahung” (“Experiência”), até seus últimos textos que foram as suas teses escritas em 1940.  

Para apresentar alguns significados do conceito de experiência para Benjamin (2012), 

escolhi fazer referência a alguns de seus textos nos quais o termo aparece, tais como: 

“Experiência” (1913); “Experiência e Pobreza” (1933) e “O Narrador” (1936). 

Nesse sentido, o primeiro ensaio aqui apresentado traz a primeira concepção do termo 

experiência na obra do autor. O texto escrito na sua juventude, aos vinte e um anos de idade, 

intitulado “Experiência” (Erfahung), de 1913, foi publicado na revista Der Anfang (“O 

começo”) que era porta-voz do pensamento da juventude berlinense da época. O texto é muito 

pequeno, mas também muito denso. Desse modo, faço menção a algumas citações do próprio 

autor para corroborar o meu entendimento. 

A referência ao texto “Experiência” como um dos primeiros escritos de Benjamin 

(2002) sobre o conceito de experiência aparece em uma nota escrita pelo próprio autor, com 

data provável de 1929, em que este, numa visão retrospectiva de sua juventude, escreve: 

Num de meus primeiros ensaios mobilizei todas as forças rebeldes da juventude 

contra a palavra “experiência”. E eis que agora essa palavra tornou-se um elemento 

de sustentação em muitas de minhas coisas. Apesar disso permaneci fiel a mim 

mesmo. Pois o meu ataque cindiu a palavra sem a aniquilar. O ataque penetrou até o 

âmago da coisa (BENJAMIN, 2002, p. 21). 

 

De acordo com Gagnebin (2012), típico do espírito da juventude de sua época, 

Benjamin (2002) em seu primeiro texto “contesta a banalização dos entusiasmos juvenis em 

nome da experiência pretensamente superior dos adultos” (GAGNEBIN, 2012, p. 9). Neste 

texto, Benjamin (2002) apresenta vários significados negativos atribuídos ao termo 

experiência. O primeiro deles é que a experiência é uma máscara utilizada pelo adulto. Nesse 

sentido, não se podia conceber nada de positivo associado a aquela experiência, pois esta seria 

“impenetrável e inexpressiva” (BENJAMIN, 2002, p. 21).  

Neste texto, a experiência diz respeito a aquilo que já tinha sido vivido pelo adulto 

enquanto este era jovem, mas que agora, sob uma máscara de “boas intenções” e sabedor do 

que poderia acontecer ao jovem que ousasse fazer suas próprias experiências, oprimia a 

liberdade do jovem em querer experimentar de tudo. Dessa forma, o que restaria ao jovem 

seria, então, a segurança da não experiência ou a segurança de levar uma vida sem 

experiência. Nesse sentido, para Benjamin (2002), o adulto estaria usando de uma 
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“autoridade” que constrangia e oprimia a vontade dos jovens em experimentarem aquilo que 

consideravam novidade e verdade. A experiência do adulto confirmava os seus saberes e o seu 

“esclarecimento” diante da vida, o que dava ao adulto uma certa “autoridade”, pois este já 

teria experimentado tudo e isso era utilizado “contra” os jovens. Aos adultos restava apenas a 

resignação de viver sem ter experiência, porque para Benjamin (2002), os adultos nunca 

teriam experimentado outra coisa que não fosse a falta de sentido da vida. Citando o autor:  

... o que a experiência tem a ver com isso tudo? E aqui está o segredo: uma vez que  

filisteu jamais levanta os olhos para as coisas grandiosas e plenas de sentido, a 

experiência transformou-se em seu evangelho. Ela converte-se para ele na 

mensagem da vulgaridade da vida. Ele jamais compreendeu que existe outra coisa 

além da experiência, que existem valores que não se prestam à experiência 

(BENJAMIN, 2002, p. 22).  

 

Na visão de Lima e Baptista (2013) analisando o texto de Benjamin (2002): 

A experiência “adulta” não é mais que um atestado da ilusão dos saberes do mundo, 

que amargura e intimida o jovem sem experiência. Trata-se de uma autoridade, mas 

uma autoridade constrangedora, que oprime a liberdade do jovem na busca pelo 

novo e verdadeiro (LIMA e BAPTISTA, 2013, p. 453). 

 

O resultado dessa opressão sofrida pelos jovens seria o desânimo frente à vida, 

tornando-os incapazes de visualizar outras qualidades de experiências. Este desânimo se 

reflete nas palavras de Benjamin: 

... cada vez mais, somos tomados pelo sentimento de que a nossa juventude não 

passa de uma curta noite (vive-a plenamente, com êxtase!); depois vem a grande 

“experiência”. Anos de compromisso, pobreza de ideias, lassidão. (BENJAMIN, 

2002, p. 22). 

 

Para o autor, o adulto além de desvalorizar o desejo pela busca do novo e verdadeiro 

pelo jovem, sob essa máscara de autoridade e de uma boa intencionalidade, também destrói os 

anos de juventude dos mais jovens, empurrando-os para encarar a “servidão” e a seriedade da 

vida adulta, mais cedo. Dessa forma, para Benjamin: 

... assim são os bem intencionados, os esclarecidos. Mas conhecemos outros 

pedagogos cuja amargura não nos proporciona nem sequer os curtos anos de 

“juventude”; sisudos e cruéis querem nos empurrar desde já para a escravidão da 

vida. Ambos, contudo, desvalorizam, destroem os nossos anos (BENJAMIN, 2002, 

p. 22). 

 

No texto “Experiência”, o que se percebe é que Benjamin critica com rigidez e 

indignação o uso constrangedor e autoritário que o adulto faz do termo experiência. Tentando 

romper com a concepção de repetição de um mesmo passado do adulto, Benjamin (2002), 
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passa a defender a possibilidade de existência de uma “outra experiência”, que permite ao 

jovem a construção de novos caminhos, de novas possibilidades e não somente aquelas que as 

gerações anteriores já haviam experimentado. Nesse sentido, ao escrever este texto, Benjamin 

(2002) tenta dar um outro sentido ao conceito de experiência, distinto do sentido dado pelo 

adulto, pensando-a como forma de reconciliação com a perspectiva do novo, que mesmo não 

tendo mais sentido para o adulto, ainda o tem para o jovem.  

Do mesmo modo, o autor tenta desmistificar o estilo de vida da juventude e 

possibilitar ao jovem uma vida mais livre, não controlada, além de tentar mostrar que o 

conceito experiência era estrategicamente utilizado pelo adulto pertencente a uma cultura 

burguesa, com o intuito de adequar os mais jovens às conveniências de um sistema. Benjamin 

(2002) não se contentando com essa experiência oferecida pelos adultos, uma experiência 

“carente de sentido e de espírito” (BENJAMIN, 2002, p. 23) e que, na sua visão, era uma 

experiência presa a um passado eterno, queria alcançar uma outra qualidade de experiência. 

Nas suas palavras: 

... conhecemos uma outra experiência. Ela pode ser hostil ao espírito e aniquilar 

muitos sonhos florescentes. No entanto, é o que existe de mais belo, de mais 

intocável e inefável, pois ela jamais estará privada de espírito se nós permanecermos 

jovens (BENJAMIN, 2002, p. 24). 

 

Lima e Baptista (2013) nos sinalizam que neste texto “Experiência” Benjamin não 

deixa o conceito de experiência bem definido. De acordo com os autores, o conceito parece 

estar vinculado a uma postura de oposição e de revolta de Benjamin (2002) a um modo de 

vida do adulto, no qual ele não acreditava e nem dele queria compartilhar.  

A leitura do texto “Experiência” foi complementada com outras leituras, como por 

exemplo, um texto do próprio Benjamin (2002) intitulado “A Vida dos Estudantes” e a sua 

biografia escrita por Witte (2017), que não serão analisados neste trabalho, mas foram fonte 

de algumas informações do contexto em que Benjamin vivia.  

Na época em que o texto foi escrito, Benjamin (2002), era o líder do movimento da 

juventude berlinense, na Liga Estudantil Livre, ao qual tinha se associado um pouco antes de 

seu texto ser publicado. O desejo do movimento da juventude berlinense era promover a 

liberdade e a transformação radical da cultura alemã e talvez isso tenha influenciado o tom 

carregado de críticas ao termo experiência e contrário ao seu uso, que Benjamin (2002) aponta 

em seu texto. Contrário à tradição cultural e ao conformismo das organizações estudantis, o 

autor defendia “uma concepção de ciência orientada pelo ideal humboldriano de liberdade e 
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autodeterminação, e promovia um direito de participação política dos estudantes nas 

universidades” (WITTE, 2017, p. 22).  

Nesse sentido, Benjamin (2002) apresentava a crença de que uma ampla reforma 

pedagógica que convocasse os jovens à livre atividade produtiva, bem como, uma mudança na 

mentalidade dos jovens, se fazia necessária, pois somente dessa maneira seria possível uma 

revisão dos valores que lhes estavam sendo impostos e, com isso, também a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade e da cultura alemã. 

Na década de 30, Benjamin se reposiciona criticamente em relação ao termo 

experiência e isso fica claro nos dois textos do autor, que apresento. Se no primeiro texto, 

“Experiência”, a experiência estava vinculada à busca da verdade e de novas possibilidades 

para a expansão e o enriquecimento da experiência, agora, nos textos “Experiência e Pobreza” 

e “O Narrador” a experiência está relacionada à sua pobreza, característica da modernidade. 

O texto “Experiência e Pobreza” foi escrito pelo autor em 1933, num período de crise 

marcado pela dominação nazista, ocorrida entre os anos de 1929 e 1934, em que se vivia a 

impossibilidade de formação, segundo a tradição do ideal burguês, em virtude de uma 

realidade que se encontrava deformada pelo domínio do pensamento nazifascista. 

Em “Experiência e pobreza”, Benjamin (2012) se mostra preocupado com os efeitos 

da modernidade sobre a experiência e aponta que a experiência está sofrendo um 

empobrecimento no seu caráter de legado e de partilha porque, a experiência que passava “de 

boca em boca” e que era a fonte a que todos os narradores recorriam, esta experiência está no 

seu fim, pois os homens estão perdendo a capacidade de narrar. Citando Benjamin (2012): 

Quem encontra ainda pessoas que saibam narrar algo direito? Que moribundos 

dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, de 

geração em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem 

tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua experiência? (BENJAMIN, 

2012, p. 123). 

 

Na concepção de Benjamin (2012), o fim da experiência está próximo pela mudança 

nos modos de produção, na modernidade. A experiência por ter sua origem em uma forma de 

organização social centrada nos modos de produção artesanal que, por suas características, 

permitia a existência de uma experiência coletiva em um universo semelhante de linguagens e 

práticas que, na modernidade, com o avanço tecnológico e da ciência, já não é mais possível, 

“está com seus dias contados”. Nesse sentido, o conceito de experiência tratado no texto se 

torna mais preciso, passando a significar o conhecimento passado de geração para geração, de 
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forma oral, e que muitas vezes era herdado na forma de fábulas, provérbios, narrativas, 

histórias ou poemas. 

No passado, enquanto os homens ainda viviam de acordo com um modelo de 

organização social baseado na produção artesanal, a experiência era um conhecimento que, 

fazendo parte de suas histórias e sendo narrada entre as gerações, também os constituía e 

conectava. Este tipo de narrativa mantinha a força que tinha um acontecimento narrado 

porque não se limitava ao fato vivido que estava sendo narrado, mas possibilitava que os 

ouvintes fizessem suas próprias e infinitas interpretações sobre aquilo que ouviam. Segundo o 

autor, o modo de produção artesanal permitia, do mesmo modo, a produção artesanal de uma 

narrativa compartilhada. A experiência, no texto “Experiência e pobreza”, nos remete a 

reverenciar a autoridade, a figura da sabedoria dos mais velhos. Nas palavras de Benjamin: 

Sabia-se também exatamente o que era experiência: ela sempre fora comunicada 

pelos mais velhos aos mais jovens. De forma concisa. Com a autoridade da velhice, 

em provérbios; de forma prolixa, com sua loquacidade, em histórias; às vezes como 

narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos e netos 

(BENJAMIN, 2012, p. 123). 

 

No entanto, na modernidade, os homens não têm a mesma facilidade de 

reconhecimento desse saber uma vez que a mudança nos modos de produção provocou 

também, um distanciamento entre os grupos humanos. Segundo Benjamin (2012), as 

condições para a manutenção desse tipo de experiência já não se encontram no mundo 

capitalista moderno em função de um processo de fragmentação do trabalho e da vida 

produzindo, além de um distanciamento entre os grupos humanos, também a automação dos 

comportamentos. Desse modo, o avanço tecnológico e da ciência subjugou a sabedoria e o 

conhecimento em geral e o homem perdeu a capacidade de narrar. A experiência que era 

transmitida através das narrativas, no passado, e se perpetuava na memória, agora é uma 

experiência vivida e, portanto, finita. 

Para Gagnebin (2012), não somente a experiência se tornou mais rara, como também, 

a arte de contar essas experiências porque “ela parte, fundamentalmente, da transmissão de 

uma experiência no sentido pleno, cujas condições de realização já não existem na sociedade 

capitalista moderna” (GAGNEBIN, 2012, p. 10) por causa da mudança dos modos de 

produção, como já foi mencionado.  

Fazendo um recorte na apresentação do texto de Benjamin (2012), recorro a Gagnebin 

(2012) que sinaliza as três condições necessárias para a manutenção da experiência e da 
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narrativa. A primeira condição é que a experiência transmitida seja comum tanto ao narrador 

quanto ao ouvinte, isto é, narrador e ouvinte devem compartilhar de uma mesma comunidade 

de vida e de discurso, em um mesmo universo de práticas e de linguagem que, como 

mencionei, só era possível quando os modos de produção ainda estavam apoiados no trabalho 

artesanal. Porém, com o rápido desenvolvimento do capitalismo e o avanço da técnica e, 

consequentemente, uma grande mudança nas condições de vida entre os homens, o que vemos 

hoje é um grande distanciamento nas relações humanas e, em especial, entre as gerações o que 

não permite mais que a experiência seja compartilhada como era nos moldes da produção 

artesanal (GAGNEBIN, 2012).  

A segunda condição relaciona-se também ao modo de produção artesanal que, 

caracterizando-se por ter um ritmo mais lento e orgânico permite uma sedimentação 

progressiva das diversas experiências não importando o tempo que seja necessário a isso, bem 

como permite ao narrador, como um artesão, dar a melhor forma à matéria narrável. Desse 

modo, a experiência estava ligada a um trabalho e a um tempo que igualmente eram comuns 

ao narrador e ao ouvinte. (GAGNEBIN, 2012, p. 11). Gagnebin (2012) adverte que o ritmo 

demasiado rápido que a modernidade impôs aos modos de produção capitalista e o avanço da 

técnica dificultou/dificulta a assimilação da experiência. 

A terceira condição é que narrador e ouvinte devem compartilhar de uma mesma 

tradição e memórias comuns que garantam que a experiência seja passada como uma forma 

de saber, de moral, de advertência dos mais velhos aos mais jovens. Com o distanciamento 

entre as gerações, os mais velhos que no passado eram considerados os detentores de uma 

experiência que era transmitida aos mais jovens, hoje têm os seus discursos desconsiderados. 

Retornando ao texto de Benjamin (2012), a modernidade reduziu a experiência ao 

mínimo de sentido, à pobreza extrema, não somente a pobreza em experiências privadas, mas 

pobreza em experiências da humanidade. É desse modo que, para o autor, surge a barbárie. 

Este conceito, no entanto, aparece com uma conotação positiva para o autor, pois partindo 

dessa pobreza de experiência, dessa barbárie, o bárbaro se sentiria impelido a seguir em 

frente, começando tudo de novo, contentando-se com pouco, construindo com pouco, sem 

olhar para lado algum (BENJAMIN, 2012, p. 125), constituindo desse modo uma nova ética 

para ela, tornando-a mais digna. 

Para Benjamin (2012), os anos de guerra constituíram o golpe fatal para o fim da 

experiência que era transmitida oralmente. Dentre as consequências desumanas da guerra se 
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pode citar, segundo o autor, a dos combatentes que voltavam ao serviço militar e, no entanto, 

estavam completamente “mudos”, impossibilitados de comunicar a vivência traumática pela 

qual haviam passado, bem como, a experiência que haviam apreendido. Não havia mais o que 

ser comunicado às gerações mais jovens, o que restou, então, foi o silêncio.  

Como nos aponta Mitrovitch (2011), as reflexões de Benjamin no texto “Experiência e 

pobreza” não visavam um lamento ou um resgate da formação burguesa, mas sim, uma 

reflexão sobre a “atuação dos ‘homens implacáveis’ desse tempo de crise, criadores e 

construtores que operam a partir das ruínas, da destruição” (MITROVITCH, 2011, p. 62).  

No texto, Benjamin (2012) apresenta também a concepção de experiência como a 

“matéria prima”, como material da qual a narrativa se valia para a transmissão das histórias 

vivenciadas pelos mais velhos e contadas aos mais jovens enquanto partilhavam de atividades 

comuns aos membros do grupo, durante o trabalho artesanal.  

Como já foi dito, Benjamin (2012) argumentava que a experiência coletiva está se 

perdendo em função da substituição do modo de produção artesanal pelo modo de produção 

capitalista Não se trata aqui de julgar a técnica como algo ruim em si, mas sim, as suas 

consequências que aniquilaram a ideia de tradição, de respeito e a própria busca por 

experiência. Nesse sentido, o fim da narrativa implica igualmente o fim da experiência. 

Citando Benjamin: 

São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede 

num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se 

estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 2012, p. 213). 

 

Não que os homens não se interessem pelo novo, pelo incerto ou pela surpresa, mas 

aquele estar com o “outro”, se permitir a uma escuta atenciosa daquilo que o outro vai nos 

dizer, aquele se permitir surpreender por aquilo que o outro traz como algo que o marcou ou 

afetou de algum modo, este parece já não existir mais.  

No texto “O narrador”, de 1936, cujo tema inicial seria a análise da obra de Nikolai 

Leskov, Benjamin (2012) retoma aquilo que já vinha sendo apontado por ele, a pobreza da 

experiência na modernidade, numa outra perspectiva, assinalando de forma mais clara que o 

declínio da experiência está associado, ao fim da capacidade de narrar, como já mencionado 

acima. Para Benjamin: 

É a experiência de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais 

raras as pessoas que sabem narrar devidamente, É cada vez mais frequente que, 
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quando o desejo de ouvir uma história é manifestado, o embaraço se generalize.  É 

como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente 

segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 2012, 

p. 213).  

 

Nesse texto, Benjamin (2012) mais uma vez apresenta sua constatação de que a 

capacidade de narrar está definhando porque não existe mais a possibilidade de se narrar 

espontaneamente como se fazia nas sociedades cujo trabalho estava centrado na produção 

artesanal. 

As condições de vida dos grupos humanos, na modernidade, que vivem num ritmo 

acelerado, acabaram por provocar um distanciamento, principalmente entre as gerações que 

não permite mais que se tenham experiências coletivas, experiências comuns entre narradores 

e ouvintes. Dessa forma, a memória e a tradição comuns aos participantes das comunidades 

de trabalho artesanal e que garantiam uma experiência coletiva, deixa de existir.  

Em “O Narrador”, Benjamin (2012) aponta como ponto crítico da pobreza de 

experiência e a perda da capacidade de narrar, a Primeira Guerra Mundial que ocorreu entre 

1914 e 1918.  

Em sua análise, Silva (2015) aponta que com o rápido crescimento tecnológico e da 

ciência no início do século, o que a guerra nos “demonstrou foi a total falta de escrúpulos, por 

parte da elite política, em utilizar todo o potencial científico para os mais destrutivos 

propósitos” (SILVA, 2015, p. 57). 

De acordo com Benjamin (2012), os anos de guerra constituíram o golpe fatal no fim 

da experiência que era transmitida oralmente. Nesse sentido, dentre as consequências 

desumanas que a guerra produziu, Benjamin (2012) cita a do emudecimento dos combatentes 

que voltavam ao serviço militar e, no entanto, estavam completamente desprovidos de 

experiências comunicáveis, estavam impossibilitados de comunicar a vivência traumática pela 

qual haviam passado, bem como, a experiência (Erfahung) que haviam apreendido 

(BENJAMIN, 2012, p. 124). Não havia mais o que ser comunicado às gerações mais jovens, o 

que restou, então, foi o silêncio.  

Quando a experiência estava articulada com a tradição e a memória, a experiência era 

transmitida pelas narrativas, pelos exemplos, pelos ensinamentos dos mais velhos, enquanto 

que na vida moderna das grandes cidades, com o isolamento cada vez maior do homem, essa 
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experiência teve um declínio e deu lugar ao que Benjamin (2012) chama de vivência 

(Erlebnis) ou de experiência vivida.  

Esse declínio, essa decadência da arte de narrar, segundo Benjamin (2012) é a 

expressão da pobreza de experiência. Estamos sendo privados da “faculdade de intercambiar 

experiências” (BENJAMIN, 2012, p. 213). Mesmo não estando totalmente desprovido da 

lembrança desse tipo de transmissão do conhecimento, o homem moderno já não é mais capaz 

de manter essa tradição. 

No texto “O Narrador” Benjamin (2012) pressupõe a origem dos contadores de 

histórias em dois grandes grupos: o camponês, que era o narrador sedentário que conhecia as 

tradições locais por não ter saído deste local e o marinheiro, aquele narrador estrangeiro que 

trazia histórias de lugares distantes. Neste texto, estes representantes arcaicos de narradores, 

são também referências de tempo e espaço. O primeiro representaria um tempo vasto que se 

repete e se prolonga na história e o segundo, representante de um tempo imediato, instantâneo 

e que ultrapassa seu domínio cultural.  

Benjamin (2012) aponta também que o indício do fim da narrativa na modernidade 

está no surgimento do romance que, preso ao livro, se separa da narrativa. Com a invenção da 

imprensa e a possibilidade de circulação de novos romances, a tradição oral se perde. 

Segundo o autor, o romance “nem procede da tradição oral nem a alimenta. Ele se distingue, 

porém, especialmente da narrativa” (BENJAMIN, 2012, p. 217). Nesse sentido, o narrador 

retira o que conta da sua própria experiência ou da experiência de outros e a incorpora a 

aquilo que está narrando à experiência dos seus ouvintes. Entretanto, para o autor, o 

romancista se isola; o surgimento do romance marca o isolamento do indivíduo, que não pode 

mais narrar suas experiências. Somente alguns poucos romances poderiam garantir a 

manutenção da narrativa como experiência, com suas características de abertura de sentidos e 

inacabamento, aquelas que se perderam. 

Da mesma maneira, a difusão da informação também tem contribuído para o 

desaparecimento da narrativa porque ela vem impregnada de explicações. Porque a 

informação somente tem valor no momento em que ela é nova, ela tem que se explicar 

inteiramente naquele momento. Em distinção, a narrativa conserva sua força durante muito 

tempo e ainda é capaz de desdobramentos. Segundo Benjamin: 

... quase nada é favorável à narrativa, e quase tudo beneficia a informação. Metade 

da arte narrativa está em, ao comunicar uma história, evitar explicações. (...) O 

extraordinário, o miraculoso é narrado com a maior exatidão, mas o contexto 
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psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história 

como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que falta à 

informação (BENJAMIN, 2012, p. 219). 

 

Benjamin (2012) sinaliza que quanto mais natural for a narrativa e quanto menos 

“sutilezas psicológicas” ela apresente, mais facilmente ela será memorizada, ficará gravada na 

memória do ouvinte e mais completamente ela irá assimilar-se à sua própria experiência. 

Nesse sentido, quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo e se entrega à narrativa do 

outro, mais profundamente ela se grava nele. 

Para Benjamin (2012), um narrador frequentemente introduz nas suas narrativas, 

mesmo sem o saber que faz, um conhecimento que pode ser útil ao ouvinte. Nesse sentido, a 

narrativa “traz sempre consigo, de forma aberta ou latente, uma utilidade” (BENJAMIN, 

2012, p. 216). A narrativa não se furta à transmissão da experiência. Este conhecimento pode 

vir na forma de um conselho, um ensinamento moral, uma sugestão.  

Como nos apresenta Benjamin (2012), a narração aponta para mais além do texto, 

para a leitura e a interpretação. A história contada ou a narração implica em se revisitar o 

passado, atualizando o presente e se preparando para o futuro. No momento em que a 

experiência coletiva se perde, em que a tradição comum já não oferece mais uma base segura, 

outras formas de narrativas se tornam predominantes.  

Segundo Benjamin (2012), mesmo que o narrador tenha suas histórias impressas em 

um livro, ele não está vinculado de modo essencial ao livro. Seu campo de ação está 

localizado mais na comunicação oral, na interação com seus ouvintes, no seu desempenho ao 

narrar suas histórias, nos seus gestos, do que na escrita daquilo que narra.  

Como pude perceber até agora, o conceito de narrativa está perpassado por muitos 

outros sentidos/significados que ultrapassam a ação de relatar ou de contar uma história ou 

um fato. Segundo o autor, o conceito de narrativa abrange em si um significado histórico e 

social apresentado e discutido no ensaio “O Narrador”, no qual se apresenta como variadas 

formas de narrativas. Para Benjamin (2012), a narrativa compartilhada durante tanto tempo 

nas comunidades de trabalho artesanal não deixa de ser igualmente uma forma artesanal de 

comunicação, na qual o narrador, deixa sua marca como “a mão do oleiro na argila do vaso” 

(BENJAMIN, 2012, p. 221). Da mesma forma que o artesão dá forma ao seu trabalho, o 

narrador também “molda” o material narrável que é sua própria vida, que é sua experiência 
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vivida. Na narrativa, o narrador deixa que as histórias permaneçam abertas a outras 

interpretações e se renovem sempre a cada nova narrativa. 

O conceito de rememoração em Benjamin (2012) está intimamente ligado à relação 

entre o narrador e o ouvinte na qual existe o interesse de se “guardar” aquilo que foi narrado. 

Diz o autor: “a rememoração funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de 

geração em geração” (BENJAMIN, 2012, p. 228).  

Em seu ensaio “A imagem de Proust”, baseado na obra de Marcel Proust, “Em busca 

do tempo perdido”, Benjamin (2012) articula experiência, memória, passado e presente e 

aponta a capacidade de Proust em “tecer” um romance sobre a vida burguesa privada e 

individual a partir das suas rememorações, onde “quase” que podemos encontrar ali nossa 

própria existência cotidiana.  

Neste texto, Benjamin faz referência ao conceito de rememoração argumentando que 

Proust, em sua obra não buscou descrever uma vida tal e como ela foi vivida, mas sim, como 

ela foi rememorada por quem a viveu. Comentando a obra de Proust, Benjamin (2012) 

observa que, o mais importante para quem rememora não é lembrar exatamente aquilo que 

viveu, mas sim, como a trama dessa rememoração foi sendo construída por quem a 

rememorou. “É a rememoração que prescreve o rigoroso modo de textura” de um texto 

(BENJAMIN, 2012, p. 31). 

O conceito de rememoração é também um conceito nuclear na obra de Benjamin. 

Colocando em contraposição os conceitos de rememoração e memória, o autor argumenta que 

a memória, sendo essencialmente conservadora, teria a função de assegurar as impressões, 

enquanto a rememoração visa desfazer essas impressões. Em suas palavras: 

Pois aqui é o dia que desfaz o trabalho da noite. Em cada manhã, ao acordarmos, em 

geral fracos e apenas semiconscientes, seguramos em nossas mãos apenas algumas 

franjas da tapeçaria da existência vivida, tal como o esquecimento a teceu para nós. 

Mas cada dia, com suas ações intencionais e, mais ainda, com suas rememorações 

intencionais, desfaz os fios, os ornamentos do olvido (BENJAMIN, 2012, p. 38). 

 

De acordo com Benjamin (2012), na rememoração o tempo passado não é vazio nem 

homogêneo, “pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do 

vivido, ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é apenas uma chave 

para tudo o que veio antes e depois” (BENJAMIN, 2012, p. 38-39).  

Ao iniciar a pesquisa desta Tese e ao me permitir a rememoração de minha trajetória 

de formação como leitora e a construção de uma narrativa com um olhar do presente sobre 
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essa trajetória, bem como, uma interpretação pessoal do vivido com relação à leitura, pude 

refazer, pelo menos em parte, a minha trajetória percorrida e, ao mesmo tempo, lançar um 

novo olhar sobre minha prática pedagógica com relação à leitura. Além disso, pude perceber e 

reconhecer que múltiplas vozes que constituíram o texto desta Tese incluem não somente as 

vozes dos sujeitos pesquisados, como também, a minha própria voz como pesquisadora.  

Nesse sentido, assim como a mim foi proporcionado um revisitar meu passado com 

um olhar atualizado, me pareceu importante proporcionar que professores e alunos 

rememorassem suas experiências de formação e de relação com a leitura de textos e livros 

didáticos e as expusessem através da narrativa de suas trajetórias, como o que propus através 

do recurso da entrevista narrativa que utilizei para a produção das narrativas que constam da 

pesquisa desta tese. Pude, igualmente, permitir aos sujeitos da pesquisa um revisitar o seu 

passado com um olhar do presente, transformando o próprio ato de narrar em uma experiência 

e resgatando algo que Benjamin atribuía à narrativa que é o seu potencial de compartilhar 

memórias, saberes, práticas e sentimentos, mas, sobretudo a possibilidade de atribuir sentido 

ao que nos acontece/aconteceu. 

 

 

2.5 – Jorge Larrosa – Ampliando o fio do conceito de experiência 

Apresento a seguir outro autor lido e que trago para o aprofundamento desta 

fundamentação, Jorge Larrosa (2016). Larrosa (2016.) é professor de Filosofia da Educação, 

do Departamento de Teoria e História da Educação, na Universidade de Barcelona. 

Licenciado em Pedagogia e em Filosofia, é doutor em Pedagogia tendo realizado seus estudos 

de pós- doutorado no Instituto de Educação da Universidade de Londres e no Centro Michel 

Foucault da Sorbonne, em Paris. Ministrou vários cursos e proferiu várias conferências em 

diversas universidades europeias e latino-americanas. É membro de diversos conselhos de 

redação e de comitês científicos de diversas revistas internacionais. Suas publicações estão na 

fronteira entre a filosofia, a literatura, o cinema e a educação. 

Antes de abordar o conceito de experiência trazido pelo autor e me apropriar de uma 

outra forma de significar a experiência, passo agora a apresentar as contribuições do aporte 

teórico de Larrosa (1996) sobre a leitura. Para o autor, a leitura não é um simples meio de se 

adquirir conhecimentos, mas sim, a possibilidade de uma experiência de formação.  
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Para trazer à discussão a leitura como experiência recorri ao texto “Literatura, 

experiência e formação" (LARROSA, 1996) no qual o autor, se por um lado pressupõe a 

leitura como formação, por outro lado, também concebe a formação como uma leitura.  

Na perspectiva da formação como leitura, Larrosa (1996) pressupõe um tipo particular 

de relação, isto é, uma relação de produção de sentido. Desse modo, “tudo o que nos passa 

pode ser considerado um texto, algo que compromete nossa capacidade de escuta, algo a que 

temos de prestar atenção” (LARROSA, 1996, p. 137). É como se todas as coisas que nos 

rodeiam pudessem nos dizer alguma coisa e “a formação fosse nossa capacidade de escutar 

(ou de ler) isso que essas coisas têm a nos dizer” (LARROSA, 1996, p. 137).  

Assim, na formação como leitura o que importa não é o texto em si, mas sim a relação 

estabelecida com o texto na qual a condição essencial para que esta relação aconteça é que 

seja uma relação de escuta ao invés de ser uma relação de apropriação apenas. Segundo o 

autor, uma pessoa incapaz de se colocar disponível à escuta, cancela toda a sua possibilidade 

de formação e até de transformação. Com isso, se essa relação é uma relação de escuta, essa 

relação implica a existência de um “outro” que não sou eu mesmo, um outro que está fora de 

mim, ou como nos fala o autor, o outro como “algo que não posso reduzir a minha medida” 

(LARROSA, 1996, p. 138), mas que como outro é “algo do qual eu posso ter uma experiência 

que me transforma em direção a mim mesmo” (LARROSA, 1996, p. 138). Isso é a própria 

experiência, nos deixar “tocar” por aquilo que “nos passa”. 

Larrosa (1996) afirma que a maior ameaça para a leitura é a postura daquele que se 

coloca frente a leitura de uma forma arrogante sem se permitir ver outra coisa que não seja 

algo a partir de sua própria imagem e toma tudo aquilo que lê a partir de si mesmo; “aquele 

que lê a partir do que sabe, do que quer, do que precisa; aquele que solidificou a sua 

consciência frente a tudo aquilo que poderia colocar em questão” (LARROSA, 1996, p. 138), 

justamente o oposto daquele que se dispõe à escuta e à possibilidade de transformação. 

Por outro lado, segundo o autor, se pensamos a leitura como formação, devemos ter 

em mente que a atividade de leitura não se dissocia da subjetividade do leitor. Desse modo, a 

leitura não está relacionada somente com aquilo que o leitor sabe, mas ao mesmo tempo, se 

relaciona também com aquilo que o leitor é (LARROSA, 1996, p. 133). 

Parafraseando Larrosa (1996), a leitura faz parte da nossa própria constituição e nos 

coloca frente a questionamentos sobre aquilo que somos. Pensar a leitura como formação é 

pensa-la como alguma coisa capaz de nos formar ou até deformar, como afirma o autor, e que 
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é capaz de nos transformar desde que ela se constitua como uma experiência. Nas palavravas 

do próprio autor, a leitura como formação é “algo que tem a ver com aquilo que nos faz ser o 

que somos” (LARROSA, 1996, p. 134). Dessa forma, Larrosa (1996) argumenta que o uso da 

leitura não pode ser reduzido somente a um modo de se adquirir conhecimentos ou como um 

passatempo, ou ainda, como um mecanismo de fuga da realidade ou do eu real. Se a leitura 

somente fosse concebida dessa forma, ela não teria a capacidade de nos “afetar”, de “nos 

tocar”. Se aquilo que sabemos se mantiver “exterior a nós”, isto é, se a leitura for vista 

somente como uma forma de aquisição de conhecimento, mas continuarmos a ser os mesmos 

de antes, poderemos saber muitas coisas, mas se essas coisas não estiverem carregadas de 

sentido para nós e não forem capazes de provocar uma mudança em nós, se não forem 

capazes de deixar uma marca qualquer capaz de nos modificar em outra coisa que antes não 

éramos, isso não se constituirá como uma experiência. Além disso, para o autor, a leitura 

ocorreria em um espaço-tempo distante da realidade, no mundo da imaginação que, por 

influência da ciência moderna, se relaciona à irrealidade, à fantasia, ao delírio, ao sonho e, 

portanto, perdeu o seu valor de construtora de conhecimento por estar presa “no âmbito 

informe do psicológico” (LARROSA, 1996, p. 135). Na vida moderna, a imaginação não 

pode ser misturada com a “subjetividade que comanda a realidade” e que está associado ao 

mundo do trabalho e da vida social.  

Larrosa (1996) lembra que para os antigos, quando a imaginação estava ligada ao 

subjetivo ela “era o meio essencial do conhecimento” (LARROSA, 1996, p. 135). O papel da 

imaginação era o de servir como mediadora entre “o sensível e o inteligível, entre a forma e o 

intelecto, entre o objetivo e o subjetivo, entre o corporal e o incorporal, entre o exterior e o 

interior” (LARROSA, 1996, p. 135) e, por isso, era análoga à experiência. Entretanto, o autor 

aponta que na contemporaneidade, há uma nova compreensão do papel da imaginação. 

Entendida linguisticamente, a leitura tem uma relação de produção e de reprodução da 

realidade. Nas suas palavras: “a imaginação, assim como a linguagem, produz realidade, a 

incrementa e a transforma” (LARROSA, 1996, p. 135). Desse modo, na concepção do autor, 

encerrar a leitura no aspecto do trivial, do imaginário é também uma forma limitante e 

controladora da nossa capacidade de formação e de transformação.  

Segundo Larrosa (1996), para que a leitura resulte em formação é necessário haver 

uma estreita relação entre a subjetividade do leitor e o texto, que assegure que essa relação se 

constitua como uma experiência. Nas suas palavras: 
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Pensar a leitura como formação supõe cancelar essa fronteira entre o que sabemos e 

o que somos, entre o que “passa” (e que podemos conhecer) e o que “nos passa” 

(como algo a que devemos atribuir um sentido em relação a nós mesmos) 

(LARROSA, 1996, p. 137). 

 

Nesse sentido, se após a leitura não nos formamos ou nos deformamos e somos 

transformados, é porque nada nos tocou, nada “nos passou” e, assim, não podemos considerar 

a leitura como uma experiência. Em seu texto “Leitura e metamorfose” (2010), o autor aponta 

que “a leitura é um diálogo entre o dito e o não dito do texto, entre o que a palavra entrega e o 

que retém, mas sendo o não dito o lugar essencial de onde ressoa o sentido” (LARROSA, 

2010, p. 101). Explicitando o que o autor quer dizer, trago uma citação do próprio autor: 

Um leitor que, após ler o livro, se olha no espelho e não nota nada, não lhe passa 

nada, é um leitor que não fez nenhuma experiência. Compreendeu o texto. Domina 

todas as estratégias de compreensão que os leitores têm que dominar. Seguramente é 

capaz de responder bem a todas as perguntas que lhe façam sobre o texto. Pode até 

ser que alcance as melhores qualificações em um exame sobre Kafka e sobre o livro 

de Kafka. Mas há um sentido, o único sentido que conta segundo Steiner, em que 

esse leitor é analfabeto. Talvez esse sentido, o único que conta, seja precisamente o 

da experiência. (LARROSA, 2011, p. 9).  

 

O conceito de experiência utilizado por Larrosa (1996) foi apropriado por ele a partir 

da abordagem teórica de Walter Benjamin (2012), autor também presente nesta 

fundamentação. Entretanto, o termo experiência na concepção de Larrosa (2016) é de difícil 

definição. Em seu livro “Tremores” (2016), Larrosa defende que a experiência: 

... não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de definir nem de identificar, 

não pode ser objetivada, não pode ser produzida. E tampouco é um conceito, uma 

ideia clara e distinta. A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, 

ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta 

pela expressão, e que às vezes, algumas vezes, quando cai nas mãos de alguém 

capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto. E esse 

canto atravessa o tempo e o espaço. E ressoa em outras experiências e em outros 

tremores e em outros cantos. (LARROSA, 2016, p. 10). 

 

A concepção de experiência da qual nos fala Larrosa (2016), sempre esteve vinculada 

à educação e, especialmente à leitura. Nesse sentido, o autor se propõe a pensar a educação 

num sentido mais existencial e estético, a partir do binômio experiência/sentido ao invés de 

pensa-la como outros dois binômios como teoria/prática e ciência/técnica. (LARROSA, 2016, 

p. 15-16). Em suas palavras: 

É verdade que pensar a educação a partir da experiência a converte em algo mais 

parecido com uma arte do que com uma técnica ou uma prática. (...) 

Assim insistirei, para terminar, que não se pode pedagogizar, nem didatizar, nem 

programar, nem produzir a experiência; que a experiência não pode fundamentar 

nenhuma técnica, nenhuma prática, nenhuma metodologia; que a experiência é algo 
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que pertence aos próprios fundamentos da vida, quando a vida treme, ou se quebra, 

ou desfalece; e em que a experiência, que não sabemos o que é, às vezes canta 

(LARROSA, 2016, p. 13). 

 

Em seu texto “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” (2016), o autor se 

coloca como um convicto de que as palavras são produtoras de sentido, são as palavras que 

são capazes de criar realidades e, por isso, muitas vezes funcionam como mecanismos de 

subjetivação (LARROSA, 2016, p. 16). E, de acordo com esta sua convicção complementa: 

“as palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas 

com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir 

de nossas palavras” (LARROSA, 2016, p. 16).  

Para o autor, pensar é não somente a nossa capacidade de raciocinar, argumentar, 

calcular, mas principalmente nossa capacidade de atribuir sentido a aquilo “que somos e ao 

que nos acontece” (LARROSA, 2016, p. 17). São as palavras, muitas vezes, que determinam 

o modo através do qual nos colocamos frente a nós mesmos, frente aos outros e ao mundo e o 

nosso comportamento diante de tudo. Citando o autor: 

O homem é um vivente com palavra. (...) o homem é palavra, que o homem é 

enquanto palavra, que todo humano tem a ver com a palavra, se dá em palavra, está 

tecido de palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, que é o homem, se dá 

na palavra e como palavra (LARROSA, 2016, p. 17). 

 

É por este motivo que, de acordo com o autor, as atividades que empregam palavras, 

não são “mero palavrório” ou atividades “ocas ou vazias”, são mais do que apenas palavras. 

É, no bojo dessas suas reflexões, que o autor, traz para discussão a palavra experiência. Para 

Larrosa (2016), experiência é aquilo que “nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” 

(LARROSA, 2016, p. 18) no sentido de ser algo que nos deixa uma marca.  

Larrosa (2016) também é categórico em afirmar que devemos separar a experiência da 

informação. A informação não é experiência, não se vincula a ela e nem dá lugar a ela. Para o 

autor, “a informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência” 

(LARROSA, 2016, p. 19). Quando “lemos para adquirir conhecimentos, depois da leitura 

sabemos algo que antes não sabíamos, temos algo que antes não tínhamos, mas nós somos os 

mesmos que antes, nada nos modificou” (LARROSA, 1996, p. 134). A informação, desse 

modo, é o oposto da experiência. De acordo com Larrosa (2016) a informação, nesse sentido, 

é “quase uma antiexperiência” (LARROSA, 2016, p. 18). 
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Desse modo, podemos ter muitas informações, ter muito conhecimento, mas se não há 

uma formação ou uma transformação daquilo que somos, essa relação com o conhecimento 

não pode ser considerada uma experiência. Segundo Larrosa (1996.), a experiência é 

impossível em uma sociedade construída sob a égide da informação. Desse modo, o excesso 

de informação é a primeira causa para que a experiência esteja ficando cada vez mais rara, 

advertência já apontada por Benjamin (2012). 

Larrosa (2016) também aponta uma segunda causa para o rareamento da experiência, 

esta causa é o excesso de opinião. Segundo o autor, o homem moderno, além de ter acesso à 

informação, também opina sobre tudo que lhe é informado. A necessidade de se opinar, para o 

autor, também anula qualquer possibilidade de experiência, bem como, impede que algo nos 

aconteça (LARROSA, 2016, p. 20). 

O autor, fazendo referência ao periodismo abordado por Benjamin (2012), aponta que 

sendo o periodismo tanto a fabricação da informação quanto da opinião, quando estas se 

sacralizam e ocupam o espaço do acontecimento, acabam por produzir um sujeito que, 

manipulado, se torna incapaz de experiência (LARROSA, 2016). O autor alerta que o 

binômio informação-opinião perpassa, de igual modo, nossa concepção de aprendizagem, em 

especial a denominada como “aprendizagem significativa”. Desde que entramos na escola até 

chegarmos à universidade somos submetidos a um dispositivo que, em primeiro lugar, busca 

nos informar e que cobra nossa opinião sobre aquilo que foi informado.  

De igual maneira, a falta de tempo está tornando a experiência cada vez mais rara. O 

autor denuncia que a velocidade dos acontecimentos juntamente com a obsessão pela 

novidade que caracteriza o mundo moderno, “impedem a conexão significativa entre 

acontecimentos” (LARROSA, 1996, p. 22). Impedem também a memória uma vez que os 

acontecimentos são contínua e imediatamente substituídos por outros e passam sem deixar 

nenhum vestígio. Além de todos os motivos anteriores, “a experiência está cada dia mais rara 

por excesso de trabalho” (LARROSA, 2016, p. 23). A relação com o trabalho é “inimiga 

mortal” da experiência. Por estarmos sempre mobilizados a estar fazendo alguma atividade e 

não pararmos, este seria o motivo de nada nos passar, nada nos acontecer. A possibilidade de 

se ter experiência impõe a interrupção do que estamos fazendo para sermos capazes de:  

... parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 

mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
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aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço (LARROSA, 2016, p. 25). 

 

Para Larrosa (2011), a experiência pressupõe um acontecimento, porém não é 

qualquer acontecimento, mas sim, é algo que “me passa”, ou melhor, “me toca”, mas está fora 

de mim e, por isso, é “ex-terior” a mim e que não sou eu mesmo e que não depende de mim 

ou de minhas ideias, palavras, sentimentos, intenções, projetos, saber, poder e nem vontade. É 

algo diferente daquilo que eu possa dizer/saber/sentir/pensar/antecipar/poder ou querer.  

Como fiz referências ao conceito da experiência, é importante também falar do sujeito 

da experiência. Assim, o sujeito da experiência para Larrosa (2016) seria “como um território 

de passagem” (p. 25), uma superfície sensível onde estão inscritas marcas e efeitos das coisas 

que nos aconteceram e nos afetaram de algum modo. O sujeito da experiência é aquele que 

está aberto, receptivo, passivo, disponível e “ex-posto” ao padecimento da experiência, é 

aquele que se “ex-põe” ao padecimento da experiência, que é receptivo e está disponível. É 

um território de passagem no qual, sendo um agente passional ou aquele que padece, aceita, 

assume, suporta os padecimentos como a própria vida. 

Este sujeito passional tem um “saber” que é distinto de um saber científico ou da 

informação, bem como, tem uma práxis diferente daquela ligada ao trabalho e à técnica. 

Larrosa (1996) defende que o saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a 

vida humana, onde a própria experiência faz esta mediação. Segundo o autor, o saber da 

experiência é o sentido atribuído a aquilo que nos acontece e, portanto, é um saber pessoal, 

particular, subjetivo, relativo. Corroborando esta ideia, cito o autor: 

... o saber da experiência tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido 

do que nos acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo 

ou de uma comunidade humana particular; ou, de um modo ainda mais explícito, 

trata-se de um saber que revela ao homem concreto e singular, entendido individual 

ou coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua própria existência, de sua 

própria finitude. Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, 

relativo, contingente, pessoal (LARROSA, 2016, p. 32). 

 

Desse modo, para o autor este saber, assim como a experiência, é único, singular e um 

saber que não se separa do sujeito da experiência, mas está encarnado nele. Assim é que 

ninguém aprende com a experiência do outro, a não ser que esta experiência seja de alguma 

forma vivida e apropriada como sua. 

Em seu artigo intitulado “Experiência e alteridade em educação”, Larrosa (2011) 

reflete sobre a Educação como experiência e desde a experiência e formula alguns princípios 



117 
 

 
 

da experiência que acredito serem necessários que sejam comentados aqui, pois nos ajudam a 

compreender melhor o que o autor chama de experiência. 

Larrosa (2011) chama de “princípio de exterioridade” a tudo aquilo que está externo a 

mim, que não está no meu lugar nem pertence ao meu lugar, tudo que não sou eu, mas o 

“outro”. Sem esse outro, “sem a aparição de alguém ou de algo, ou de um isso, de um 

acontecimento em definitivo, que é exterior a mim, estranho a mim, ou algum acontecimento, 

exterior a mim, não há experiência”.  

O autor (1996) defende que o saber da experiência se dá na relação entre o 

conhecimento e a vida humana, onde a experiência faz esta mediação. Daí que, para o autor, 

“é incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem 

nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a 

quem nada ocorre” (LARROSA, 2016, p. 26).  

O autor chama de “princípio de alienação” a aquilo que “me passa” e que, ao mesmo 

tempo, não deve ser meu ou de minha propriedade, bem como, não deve ser previamente 

apropriado ou capturado de qualquer forma por minhas 

palavras/sentimentos/ideias/saber/poder/vontade, isto é, tem que ser alheio a mim. 

Obedecendo a esses princípios, a experiência é algo que não se reduz ao acontecimento e, ao 

mesmo tempo, o mantém como irredutível às minhas palavras/ideias/sentimentos/saber/poder 

ou vontade. 

Apesar de, necessariamente ser exterior a mim, a experiência é aquilo que me passa; é 

em mim que se dá a experiência, é em mim que a experiência tem lugar, “(...) o lugar da 

experiência sou eu” (LARROSA, 2011, p. 6). Por estas afirmações, a experiência obedece aos 

princípios da reflexividade e da subjetividade. A experiência é singular, particular e única. 

Nunca ninguém terá a mesma experiência que a sua. Nesse sentido, se a experiência é 

particular, singular, de cada um, o saber da experiência não é transmissível, não é algo que se 

possa transmitir mecanicamente. 

Da mesma forma, a experiência é sempre irrepetível, isto é, mesmo que um dado 

acontecimento aconteça mais de uma vez, a experiência será única a cada vez que se der este 

acontecimento. A experiência tem sempre algo de novidade, algo que nos surpreende. Nessa 

característica da experiência fica evidenciada a sua diferença daquilo que chamamos 

experimento que pode ser experimentado do mesmo modo.  
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A experiência também se caracteriza pela pluralidade, ou seja, uma comunidade de 

experiência é uma comunidade que se mantém, justamente, pelas diferenças, pela pluralidade. 

Referindo-me especialmente à leitura, a experiência da leitura não é a decodificação de um 

texto com o objetivo de torna-lo legível, mas sim, a construção de uma multiplicidade de 

sentidos ou de ressignificações de um texto segundo cada um dos leitores. Nessa perspectiva, 

aprendemos quando relacionamos nossa experiência à experiência do outro. 

A experiência é movimento de ida e volta ao encontro do acontecimento e retornando 

produz efeitos no que eu sou, penso, sinto, quero, sei. Assim, o sujeito da experiência é um 

sujeito permanentemente “em trânsito”. A experiência é uma travessia, uma passagem, uma 

aventura com um destino incerto, uma “viagem” da qual não podemos antecipar os resultados. 

Desse modo, a experiência tem uma dimensão constitutivamente incerta, perigosa no sentido 

de ser desconhecida. Como já apresentado, nas palavras do autor, a experiência não é algo que 

se faça, mas sim algo que se padece porque não podemos prever o que se vai “passar".  

Assim, se como sujeitos somos vulneráveis à experiência, estamos abertos à nossa 

própria transformação, bem como, à transformação de nossas palavras, ideias, sentimentos, 

representações. Desse modo, como foi apresentado anteriormente, a experiência é o resultado 

de uma formação porque faz parte do processo de constituição do sujeito que tem a ver com a 

sua subjetividade, bem como, como a sua transformação como sujeito da experiência.  

Relacionando a leitura à experiência nesta perspectiva e pensando a leitura como 

experiência de linguagem e de pensamento, podemos dizer que a leitura só se configura como 

experiência se e, somente se, ao leitor algo lhe acontece, lhe marca, lhe causa algum efeito, ou 

seja, se as palavras forem capazes de lhe “formar, conformar ou transformar”. A leitura, 

assim, não é saber o que um autor diz ou quis dizer com suas palavras, mas sim, saber que a 

partir do lido eu sou capaz de formar ou de transformar minhas próprias palavras. Da mesma 

forma, se relacionamos a leitura ao pensamento, a leitura não é saber o que o autor pensa nem 

o que se pensa sobre o autor, mas sim, o que a partir das ideias do autor somos capazes de 

formar ou de transformar nossos próprios pensamentos. Assim, a leitura se caracteriza em se 

poder ler e compreender aquilo que se leu e deixar-se “marcar” por essa leitura.  

Nesse sentido, se as palavras lidas, faladas, pensadas, produzem sentidos, criam 

realidades e podem também funcionar como mecanismos de subjetivação, é desse modo que 

elas dão sentido a tudo o que somos e a tudo que nos acontece, como também, dão sentido ao 

modo como nos colocamos diante de nós mesmos, dos outros e do mundo.  
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Assim, a leitura como uma experiência de formação, busca, além da origem e do 

sentido das palavras, compreender de que forma o ser se constitui, bem como, compreender a 

realidade que o circunda, a partir de sua maneira própria de interpretar. Daí que há a 

necessidade de que haja uma íntima relação entre o texto (leitura) e a subjetividade 

(constituição do ser). A essa relação entre texto e subjetividade, Larrosa (1996) chamou de 

experiência, isto é, aquilo que “nos passa”, ou aquilo que nos toca ou nos afeta, aquilo que 

deixou marcas, vestígios, efeitos. Aquilo que nos passa somente se configura como uma 

experiência se, de alguma forma, anulamos o limite “entre o que sabemos e o que somos, 

entre o que 'passa' (e que podemos conhecer) e o que 'nos passa'” (LARROSA, 1996, p. 137). 

Desse modo, a leitura caracteriza-se como uma relação de produção de sentido ou, em outras 

palavras, de nos permitir “escutar (ou de ler)” o que todas as coisas que acontecem ao nosso 

redor têm a nos dizer e, com isso, permitir nossa própria transformação.  

Nessa perspectiva, ora pode haver atividade de leitura como uma experiência, ora não. 

A atividade de leitura somente se configurará como experiência quando determinadas 

condições possibilitarem a confluência do texto adequado, no momento adequado e a 

sensibilidade adequada. Ainda assim, não se pode generalizar e garantir que a experiência seja 

a mesma para todos. Larrosa (1996) aponta que: 

(...) a experiência da leitura é intransitiva: não é o caminho até um objetivo pré-

visto, até uma meta que se conhece de antemão, senão que é uma abertura em 

direção ao desconhecido, em direção ao que não é possível antecipar e pré-ver 

(LARROSA, 1996, p. 148). 

 

Nesse sentido é que, para Larrosa (2011), o professor não deve pretender saber se uma 

leitura é boa, correta ou verdadeira ou pretender saber o que o texto disse ou o autor quis dizer 

e transmiti-lo aos seus alunos. A antecipação do resultado de uma atividade de leitura que é 

pessoal, singular, intransferível e irrepetível, aos alunos, isso não é experiência, mas sim, 

experimento. “Mostrar uma experiência não é ensinar o modo como alguém tenha se 

apropriado do texto, mas como ele foi escutado, de que maneira alguém se abre ao que o texto 

tem a dizer” (LARROSA, 2011, p. 15). O professor, nessa perspectiva, deve é transmitir uma 

forma de se relacionar com o texto, uma forma atenta, aberta, inquieta e disponível à escuta da 

forma de relação com o texto de seus alunos. Isso é permitir a leitura como experiência. 

Pegando alguns dos fios deixados por esses autores, poderíamos entender com 

Vygotsky a leitura como um importante recurso da cultura que fornece possibilidades de 
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desenvolvimento da relação pensamento e linguagem e, portanto, da função simbólica em seu 

processo de atribuição de sentidos, pois como nos diz Freire a leitura de mundo precede, mas 

deve se articular à leitura da palavra, promovendo novas formas de ver e compreender o 

mundo e a nós mesmos. A leitura é também realizar a experiência de se pensar, pensando e 

significando o mundo, a vida e o texto que é também contexto. E como nos ensinam 

Benjamin e Larrosa, leitura como uma experiência que nos proporciona outras formas de 

sentir, compreender e dizer. É dentro dessa perspectiva que a abordagem (Auto)Biográfica de 

pesquisa ao se constituir através das narrativas dos sujeitos que dela fazem parte, entende as 

mesmas como uma possibilidade de leitura, interpretação e de constituição de novos olhares e 

reflexões sobre as questões pesquisadas. A seguir novos fios da trama desta pesquisa. 
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Capítulo III  

Fios da perspectiva teórico-metodológica da pesquisa 

 

 

 

O aporte teórico e metodológico da pesquisa (auto)biográfica de histórias de vida e 

formação já se encontra presente desde o início da trama dessa tese uma vez que seus 

primeiros fios foram puxados a partir de minha própria trajetória de formação e de atuação 

como professora da disciplina Psicologia da Educação em diversos cursos de licenciaturas e 

de Pedagogia. Portanto, ir contando a trajetória de minhas próprias inquietações e 

questionamentos ao longo do meu processo de formação também faz parte dessa tessitura. 

Na busca por uma sustentação nesse caminho teórico e metodológico, encontrei-me 

frente aos trabalhos de Nóvoa (1995), Nóvoa e Finger (2014), Ferrarotti (2014), Pineau 

(2014), Le Grand (2014), Delory-Momberger (2012), Bragança (2008, 2011, 2014, 2018) e 

Souza (2008) autores que vêm trabalhando num sentido de aprofundar e sistematizar 

diferentes aspectos e desafios sobre as pesquisas com autobiografias, histórias de vida e 

formação a partir do que os sujeitos trazem de suas experiências construídas ao longo de suas 

trajetórias de formação. 

A escolha pela abordagem (auto)biográfica de histórias de vida e formação, que 

podemos definir como “busca e construção de sentido a partir de fatos temporais pessoais” 

(Pineau e Le Grand, 2012, p. 15), envolvendo um processo de expressão da experiência, 

deveu-se ao fato de que esta abordagem está apoiada numa característica de narrativas 

retrospectivas que podem facilitar a construção de um conhecimento sobre os processos de 

formação dos sujeitos da pesquisa e, no caso desta Tese, com relação à leitura e às suas 

práticas leitoras, que são objeto desta pesquisa. 

Para o início de conversa sobre essa abordagem, não se poderia deixar de incluir na 

lista de autores acima mencionada, a contribuição do grande educador brasileiro, Paulo Freire, 

que sempre se preocupou, na sua prática educativa, com as trajetórias de vida dos educandos, 

jovens e adultos, que traziam suas histórias, seus saberes em suas narrativas como pautas para 

a construção do conhecimento, sempre numa relação de diálogo entre o educando e o 

educador (BRAGANÇA, 2016).  
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Para Freire (2014), a educação como prática da liberdade tem na dialogicidade a sua 

essência. Segundo o autor, como um fenômeno humano, o diálogo “se nos revela como algo 

que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra” (FREIRE, 2014, p. 107). De acordo com 

Freire (2014), “não há palavra verdadeira que não seja práxis” (p. 107) e complementa 

afirmando que “a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo” (FREIRE, 2014, p. 108). 

Na concepção de Freire (2014), o diálogo não se esgota na relação eu-tu, mas sim, é 

“um encontro dos homens” que, mediados pelo mundo, se colocam a pronunciá-lo. Nesse 

sentido, o diálogo é o caminho para que, pronunciando o mundo, os homens possam ser 

capazes de transformá-lo. É dessa maneira que a dialogicidade, como prática da liberdade, 

não inicia somente no momento do encontro entre educador-educando numa situação 

pedagógica, antes mesmo desse encontro o educador deve se questionar sobre o que vai 

dialogar com os educandos. 

Numa visão reducionista da produção teórica de Freire, frequentemente sua obra é 

considerada apenas como contribuição para o campo da educação de jovens e adultos e a 

amplitude de sua produção, essa dialogicidade, é desconsiderada.  

Com o objetivo de ampliar e aprofundar a abrangência de suas reflexões, 

principalmente no que diz respeito à abordagem teórico e metodológica deste trabalho, 

apresento a seguir as considerações de Casali (2008) e Dominicé (2008) sobre as 

contribuições de Freire ao aporte (auto)biográfico de histórias de vida e formação. 

 

 

3.1 – O “legado” de Paulo Freire 

A obra de Paulo Freire nos brinda com a partilha de suas reflexões sobre sua própria 

prática que era assumidamente uma prática política e libertadora e cujo foco era o sujeito na 

figura do educador e dos educandos, e com as narrativas autobiográficas do seu próprio 

percurso até chegar à docência. Para apresentar as contribuições de Freire à pesquisa 

(auto)biográfica, reporto-me aos textos “O legado de Paulo Freire para a pesquisa 

(auto)biográfica”, de Casali (2008) e “Sobre a aura e a influência de Paulo Freire”, de 

Dominicé (2008). 
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Para Casali (2008), Paulo Freire nos deixou um verdadeiro “legado”, em especial no 

que diz respeito “à pesquisa (auto)biográfica e à prática da história de vida como percurso e 

recurso de pesquisa, formação e ensino” (CASALI, 2008, p. 20). De acordo com o autor, 

mesmo que Freire (2014) não tenha feito referência de forma clara à pesquisa (auto)biográfica 

como um importante aporte teórico e metodológico tanto para as pesquisas em educação 

quanto para uma prática educativa crítica e reflexiva, não se pode deixar de considerar suas 

contribuições e incluir este educador como um autor que comunga com esse aporte, pois ao 

longo de sua caminhada intelectual, política e pedagógica, ele mesmo o praticou de maneira 

espontânea e de diversas formas (CASALI, 2008, p. 34). 

Em seu texto, Casali (2008) compartilha da visão de Freire e aponta que no diálogo 

estabelecido entre educador e educando no qual os “legados” culturais são apreendidos e há 

um intercâmbio entre eles, não se pode menosprezar o mundo que o aluno traz, pois este, 

contrariamente a uma tábula rasa, está carregado de sentidos que podem ser elaborados e 

convertidos a um registro histórico, um material de escrita.  

Casali (2008) sinaliza que o interesse de Freire sobre as expressões próprias da cultura 

popular cujas características são “a oralidade, o compartilhamento da vida cotidiana, a 

aprendizagem mediada pelas experiências singulares do sujeito, a reiteração da memória 

como recurso de apropriação da temporalidade e, portanto, da historicidade da vida” 

(CASALI, 2008, p. 31), já seriam o suficiente para o reconhecimento do “legado” de Freire 

para a pesquisa (auto)biográfica e para a história de vida como percurso e recurso de pesquisa.  

Quanto à pesquisa (auto)biográfica e à história de vida como percurso e recurso de 

pesquisa, de acordo com Casali (2008), uma das principais coisas que Freire apreendeu do 

processo histórico e cultural contemporâneo, não somente no Brasil, mas também 

mundialmente falando, é que as subjetividades dos sujeitos se baseiam tanto nos vínculos 

afetivos, como nos pessoais e culturais estabelecidos. Entretanto, o autor nos alerta que, nos 

dias atuais, “nunca as pessoas foram tão reduzidas a individualidades medidas como unidades 

quantitativas de produção, consumo e voto” (CASALI, 2008, p. 34).  

Pelos laços de proximidade e amizade que o autor relata ter estabelecido com Freire, 

pode afirmar que “antes de tudo: Paulo Freire foi sempre um grande e bom contador de 

histórias e de estórias” (CASALI, 2008, p. 34). Fazendo menção a um registro que ele mesmo 

e Vera Barreto, colaboradora de Freire desde 1963, deixaram no Prefácio da principal 

biografia de Freire, o autor escreve que:  
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Desde que começou a ser conhecido, no distante de 1962, Paulo já tinha o dom de 

atrair as pessoas. O seu jeito de falar poético e o hábito de começar algumas vezes 

narrando um caso, que ia se transformando em teoria, encantava a todos que o 

ouviam (CASALI apud BARRETO e CASALI, 2007, p. 35). 

 

Em trocas de correspondências informais com a viúva de Freire, Ana Maria Freire, 

Casali (2008) também registra que Freire já apresentava alguns sinais do seu pensamento 

sobre a importância de se narrar. O autor comenta que em uma dessas correspondências 

enviadas a ele, Ana Maria Freire teria escrito que Freire tinha um entendimento de que quem 

narra a própria vida se sente sujeito da história (CASALI, 2008, p. 35).  

Outro sinal de valorização da narrativa apresentado por Freire, foi a autorização que o 

educador concedeu e a valorização da feitura de sua biobibliografia (que inclui a sua própria 

história e a história de produção de sua obra), elaborada por Moacir Gadotti, em 1996, com a 

participação de sua esposa/viúva (CASALI, 2008, p. 35). No entanto, para Casali (2008), 

nenhum desses sinais é mais evidente que a própria prática de Freire. Em suas palavras: 

“nenhum outro educador aproximou oralidade, coloquialidade e escrita, ao adotar como 

gênero predominante em seus textos o testemunhal, memorial e historiográfico” (CASALI, 

2008, p. 35). 

Como já mencionado, enquanto educador, Freire (2014) acreditava numa prática 

pedagógica que se baseava no diálogo. Assim, nas reuniões dos “círculos de pais e 

professores” organizados por ele, a ideia central era que pais e professores compartilhassem 

suas experiências de vida e que suas práticas cotidianas subjetivas antecedessem o conjunto 

das teorias pedagógicas. Para o autor, esta prática estaria amparando tanto a formação 

permanente dos professores quanto a formação de pais e mães que passavam, em 

consequência disso, na medida em que estabeleciam um mútuo conhecimento, a se 

compreender melhor reduzindo, assim, desconfianças recíprocas. 

Um momento importante do percurso de vida de Freire, apontado por Casali (2008) foi 

a formulação de seu método de alfabetização para adultos, conhecido como Método Paulo 

Freire, em 1962, que tinha como base “o exercício da palavra pelos participantes analfabetos” 

(CASALI, 2008, p. 36) que nos Círculos de Cultura promovidos por Freire eram convidados a 

produzirem narrativas orais de suas experiências de vida e dos problemas cotidianos de sua 

comunidade (Casali, 2008). Num momento posterior a essas narrativas trazidas pelos 

participantes analfabetos, um universo vocabular era construído a partir de palavras geradoras 
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que representavam para Freire as palavras e os temas centrais trazidos nas próprias biografias 

narradas pelos participantes.  

De acordo com Casali (2008), este é “o mesmo fundamento epistemológico da 

pesquisa (auto)biográfica e da importância da memória na pesquisa, formação e ensino” 

(CASALI, 2008, p. 36). Desse modo, para o autor, a prática e a formulação teórico e 

metodológica de Freire consolidam o principal elemento da pesquisa (auto)biográfica, “a 

reflexão sobre a experiência vivida e o seu compartilhamento comunicativo” (CASALI, 2008, 

p. 36). 

Para Casali (2008), a consolidação da obra escrita de Freire como contribuição ao 

acervo de (auto)biografias, narrativas, memórias, diálogos, cartas, tão importantes para os 

processos de pesquisa, formação e ensino, somente aconteceram no último período da vida de 

Freire, depois de 1980. Nas palavras do autor:  

O que esse insistente gênero de texto utilizado por Paulo Freire revela é, de um lado, 

a extraordinária afinidade que esse educador alcançou entre seu modo existencial, 

ético e estético de viver, e seu modo de agir politicamente e de comunicar-se com o 

mundo: o diálogo, a simplicidade do convívio, a vida compartilhada. De outro lado, 

com os resultados que alcançou (Freire é hoje, e cada dia mais, uma referência 

mundial em educação pela e para a liberdade, a justiça e a vida para todos), ele deixa 

um legado de valor inestimável a todas as educadoras e educadores que a ação e a 

formação educativa só se constituem mediante um movimento simultâneo de auto 

apropriação e de compartilhamento (CASALI, 2008, p. 41). 

 

Parafraseando Freire (2014) que diz que, fazendo uma reflexão sobre a função da 

Educação na vida dos homens e sobre a tomada de consciência sobre essa função, é possível 

que se apreenda aquilo que conhecemos se nos reportarmos às nossas experiências passadas e 

precedentes; só seremos capazes de compreender o porquê somos aquilo que somos se 

compreendermos a realidade. 

Com outro olhar sobre a influência de Freire sobre a abordagem (auto)biográfica de 

histórias de vida e formação, trago a seguir a visão de Dominicé (2008) sobre as contribuições 

do educador que acredito serem necessárias para uma maior compreensão dessa influência. 

Segundo Dominicé (2008), embora os discursos e os escritos de Freire tenham 

atravessado fronteiras, este educador não se comportava em nada como um especialista 

internacional (DOMINICÉ, 2008).  

Tomando como base a vida e obra de Freire, o autor aponta que o pensamento de 

Paulo Freire surgiu numa “sociedade de transição” em que se lutava, social e politicamente, 

pela redução das desigualdades e se denunciava as injustiças sociais. Nesse sentido, aquilo 
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que Freire (2014) chamou de paradigma da emancipação podia ser percebido tanto no plano 

coletivo como no plano pessoal e se buscava a libertação “de populações maltratadas e 

oprimidas” (DOMINICÉ, 2008, p. 47).  

Aquilo que era dito por Freire (2014) estimulava o desenvolvimento de uma 

Pedagogia progressista que percebia ser possível um trabalho educacional e de ação dos 

envolvidos neste trabalho, de uma tomada de consciência e de ressignificação do mundo, que 

objetivasse a transformação da escola e, mais amplamente da organização social, através de 

uma postura dialética entre a teoria e a prática, sem oprimir ou submeter ninguém 

(DOMINICÉ, 2008, p. 47). Nesse sentido, a educação devia configurar-se como “uma prática 

da liberdade” (DOMINICÉ, 2008, p. 47). Entretanto o autor adverte que, desde os primeiros 

escritos de Freire, as reformas sofridas pelo sistema escolar já evidenciavam os limites que 

essa prática teria que encarar. Em suas palavras: 

A estabilidade do sistema político precisa efetivamente apoiar-se sobre níveis de 

aprendizagem e normas educacionais que assegurem um funcionamento social 

harmonioso. Os desejos piedosos e as intenções vazias de que são objeto 

constantemente tanto a escola como a formação profissional ou a Universidade 

indicam bem o comando social que exerce seu controle sobre as práticas de ensino 

(DOMINICÉ, 2008, p. 52). 

 

Segundo Dominicé (2008), a educação libertadora apresentada pela “Pedagogia do 

oprimido”, proposição de Freire, só é possível a partir do reconhecimento desta liberdade 

individual. Porém, o autor adverte que: 

A educação não representa, contrariamente ao que muitos de nós acreditaram, uma 

alavanca de transformação política, apesar de a ação educacional poder estar na 

origem de realizações criadoras e conduzir atores educados a fazer política de outra 

maneira (DOMINICÉ, 2008, p. 53). 

 

Dessa forma, Dominicé (2008) se questiona sobre o sentido de se retomar os escritos 

de Freire, apontando três dimensões da prática educacional em que o pensamento de Freire, 

ainda hoje, permanece atual.  

A primeira dimensão está relacionada ao que o autor chama de “pressupostos” e 

explica como Freire (2014) constatou junto a seus colegas que os estudantes que não tinham 

seguido os currículos escolares tradicionais, tinham uma forma distinta de se colocarem no 

mundo, uma vez que apresentavam diferentes visões de mundo e uma forma de reflexão 

particular sobre sua própria vida. É como se isso tivesse possibilitado uma forma diferente de 

pensar, de raciocinar e, ao mesmo tempo, possibilitasse também uma autotransformação. 



127 
 

 
 

Dessa forma, se pôde observar que até as relações estabelecidas com familiares e colegas 

eram transformadas.  

Do mesmo modo, ao pensar a sua vida de outra maneira, os estudantes também 

apresentavam outra forma de abordar aquilo que faziam ou aquilo que realmente importava a 

eles (DOMINICÉ, 2008). Para o autor, a ação sobre os modos de raciocinar parte, 

principalmente, dos pressupostos provenientes da ordem social que coloca em evidência os 

pertencimentos sociais do sujeito e indica a forma como o seu contexto deixa marcas no seu 

pensar que igualmente está relacionado com o seu modo de viver. (DOMINICÉ, 2008). 

A segunda dimensão diz respeito à crítica. O autor afirma que a concepção de Paulo 

Freire quanto à alfabetização resultou de sua análise crítica questionando o projeto cultural 

dos dominadores letrados que desejavam que os analfabetos se alfabetizassem, isto é, que 

adquirissem a leitura e a escrita. A ideia de Freire (2014) sempre foi a de que os analfabetos 

pudessem e devessem aprender a ler e a escrever para saberem anunciar o que são e, ao 

mesmo tempo, pudessem reivindicar como e o que gostariam de viver.  

Segundo Dominicé (2008), esse “desejo” dos letrados não queria dizer que a educação 

deveria promover aos “despossuídos” que se igualassem à posição daqueles que sabiam ler e 

escrever no sentido de estarem “no mesmo pé de igualdade” sócio economicamente falando, 

mas sim, permitir aos despossuídos terem acesso à mesma cultura dos dominadores. 

Entretanto, de acordo com o autor, essa demanda não é entendida dessa forma. O não 

entendimento está na ideia do próprio indivíduo em ser “cliente” antes mesmo de ser “sujeito” 

(DOMINICÉ, 2008). Nas palavras do autor:  

Numa sociedade midiática, que difunde em grande escala modelos identitários e 

generaliza junto à população procedimentos de mercado, o acesso de todos ao 

consumo torna-se, ao contrário, o objeto principal das reivindicações populares 

(DOMINICÉ, 2008, p. 54). 

 

Dominicé (2008), referindo-se ao ensino universitário para exemplificar esse 

procedimento de mercado, aponta para uma mudança dos objetivos dos estudantes que não se 

pautam mais em aprender, mas sim em possuir um título, um diploma para terem acesso a 

uma promoção profissional ou a um emprego. Nesse sentido, “o questionamento biográfico” 

serve como alavanca crítica e proporciona uma reflexão sobre “as esperanças biográficas que 

são chamadas a singularizar-se” (DOMINICÉ, 2008, p. 54). 

Argumentando sobre a terceira dimensão que para ele é de ordem epistemológica, 

Dominicé (2008) aponta a denúncia feita por Freire quanto “a suposta neutralidade da 
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ciência” advertindo contra a imposição de uma objetividade que levaria a uma visão 

mecanicista de mundo. A preocupação de Freire (2014) que sempre foi a de encontrar um 

equilíbrio entre objetividade e subjetividade e isso é um desafio teórico bem atual e parece se 

aproximar da necessidade de mudança de paradigmas ocorrido no âmbito das Ciências Sociais 

e da própria Educação.  

Dominicé (2008) aponta que o desejo de libertação do homem nunca é “anônimo”, 

desejado em função do bem do outro, tem sempre um beneficiário aguardando essa libertação, 

o próprio homem. Desse modo, Freire (2014) nos indicava que a liberdade é sempre 

individual, pois a liberdade renasce em cada uma das histórias únicas e singulares que 

possuem um percurso e uma trajetória igualmente únicos e singulares (DOMINICÉ, 2008). 

Entretanto, a história individual é também perpassada pelas dimensões sociais e econômicas 

que interferem nesse percurso, muitas vezes impondo e provocando rupturas.  

Considerando as próprias condições do contexto biográfico do sujeito, quaisquer que 

sejam elas, é necessário que se reconheça que a sua história de vida é uma “produção” pessoal 

ou “uma história da sua vida feita” (DOMINICÉ, 2008). É nesse sentido que Dominicé (2008) 

tem entendido a manutenção da “intenção libertadora de Freire” (2014), nas práticas das 

correntes biográficas. 

Na visão de Dominicé (2008), mesmo que o pensamento de Paulo Freire (2014) não 

esteja mais tão em evidência quanto na época em que encontrava ecos não somente no Brasil 

como no mundo, suas afirmações do passado podem nos encorajar a estarmos mais atentos no 

presente, ao que concretamente assegura a nossa liberdade (DOMINICÉ, 2008). Citando 

Dominicé (2008): 

A pedagogia centrada na liberdade do aprendente, do sujeito vivo, de qualquer 

pessoa cuja trajetória de vida está em construção, deve permanecer preocupada com 

a cidadania desse sujeito. Num contexto de globalização, a vida não deve isolar-se 

num recuo salvador. Ela também faz parte de uma aventura que merece desenvolver-

se em uma escala mais ampla. Importa que a construção biográfica considere os 

componentes históricos ligados à vida das coletividades. (DOMINICÉ, 2008, p. 55-

56). 

 

Para Dominicé (2008), corroborando o pensamento de Freire (2014), é preciso que se 

respeite o progresso da ciência, numa dialética entre o sujeito e o objeto, sem que a noção de 

progresso nos submeta a mitos que nos subjuguem, o que seria uma visão e uma postura 

regressiva, contrária à proposição que Freire (2014) defendeu. (DOMINICÉ, 2008). Nesse 

sentido, a Pedagogia não pode ser confundida com um programa político, mesmo que esteja 
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inscrita num contexto político. A Pedagogia sempre irá esbarrar nas “normas impostas nas 

instituições geridas pelo Estado ou comandadas pelas leis do mercado econômico e, às vezes, 

quebrar-se contra elas” (DOMINICÉ, 2008, p. 57).  

Assim, Dominicé (2008) defende que a Educação deve permanecer como a própria 

“arte” nos inspirando com projetos e intenções sem se submeter a modelos, e que nós 

educadores, pelo que fazemos e produzimos, consigamos permanecer como artistas de obras 

de vida (DOMINICÉ, 2008). 

Depois de falar sobre a contribuição de Paulo Freire à abordagem (auto)biográfica, a 

seguir apresento um resumo sobre os primórdios dessa abordagem. 

 

 

3.2 – A abordagem (auto)biográfica e sua história: O método biográfico 

A partir das Ciências Humanas e, principalmente das Ciências Sociais que se 

manifestavam quanto à insatisfação que os métodos tradicionais de investigação pautados na 

“objetividade e na intencionalidade nomotética” (FERRAROTTI, 2014, p. 30), movimento 

que chegou posteriormente às questões da educação, a seguir apresento os primórdios do 

método biográfico e suas repercussões no decorrer do século XX. 

Durante um bom período de tempo, o desenvolvimento das pesquisas realizadas no 

campo das Ciências Sociais e as formas de conduzir as pesquisas sobre os fenômenos sociais 

permaneceram marcados pela tradição positivista, influenciados pela metodologia 

experimental que era utilizada nas pesquisas das Ciências Físicas e Biológicas.  

A utilização do método experimental definia os pressupostos da objetividade, da 

neutralidade científica, da análise de dados quantificáveis e a crença de que somente aquilo 

que pudesse ser comprovado cientificamente, era verdadeiro. Eram esses pressupostos que 

garantiam o caráter científico às pesquisas. Entretanto, aquilo que inicialmente parecia 

fascinante nesse método, também se tornou a sua prisão. 

Segundo Ferrarotti (2014), os pressupostos positivistas se mostraram inadequados para 

o estudo dos fenômenos sociais, além de já se encontrarem desgastados pela ineficiência dos 

seus instrumentos. Assim, na visão do autor, a tentativa de agregar a Sociologia ao campo das 

Ciências Naturais, apenas reduziu esta área de conhecimento a um método escolástico que 

não correspondia a nenhum avanço no âmbito do conhecimento sociológico. Desse modo, a 
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crise dos paradigmas hegemônicos que as ciências sociais enfrentavam, apontavam a 

necessidade de uma renovação metodológica que substituísse os modos de fazer do 

conhecimento científico e que desse conta do fato social e de sua irredutível especificidade. 

Para superar essa insatisfação com relação ao saber produzido, era necessária uma 

renovação metodológica, ou melhor, a construção de uma nova metodologia, um novo fazer 

científico que possibilitasse, da mesma forma, um novo conhecimento sobre o homem como 

um ser social. Nesse sentido, como o já mencionado e partindo da crítica à objetividade e à 

nomotetia que caracterizavam a epistemologia sociológica, a consequência foi a valorização 

crescente de uma metodologia mais ou menos alternativa que era o método biográfico 

(FERRAROTTI, 2014, p. 31). Esta nova metodologia, segundo Ferrarotti (2014), trata de 

explicitar as implicações deste método na investigação e entendimento do comportamento 

humano, bem como, funda “a especificidade epistemológica, metodológica e técnica deste 

método” (FERRAROTTI, 2014, p. 40), permitindo que o quadro lógico-formal fosse 

ultrapassado, bem como, o modelo mecanicista característico da epistemologia científica 

clássica.  

Para Bueno (2002) a subjetividade não contemplada pela abordagem positivista, com 

isso, passa a ser o conceito central e articulador das novas proposições teóricas que 

fundamentaram a área, uma vez que tinha sido esquecida pela metodologia tradicional. Dessa 

forma, a biografia, tornou-se um instrumento sociológico que parecia poder assegurar a 

mediação “do ato à estrutura, de uma história individual à história social” (FERRAROTTI, 

2014, p. 32), atribuindo à subjetividade um valor de conhecimento e superando a metodologia 

quantitativa e experimental em favor de um predomínio da dimensão qualitativa da 

investigação.  

Desse modo, o método biográfico surgiu, no final do século XIX, na Alemanha em 

contraposição às clássicas metodologias positivistas utilizadas nas ciências sociais. Entretanto, 

sua aplicação de maneira sistemática somente ocorre entre os anos de 1920 e de 1930, 

utilizada por sociólogos americanos da Escola de Chicago, o que suscitou discussões teóricas 

ao longo da sua evolução para o reconhecimento de seu status científico. 

Após o sucesso na utilização da nova metodologia até a década de 70, houve quase 

que um desaparecimento total do método em função do predomínio de pesquisas empíricas na 

sociologia americana (BUENO, 2002). Vale aqui ressaltar que houve uma tentativa de 

rompimento com a metodologia de investigação positivista, na qual os novos métodos 
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sociológicos enfrentaram muitas dificuldades, inclusive dificuldades internas, provocadas 

pelas incertezas e inseguranças que o método trazia.  

O modelo positivista, pautado na objetividade e na racionalidade metodológica, 

pressionava os novos métodos a se ajustarem e retornassem ao modelo positivista e isso foi o 

que caracterizou os primórdios do método biográfico e sua aplicação. (BUENO, 2002). A 

retomada da utilização do método no campo na sociologia americana só aconteceu na década 

de 80, provocando muitas discussões, especialmente quanto aos pressupostos teóricos e 

metodológicos dessa abordagem. (BUENO, 2002).  

Nesse sentido, para Ferrarotti (2014), o grande interesse pela utilização da biografia e 

a valorização do método biográfico como alternativa metodológica, surge como opção como 

um novo alcance metodológico e, também, epistemológico, ao trazer uma quebra de 

paradigma em relação ao lugar do sujeito e da subjetividade na pesquisa.  

A biografia possibilitava, assim, a construção de um sistema de relações e de uma 

teoria não formal, mas igualmente histórica e concreta, do fenômeno social. Da mesma forma, 

a biografia possibilitava uma compreensão e explicação, a partir de comportamentos 

individuais ou das microestruturas das estruturas sociais, que a sociologia clássica que as 

explicava a partir das macro estruturas e construção de categorias muito gerais, não era mais 

capaz de empreender (FERRAROTTI, 2014). 

Segundo Nóvoa (2014) argumenta, “o nosso sistema social encontra-se integralmente 

em cada um dos nossos atos, em cada um dos nossos sonhos, delírios, obras, comportamentos. 

E a história desse sistema está contida por inteiro na história da nossa vida individual” 

(NÓVOA, 2014, p. 41). Com uma visão semelhante, para Ferrarotti (2014): 

O homem (...) é o universal singular. Pela sua práxis sintética, singulariza nos seus 

atos a universalidade de uma estrutura social. Pela sua atividade 

destotalizadora/retotalizadora, individualiza a generalidade de uma história social 

coletiva. Eis-nos no âmago do paradoxo epistemológico que nos propõe o método 

biográfico. (...) Se nós somos, se todo o indivíduo é a reapropriação singular do 

universal social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da 

especificidade irredutível de uma práxis individual (FERRAROTTI, 2014, p. 42). 

 

No âmbito das Ciências da Educação e da Formação, Nóvoa (1995) aponta que os 

métodos biográficos, a autoformação e as biografias educativas ganharam um papel de 

destaque no universo educacional, a partir do final dos anos 70 (NÓVOA, 1995, p. 18). 

De acordo com Bragança (2011) o que se pode observar é que: 
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Nas Ciências da Educação, a utilização da perspectiva teórico-metodológica das 

histórias de vida vem atrelada à formação, entendida como processo permanente ao 

longo da vida. Enquanto nas Ciências Humanas em geral, a partir da origem 

sociológica, coloca-se como metodologia de pesquisa, em educação centra-se nos 

processos formativos (BRAGANÇA, 2011, p. 158). 

 

Levando-se em conta a formação, para Nóvoa (2014), a pessoa que se implica neste 

tipo de abordagem está, inevitavelmente, desencadeando um processo de autoformação. Para 

o autor, é impossível haver uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional e, assim, o 

método biográfico nos trouxe a possibilidade de recolocação do sujeito no centro das 

discussões e das problemáticas da investigação, especialmente trazendo-o como sujeito da 

narração em sua singular complexidade social e uma compreensão e reflexão de sua própria 

trajetória de formação, de profissionalização e de si mesmo. 

Em resumo, a mudança da direção do olhar no campo científico para “os sujeitos face 

às estruturas e aos sistemas, à qualidade face à quantidade, a vivência face ao instituído” 

(Nóvoa, 1995, p. 18) promovida pelo método biográfico nas ciências sociais, influenciaram, 

igualmente, as Ciências da Educação e da formação que integraram esta abordagem ao seu 

campo educacional.  

Aqui acho importante apontar algumas diferentes terminologias dadas nas Ciências 

Sociais e na Educação às pesquisas que trabalham com as histórias de vida. Desse modo, 

recorro a Souza (2008) que diz:  

Nas áreas das ciências sociais as pesquisas com história de vida têm utilizado 

terminologias diferentes e, embora considerem os aspectos metodológicos e teóricos 

que as distinguem como constituintes da abordagem biográfica que utiliza fontes 

orais, delimitam-se na perspectiva da História Oral, Autobiografia, biografia, relato 

oral, depoimento oral, história de vida, história oral de vida, história oral temática, 

relato oral de vida e as narrativas de formação são modalidades tipificadas da 

expressão polissêmica História Oral (SOUZA, 2008, p. 87). 

 

Na área da Educação, Souza (2008) aponta que as pesquisas adotam a expressão 

“história de vida, mais especificamente, o método autobiográfico e as narrativas de formação” 

(SOUZA, 2008, p. 87-88), ao se referirem às pesquisas que trabalham com as memórias e as 

autobiografias de professores (SOUZA, 2008). 

Numa visão mais atualizada sobre a pesquisa biográfica, trago os textos “Abordagens 

metodológicas na pesquisa biográfica” e “A pesquisa biográfica: projeto epistemológico e 

perspectivas metodológicas”, de Delory-Momberger (2012), que defende que o objeto da 

pesquisa biográfica é a exploração dos processos “de gênese e de vir-a-ser dos indivíduos 
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num espaço social” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 71), mostrando como estes 

interpretam suas experiências e como significam as situações e acontecimentos de sua vida. 

Além disso, a autora também traz a importância de se conhecer como o conhecimento dos 

indivíduos, em uma interface do individual com o social através de suas linguagens culturais e 

sociais, “contribuem para fazer existir, reproduzir e produzir a realidade social” (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 71). Sintetizando com suas próprias palavras: “o objeto visado pela 

pesquisa biográfica, através desses processos de gênese socioindividual, seria o estudo dos 

modos de constituição do indivíduo como ser social singular” (DELORY-MOMBERGER, 

2012, p. 72). 

Tendo em vista que a sociologia e a pesquisa biográfica visam atender “às mesmas 

questões e respondem aos mesmos objetos”, Delory-Momberger (2012, p. 524) apresenta, no 

seu texto, uma distinção entre a pesquisa biográfica e as abordagens disciplinares que 

pretendem dar conta da subjetividade e da experiência individual. Como a intenção nesta tese 

é trazer uma visão mais atual do método biográfico, não abordarei as especificidades 

metodológicas em questão. Entretanto, serão apontadas aqui as principais características da 

pesquisa biográfica, segundo a autora. 

Para Delory-Momberger (2012), a pesquisa biográfica trabalha com a questão da 

“temporalidade biográfica da experiência e da existência” (DELORY-MOMBERGER, 2012, 

p. 524). Segundo a autora, mesmo recorrendo ao material biográfico, as ciências sociais não 

dão conta de explicar a dimensão temporal individual. Para tal, costumam indicar o tempo 

colocando-o entre parênteses para, nas palavras da autora, “encontrar o território de uma 

geografia ou de uma cartografia do social” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524), num 

determinado período de tempo. 

Na visão de Souza (2008), corroborando aquilo que traz Delory-Momberger (2012), os 

modelos biográficos “centrados na temporalidade, nos territórios, na individualização e 

individuação da existência e do sentido da vida”, estão apoiados na relação que se estabelece 

entre o individual e a memória coletiva, nas histórias de vida. 

De acordo com Delory-Momberger (2012), a especificidade da pesquisa biográfica é 

mostrar como que a gênese de uma percepção e elaboração individual dos espaços de vida 

social é determinada pela “inserção obrigatoriamente singular da experiência individual no 

tempo biográfico” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 72). Desse modo, o objetivo na 

pesquisa biográfica é a compreensão de como o indivíduo na trajetória de suas próprias 
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experiências temporais, ao mesmo tempo em que produz em si mesmo e fora de si mesmo o 

espaço do social e se constitui a si mesmo como indivíduo singular (DELORY-

MOMBERGER, 2012).  

Delory-Momberger (2012) alerta que outras abordagens disciplinares, como as da 

psicologia social e algumas da sociologia contemporânea, por exemplo, igualmente levam em 

conta a dimensão da temporalidade da experiência. É nesse sentido que, na biografização ou 

na atividade biográfica da experiência, é preciso especificar o aspecto estritamente biográfico 

da dimensão da temporalidade, no seu sentido de “escrita da vida” e de elaboração da 

experiência (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 524).  

De acordo com Souza (2008), a biografização é composta pelas marcas subjetivas das 

identidades e das subjetividades dos sujeitos em processos cotidianos de aprendizagens e 

desenvolvimento (p. 122). 

Nesse sentido, DELORY-MOMBERGER (2012) aponta que a pesquisa biográfica 

reflete sobre o modo de agir e o pensar do homem, que estão orientados e se articulam numa 

dimensão temporal e, ao mesmo tempo, organizam e constroem a sua narrativa da 

experiência. Com esse pensamento, a autora também argumenta que: 

... o indivíduo humano vive cada instante de sua vida como o momento de uma 

história: a história de um instante, história de uma hora, de um dia, história de uma 

vida. Algo começa, se desenvolve, chega a seu termo, numa sucessão, num encaixe, 

um empilhamento indefinido de episódios e de proezas, de provas e de experiências 

(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 74). 

 

Nesse sentido, as narrativas apresentam uma sucessão de episódios e ações, de provas 

e experiências que vão sendo rememorados e narrados dentro de um espaço-tempo. 

Entretanto, muitas dessas rememorações não necessitam de uma consciência ativa do sujeito 

porque já correspondem a “scripts repetitivos” da dimensão social e cultural e, portanto, estão 

sempre presentes (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). De qualquer modo, a presença 

dessas operações assegura e integra a experiência tanto numa dimensão temporal quanto na 

própria história da existência singular do sujeito. Em consequência disso, nas palavras da 

autora:  

A atividade biográfica não está mais limitada ao discurso único, às únicas formas 

orais e escritas de um verbo realizado, mas emana em primeiro lugar de uma atitude 

mental e comportamental, de uma forma de compreensão e de estruturação da 

experiência e da ação, exercendo-se de maneira constante na relação do homem com 

sua vivência e com o mundo que o cerca. (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). 
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A autora destaca ainda que, os termos biografia e biográfico são usados para “designar 

o campo de representações e de construções” pelas quais o homem capta e entende sua 

existência e não a realidade factual da existência em si. Desse modo, a autora sinaliza que a 

compreensão da narrativa da experiência ou do modo pelo qual o sujeito apreende e interpreta 

uma dada vivência, é entendida como uma escrita que tem uma dinâmica própria, seus 

motivos, sua sintaxe, suas figuras (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). Entretanto, para 

a autora a atividade biográfica não se restringe ao discurso, a formas orais ou escritas de ação; 

nela estão implicadas também as operações mentais, comportamentais e verbais que 

possibilitam uma compreensão e estruturação da experiência e da ação (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 525). De acordo com a autora, o recurso narrativo da biografização 

possibilita que seja considerado o caráter histórico e cultural da narrativa, que pode variar de 

acordo com a época e o tipo de sociedade. Nas palavras da autora:  

Os neologismos biografar (-se) e biografização salientam o caráter processual da 

atividade biográfica e remetem a todas as operações mentais, comportamentais, 

verbais, pelas quais o indivíduo não cessa de inscrever sua experiência e sua ação 

em esquemas temporais orientados e finalizados. (DELORY-MOMBERGER, 2012, 

p. 525). 

 

Corroborando essa ideia, para Souza (2008), quaisquer que sejam os termos usados, 

“biografia, trabalho biográfico, biografização e aprendizagem biográfica” (SOUZA, 2008, p. 

122), eles surgem como uma forma de representação de nossa própria existência e como 

contamos para nós e para os outros essa relação que é estabelecida com a história e a cultura.  

Delory-Momberger (2012) argumenta que, embora existam muitas formas de 

manifestações da atividade biográfica e sendo este campo muito particular, a forma de se 

apropriar do material biográfico, observá-lo e analisá-lo vai depender da permissão de acesso 

a estes espaços que os sujeitos derem aos seus atos de biografização. A autora (2012) aponta 

que a melhor forma de acesso às histórias singulares a partir das quais os indivíduos atualizam 

os processos de biografização, é a linguagem, é a palavra que o sujeito diz sobre si mesmo. 

Desse modo:  

... a mediação privilegiada para se chegar às modalidades singulares segundo as 

quais o sujeito atualiza os processos de biografização é, incontestavelmente, a 

atividade linguajeira, a fala que o sujeito mantém sobre si próprio (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 525).  

 

Nesse sentido, a autora sinaliza que a palavra sobre si engloba uma diversidade de 

tipos de discursos que se desenvolvem coletivamente e que se colocam em ação. Para a 
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autora, “o discurso narrativo, construindo sequências de ação, constitui a trama sobre a qual 

são tecidas outras formas de discursos que descrevem, explicam, argumentam, avaliam as 

‘ações’ relatadas”, é isso que é chamado de “narrativa” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 

77). Segundo Delory-Momberger (2012), a narrativa não é um gênero puro que envolve 

diversas outras formas discursivas e, portanto, não deve ser vinculada somente ao discurso 

narrativo, embora o fundamento e a dinâmica de organização da narrativa sejam constituídos 

pelo discurso narrativo. Nesse sentido, “é no cruzamento das formas de discursos por ela 

acolhidas que se tornam potencialmente acessíveis os sistemas de tematização e de 

valorização postos em prática pelo narrador” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 77). 

Para a autora, a abordagem biográfica, por seu caráter socializante, permite aos 

indivíduos um olhar para a maneira pela qual estabelecem tanto uma compreensão entre si, 

bem como, uma relação de “colaboração” de si e do mundo social (DELORY-

MOMBERGER, 2012). Citando a autora: 

... a narrativa de si adquire uma centralidade social que nunca tivera até aqui: ela não 

é apenas uma forma da expressão pessoal, um lugar da exploração da intimidade e 

da interioridade, um suporte de conhecimento ou de descoberta de si mesmo – todas 

as práticas que situavam seu uso num espaço do privado; ela passa definitivamente 

para a esfera pública, torna-se um instrumento essencial da mediação, do 

reconhecimento, da contrapartida social (...); mas ela é também o lugar onde se 

elabora essa ‘reprodução da esfera social’ de que o indivíduo se tornou a unidade, 

(...) (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 80). 

 

Passeggi, Abrahão e Delory-Momberger (2012) afirmam que, de acordo com o senso 

comum, a finalidade da escrita de si é a rememoração da experiência vivida. Entretanto, para 

Delory-Momberger (2012) o espaço biográfico não está limitado ao caráter retrospectivo da 

rememoração ou de uma reconstrução do passado, ele é também um espaço de compreensão 

do presente da experiência que permite, igualmente, uma construção de futuro. 

Após esses primeiros passos na abordagem biográfica, sem ter pretendido esgotar o 

assunto, passo a apresentar a seguir, mais especificamente, a abordagem (auto)biográfica de 

histórias de vida e formação. 

 

 

3.3 – Aporte (auto)biográfico de histórias de vida e formação 

Para que eu pudesse apreender a construção da trajetória do aporte (auto)biográfico de 

histórias de vida e formação e de suas especificidades teórico e metodológicas no campo da 
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Educação, utilizei como base os textos de Bragança (2018; 2008) “Pesquisaformação 

narrativa (auto)biográfica: trajetórias e tessituras teórico-metodológicas” e “Histórias de vida 

e formação de professores/professoras: um olhar dirigido à literatura educacional”; o texto de 

Souza (2008) “A formação como processo de conhecimento: histórias de vida e abordagem 

(auto)biográfica”, além de outros textos de outros autores, que me conduziram nesta trajetória. 

Souza (2008) aponta que no campo educacional se convencionou chamar de “métodos 

autobiográficos” aos trabalhos com “histórias de vida em pesquisa e em formação” (SOUZA, 

2008, p. 86) e as pesquisas que atenderam às demandas sobre a formação de professores, no 

âmbito educacional. O autor aponta ainda que, no cenário brasileiro, tanto a história da 

educação quanto as práticas de formação têm se constituído como duas importantes 

tendências nas quais se encontram as histórias de vida. Nas palavras do autor: 

Nas pesquisas na área da educação adota-se a história de vida, mais especificamente, 

o método autobiográfico e as narrativas de formação como movimento de 

investigação-formação, seja na formação inicial ou continuada de 

professores/professoras ou em pesquisas centradas nas memórias e autobiografias de 

professores (SOUZA, 2008, p. 87-88). 

 

Bragança (2008) sinaliza que, no âmbito educativo, a diversidade teórico-

metodológica dos trabalhos que utilizavam como recurso a biografia educativa, bem como o 

conceito de autoformação, contribuíram no desenvolvimento da abordagem (auto)biográfica 

(BRAGANÇA, 2008, p. 67). A autora aponta também que “a marca teórico-metodológica das 

pesquisas e práticas que articulam história de vida e formação” se constitui pela polifonia de 

aportes teóricos que as fundamentam (BRAGANÇA, 2008, p. 67-68). A autora diz perceber 

uma determinada perspectiva epistêmica nos vários estudos e pesquisas que colocam as 

histórias de vida, em especial as histórias de formação de professores, como central. Nas 

palavras da autora: 

Em diferentes “medidas e intensidades” são trabalhos que buscam, na racionalidade 

instituinte, a possibilidade de afirmação da pesquisa e da formação com o olhar 

sobre o sujeito, em uma autoprodução profunda e dialeticamente articulada às 

complexa dinâmica da vida pessoal e coletiva. Trabalhos que rejeitam não só o 

determinismo das estruturas, mas também o isolamento dos sujeitos, que colocam o 

desafio de reinventar o fazer científico para além de fronteiras disciplinares 

(BRAGANÇA, 2008, p. 68). 

 

Nóvoa (2014) aponta que os trabalhos que têm procurado, nos últimos anos, uma nova 

epistemologia da formação, são os que têm se utilizado das histórias de vida ou do método 

(auto)biográfico no âmbito da formação de adultos. Para o autor (1995), “trata-se de 
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dispositivos que procuram rememorar as práticas de professores, através de estratégias várias 

(narrativas orais, relatos escritos, etc)” (NÓVOA, 1995, p. 22).  

Nesse sentido, Nóvoa (2014) reconhece que no campo educacional as narrativas 

ingressaram e se multiplicaram em discussões sobre teorias e práticas no campo da formação 

docente, apontando para uma diversidade de caminhos possíveis num partilhar das 

experiências de formação vividas por sujeitos e grupos, sejam por narrativas orais ou escritas. 

Para o autor, as histórias de vida e o método (auto)biográfico: 

... integram-se no movimento atual que procura repensar as questões da formação, 

acentuando a ideia que ‘ninguém forma ninguém’ e que “a formação é 

inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida” (NÓVOA, 

2014, p. 153). 

 

Assim, na década de 80, com o surgimento de estudos sobre a formação docente que 

trouxeram os professores como sujeitos para o foco dos debates educativos e das 

problemáticas investigativas, houve no cenário europeu a divulgação de um grande número de 

obras e estudos sobre a vida e a formação dos professores, como por exemplo, “O Método 

Autobiográfico” e “Histórias de vida de professores”, de António Nóvoa, obras que durante o 

movimento de renovação dos paradigmas da Educação, tinham os professores com suas 

narrativas e histórias como os sujeitos do processo de construção do conhecimento 

(BRAGANÇA, 2018, p. 67). 

Bragança (2018) aponta que no Brasil, as obras de António Nóvoa somente se 

tornaram conhecidas nos anos 90. A autora também aponta que, além das obras de Nóvoa, a 

obra “Teachers as curriculum planners: narratives of experience”, de Michael Connely e Jean 

Clandinin, cujo destaque era uma pesquisa na qual o foco era a experiência e as histórias 

narradas através de cartas, jornais e biografias, por professores e professoras, também marcou 

as discussões no âmbito da Educação (BRAGANÇA, 2018, p. 67). 

No cenário brasileiro, a autora sinaliza que a divulgação dessas obras promoveu tanto 

a difusão, como também, uma diferenciação entre os pesquisadores, de expressões como 

“método autobiográfico”, “histórias de vida” e “pesquisa narrativa”, que ganharam força e se 

somaram às pesquisas no campo da educação que, desde Paulo Freire, já vinham buscando 

outra forma do fazer científico que focassem “os sujeitos com suas vozes e histórias e também 

os cotidianos formativos escolares e não escolares, reinventando modos de 

vivernarrarpesquisarformar” (BRAGANÇA, 2018, p. 67) (grifo da autora).  
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Bragança (2018) reconhece que o movimento deflagrador para que esse campo de  

pesquisa no Brasil fosse nomeado como “pesquisa (auto)biográfica”, nome que nos remete à 

utilização de biografias e autobiografias desde longa data nas pesquisas, foi a organização de 

uma obra coletiva pela Professora Maria Helena Menna Barreto Abrahão e a realização do I 

Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto)Biográfica (CIPA) que permitiu a 

“consolidação da produção brasileira na área em diálogo com a produção internacional” 

(BRAGANÇA, 2018, p. 67).  

A autora aponta que, do ponto de vista epistemológico, as histórias de vida puderam 

ser consideradas como a “possibilidade de mudança e ruptura em relação à ciência clássica” 

(BRAGANÇA, 2008, p. 73). Nesse sentido, Bragança (2008) menciona a reivindicação do 

aporte (auto)biográfico de “uma nova epistemologia de investigação e de formação” 

(BRAGANÇA, 2008, p. 74). Nas palavras da autora, “em si, o aporte (auto)biográfico 

apresenta uma natureza formadora, produz conhecimento e, potencialmente, pode constituir 

uma experiência de transformação pessoal e coletiva” (BRAGANÇA, 2008, p. 75). 

Do ponto de vista metodológico, especialmente a utilização de entrevistas biográficas, 

assim como, Seminários de Histórias de vida, abordagens etnobiográficas e o trabalho com 

documentos, que têm os professores como o foco central, são os recursos apresentados 

(BRAGANÇA, 2008).  

Para Bragança (2018), a diversidade de trabalhos no campo das pesquisas 

(auto)biográficas ainda que encontrem ênfase na construção de conhecimentos sobre 

temáticas específicas, são pesquisas e trabalhos que convergem para a problemática educativa 

ou às questões da formação. Nesse sentido, “o fato de narrar a vida produz, potencialmente, 

um movimento de (trans)formação que envolve a todos, investigador/a e participantes” 

(BRAGANÇA, 2018, p. 68). Nesse sentido, segundo Bragança (2018): 

a narrativa, em seus diversos modos de expressão – oral, escrita, imagética, 

videográfica – mobiliza processos reflexivos, conhecimentos e, assim, 

pesquisadores/as e sujeitos se formam em partilha, tendo como fios dessa formação 

as questões de estudo tematizadas (BRAGANÇA, 2018, p. 68). 

 

Bragança (2018) deixa claro que a intenção de elaboração do seu texto, ao qual me 

referi no início deste subtítulo, não era a de fazer um inventário de um movimento teórico-

metodológico, mas sim falar “de atravessamentos entre teoria e metodologia, política e 

epistemologia que constroem os conhecimentos em educação” (BRAGANÇA, 2018, p. 76). 

Citando a autora: 
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Uma epistemologia de investigação e formação que remete ao círculo virtuoso da 

narrativa e da escuta, da reflexão pessoal-coletiva e, assim, reafirmamos uma 

potencial contribuição ontológica, pedagógica e política da pesquisaformação 

narrativa (auto)biográfica. Não temos e não desejamos a hegemonia do 

conhecimento científico – nos colocamos no entre-lugar, afirmando o desafio 

cotidiano e instituinte do inacabamento como modo de vida e de pesquisa 

(BRAGANÇA, 2018, p. 76). 

 

Segundo a visão de Souza (2008), as histórias de vida adotando e abrangendo uma 

diversidade de aportes teóricos e procedimentos de recolha podem ser agrupadas em duas 

dimensões: a primeira dimensão engloba os documentos pessoais compostos das 

autobiografias, dos diários, cartas, fotografias e objetos pessoais e a segunda dimensão, seria 

composta pelas entrevistas biográficas que podem ser orais ou escritas. O autor reconhece 

que, no campo educacional, as biografias são bastante utilizadas. Reafirmando o dito: 

... entendo que a abordagem biográfica e a autobiografia das trajetórias de 

escolarização e formação, tomadas como narrativas de formação inscrevem-se nesta 

abordagem epistemológica e metodológica, por compreendê-la como processo 

formativo e autoformativo, através das experiências dos sujeitos em formação 

(SOUZA, 2008, p. 91). 

 

O autor comenta ainda que houve a proliferação de trabalhos e pesquisas utilizando as 

histórias de vida e formação no campo educativo que possibilitaram o percurso por caminhos 

teóricos e metodológicos de pesquisa e que valorizavam a narrativa reflexiva no âmbito da 

formação docente (SOUZA, 2008, p. 81).  

Na visão de Bolívar (2012), a pesquisa (auto)biográfica, tem se constituído para além 

de uma metodologia de coleta e análise de dados, em uma perspectiva própria, como forma 

legítima de construir conhecimento nas pesquisas educativa e social. Ao mesmo tempo, como 

metodologia “hermenêutica”, a pesquisa (auto)biográfica permite dar significado e 

compreender as dimensões cognitivas, afetivas e de ação (BOLÍVAR, 2012, p. 31-32) 

(tradução minha). Segundo Bolívar: 

Contar las propias vivencias, y “ler” (no sentido de “interpretar”) dichos 

hechos/acciones, a la luz de las historias que los agentes narran, se convierte en un 

perspectiva peculiar de investigación. Se trata de otorgar toda su relevancia a la 

dimensión discursiva de la individualidad, a los modos como los humanos vivencian 

y dan significado al ‘mundo de la vida’ mediante el lenguaje (BOLÍVAR, 2012, p. 

33). 

 

A experiência de pesquisa compartilhada com tantos outros demanda em se fazer uma 

delimitação entre as abordagens metodológicas (auto)biográfica e narrativa, que implicam o 

diálogo entre a palavra e a escuta (BRAGANÇA, 2008).  
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Segundo Marinas (2014), a experiência das histórias de vida ou a entrada no seu 

circuito da palavra em que alguém conta sua vida a outro como testemunho, tem seu 

fundamento na escuta. Desse modo, para o autor, na “história oral o princípio e fundamento é 

a escuta” (MARINAS, 2014, p. 39) (tradução minha). 

No que se refere à escuta, Bragança (2014) adverte que na escuta autobiográfica, como 

ouvinte, se deve suspender qualquer tipo de interpretação e manter uma postura sensível na 

captação dos indícios “na própria narrativa tal como tecida pelo sujeito” (BRAGANÇA, 2014, 

p. 87). Na narrativa (auto)biográfica existe uma trajetória entre a palavra dada e a escuta, 

mantendo um elo entre o narrador e o ouvinte, que pressupõe um repertório de cenas, visíveis 

ou não, acessíveis ou não, claras ou não, sobre as quais recairiam o foco de interpretação.  

No contexto das pesquisas realizadas no Brasil, Bragança (2014) aponta que entre os 

anos de 1980 e 1990, já havia um movimento dentro das universidades de construção de uma 

“pesquisa outra” que se caracterizava não como uma simples apropriação da literatura 

estrangeira, mas sim uma pesquisa que colocava em diálogo a “literatura estrangeira sobre o 

professor reflexivo-pesquisador e a abordagem narrativa (auto)biográfica, levando em 

consideração o movimento sociopolítico brasileiro" (p. 74). Nesse movimento de construção 

de uma “pesquisa outra” e de articulação entre a pesquisa e a formação, o campo das 

pesquisas encontrou uma diversidade teórico e metodológica que exaltava a narrativa 

reflexiva. Especialmente no campo das pesquisas em educação, “o conceito de biografia 

educativa como uma narrativa que focaliza as experiências de formação do autor” 

(BRAGANÇA, 2014, p. 74), se destaca.  

Em Bragança (2014) obtive a informação de que no Brasil as experiências narrativas 

receberam expressões variadas como: memoriais de formação; narrativas pedagógicas; 

narrativas de formação que, dependendo da forma como são desenvolvidas pelos 

pesquisadores-formadores e das suas singularidades enaltecem a “escrita reflexiva da 

trajetória de vida com uma temporalidade alargada” ou a elaboração da narrativa de “forma 

temática, com ênfase oral e/ou escrita” (BRAGANÇA, 2014, p. 75). Segundo a autora, a 

incorporação dessa abordagem ao movimento de pesquisa e formação indicam uma abertura 

para a construção de um conhecimento que entrelaça diferentes dimensões das trajetórias 

pessoais, acadêmicas e profissionais. (BRAGANÇA, 2014). 

De acordo com Bragança (2018), quando os movimentos de pesquisa são vividos 

como experiências segundo a visão benjaminiana abordada no capítulo da “Fundamentação 
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Teórica” desta Tese, não se voltam somente “para o resultado, o relatório, a dissertação, a 

tese, mas revelam o processo intensamente vivido” (BRAGANÇA, 2018, p. 75). 

Bragança (2018) nos sinaliza que os dispositivos metodológicos utilizados como 

recursos na obtenção das narrativas orais na pesquisa formação são as entrevistas narrativas 

ou biográficas. Entretanto, a autora nos diz que estes tipos de entrevistas estão assumindo uma 

forma diferente, se constituindo, assim, como "entrevista conversa, rodas de conversa ou 

mesmo para conversa como dispositivo metodológico” (BRAGANÇA, 2018, p. 75). De igual 

modo, os textos produzidos no âmbito acadêmico têm se encaminhado para outros modos de 

escrita e incluem imagens, vídeos, registros narrativos que, segundo a autora, “não cabem em 

normas técnicas” (BRAGANÇA, 2018, p. 76). Na perspectiva de uma pesquisa outra, a 

linguagem que fala dessa construção de conhecimento também se apresenta como um desafio 

tendo em vista que esta está marcada por um modo tradicional do fazer pesquisa que não é 

descartado, mas se tem a pretensão que seja (re)construído (BRAGANÇA, 2018, p. 76). 

De acordo com a autora, as pesquisas já realizadas no âmbito da pesquisa formação 

narrativa nos remetem a perceber a singularidade da pesquisaformação narrativa 

(auto)biográfica, os “gestos e saberes mínimos do cotidiano da vida, da prática social, 

educativa e escolar” (BRAGANÇA, 2018, p. 76). Não que a generalização seja aquilo que se 

busca, mas pode propiciar a reflexão. 

Após a apresentação de um olhar sobre a perspectiva teórico e metodológica da 

abordagem (auto)biográfica de histórias de vida e formação e reconhecendo as narrativas 

(auto)biográficas como importantes dispositivos de investigação sobre a formação, pois 

evidenciam a questão da subjetividade do sujeito, sua trajetória de formação e suas 

experiências de vida, a seguir falarei da entrevista narrativa utilizada como dispositivo 

deflagrador da produção das  narrativas dos sujeitos da pesquisa, que compõe esta tese.  

 

 

3.4 – A entrevista narrativa 

A pesquisa apresentada nesta tese, de natureza (auto)biográfica de histórias de vida e 

formação tem por objetivos específicos: conhecer o sentido atribuído à leitura de textos e livros 

didáticos por professores e alunos do 6° (sexto ao 9° (nono) ano do Ensino Fundamental, além de 

conhecer o trabalho pedagógico dos professores das disciplinas História, Geografia e Ciências, 
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utilizando a leitura de textos e livros didáticos dessas disciplinas. Com os objetivos específicos 

traçados, a entrevista narrativa foi escolhida como dispositivo para deflagrar a produção das 

narrativas de alunos e professores sujeitos desta pesquisa, embora, em algumas circunstâncias, se 

tornaram necessárias adaptações, principalmente na produção das narrativas dos alunos, como 

será apresentado mais adiante. Para Schütze (2019): 

A entrevista narrativa autobiográfica produz dados textuais que reproduzem de 

forma completa o entrelaçamento dos acontecimentos e a sedimentação da 

experiência da história de vida do portador da biografia, de um modo que só é 

possível no contexto de uma pesquisa sociológica sistemática. Não apenas o curso 

“externo” dos acontecimentos, mas também as “reações internas”, as experiências 

do portador da biografia com os acontecimentos e sua elaboração interpretativa por 

meio de modelos de análise conduzem a uma apresentação pormenorizada 

(SCHÜTZE, 2019, p. 213). 

 

Antes de chegar à entrevista narrativa propriamente dita, apresento as concepções de 

narrativa e narração segundo Jovchelovitch e Bauer (2015), autores do texto “Entrevista 

Narrativa” no qual me baseio. De acordo com os autores, nos últimos anos, com a crescente 

conscientização do importante papel do “narrar” na conformação dos fenômenos sociais, o 

interesse pelo estudo das narrativas tem se apresentado renovado. Desse modo, para os autores, 

as narrativas se tornaram muito difundidas como metodologia de pesquisa nas Ciências Sociais 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 90). Entretanto, os autores reconhecem que as 

discussões sobre as narrativas vão muito além de um método de investigação. Nas palavras de 

Jovchelovitch e Bauer (2015), “a narrativa como uma forma discursiva, narrativa como história, 

e narrativas como histórias de vida e histórias societais, foram abordadas por teóricos culturais e 

literários, linguistas, filósofos da história, psicólogos e antropólogos” (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2015, p. 90). Nesse sentido, os autores argumentam que toda experiência humana é 

suscetível de ser “contada”.  

Reconhecendo que a narrativa está em todo lugar e que ela tem uma infinidade de 

formas de se apresentar, os autores apontam que é uma necessidade humana o “contar suas 

histórias”. Contar histórias aproxima as pessoas não somente por ser uma forma de 

comunicação humana, mas por ser uma capacidade universal que independente do 

desempenho da linguagem, isto é, qualquer pessoa pode fazê-lo.  

A narrativa possibilita a lembrança dos fatos, situações, acontecimentos ocorridos e 

organizem suas experiências em uma sequência lógica, atribuindo um sentido para isso e 

buscando possíveis explicações para o narrado. A forma como os sujeitos organizam aquilo 

que será contado e o sentido que atribuíram a eles, permite que construam, igualmente, a vida 
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social e individual. De acordo com os autores, a intencionalidade de narrar pode aliviar ou 

tornar familiar sentimentos e acontecimentos que confrontam a vida cotidiana 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 91). 

Todos os tipos de sociedade, em qualquer cultura se utilizam de palavras e dos 

sentidos atribuídos a elas para contar suas experiências e seus modos de vida. Desse modo, a 

perspectiva de mundo de um grupo social é constituída a partir do conjunto de vocábulos 

utilizados por este grupo. Nesse sentido, as narrativas dos sujeitos são capazes de preservar a 

autenticidade de uma perspectiva particular e também do grupo a que pertence. Embora 

saibamos que a competência linguística se desenvolva de forma desigual na população, para 

os autores, com a capacidade de contar história isso não ocorre, ela independe de uma 

competência linguística ou da educação.  

A narração de um acontecimento pode ser de forma mais ampla ou de forma 

organizada, seletiva, levando-se em conta as dimensões de espaço e tempo. Segundo 

Jovchelovitch e Bauer (2015), “as narrações são ricas em colocações indexadas, a) porque 

elas se referem à experiência pessoal, e b) porque elas tendem a ser detalhadas com um 

enfoque nos acontecimentos e ações” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 92).  

Para os autores, a estruturação de uma narração acontece de maneira semelhante a uma 

orientação para a ação, isto é, o contexto é dado, os acontecimentos são colocados em uma 

ordem sequencial e terminam em um determinado ponto. Em geral, uma  avaliação do 

resultado também pode ser incluída na narração. 

Referindo-se a sistematização de Schütze, os autores apontam que a narração é: 

Situação, colocação do objetivo, planejamento e avalição dos resultados são 

constituintes das ações humanas que possuem um objetivo. A narração reconstrói 

ações e contexto da maneira mais adequada: ela mostra o lugar, o tempo, a 

motivação e as orientações do sistema simbólico do ator (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2015, p.92). 

 

Para Jovchelovitch e Bauer (2015), contar uma história é um ato relativamente 

simples. É alguém colocar um número de ações e experiências em uma sequência e narrá-las 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 92). Entretanto, penso que, mesmo que não se 

perceba, em qualquer narrativa também está implícita uma intencionalidade. Essas ações que 

pertencem, então, a um certo número de personagens e que agem de acordo com as mudanças 

das situações, não podem ser somente consideradas como “ingênuas”. Como afirmam os 
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autores, as ações elucidam elementos tanto da situação como dos personagens, que 

anteriormente estavam implícitos. 

Os autores apresentam  duas dimensões no contar uma história: a primeira dimensão é 

a cronológica, diz respeito ao tempo, se refere a colocar a narrativa em uma sequência de 

episódios; a segunda dimensão é a não cronológica e se refere a construção de um enredo a 

partir dos acontecimentos que se sucedem (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015).  

Na constituição da estrutura da narrativa, o enredo é fundamental, pois é através dele 

que as micro histórias contidas em uma história maior vão adquirindo sentido na narrativa. 

Desse modo, é o enredo que dá sentido e coerência à narrativa. A narrativa não se reduz a 

uma lista de acontecimentos, mas sim, corresponde a uma tentativa de conectá-los em um 

determinado tempo com determinado sentido. Contados isoladamente, é possível que os 

acontecimentos apenas descrevam situações independentes que não tem relação entre si, são 

simplesmente proposições. Entretanto, quando os acontecimentos estão estruturados em uma 

história, a forma como eles são contados permite a produção de sentido do enredo.  

Assim, é a partir do enredo que passamos a entender cada um dos elementos da 

narrativa: contexto, acontecimentos, atores, descrições, objetivos, moral e relações que se 

constituem na própria história (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015). Nesse sentido, 

segundo os autores, as narrativas podem ir além das sentenças e dos acontecimentos que são 

trazidos pelo narrador. (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 92). Mesmo partilhando as 

características das sentenças, não se pode reduzir as narrativas à soma de suas sentenças e de 

seus acontecimentos. Os autores, além disso, alertam de que o sentido não está no fim da 

narrativa, mas sim, o sentido perpassa toda a história. Para a compreensão de uma narrativa 

não basta acompanhar a sequência dos acontecimentos apresentados pelo narrador da história, 

é preciso que se compreenda a dimensão não cronológica da narrativa, manifestada pelas 

funções e sentidos do enredo. 

O enredo, além de servir para estruturar e configurar os acontecimentos em uma 

narrativa é o que define o espaço de tempo de uma narrativa, marcando o seu início e o fim da 

história. É o enredo que determina os critérios de escolha e de inclusão de determinados 

acontecimentos na narrativa, além de definir a ordem em que os acontecimentos vão se 

desdobrando até chegar à conclusão da história. Assim, “decidir o que deve e o que não deve 

ser dito, e o que deve ser dito antes, são operações relacionadas ao sentido que o enredo dá à 

narrativa” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 93).  
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É através do enredo que as micro histórias que estão incluídas numa história maior, 

ganham sentido na narrativa. Dessa forma, “a narrativa não é apenas uma listagem de 

acontecimentos, mas uma tentativa de liga-los, tanto no tempo como no sentido” 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 92). Isolados, os acontecimentos não representam 

nada em si mesmos, são simples proposições. Entretanto, se estão estruturados em uma 

história possibilitarão a produção de sentido do enredo. O sentido e a coerência das narrativas 

são dados pelo enredo, além de fornecer o contexto onde cada um dos elementos constitutivos 

da história aparece (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015).  

O enredo é o definidor do espaço-tempo das narrativas, marcando tanto o seu início 

como o fim de uma história. Também é o enredo que determina os critérios de escolha dos 

acontecimentos que devem ou não ser incluídos na narrativa, ordenando-os numa sequência 

que vai se desdobrando até o fim da história. É o enredo que possibilita o esclarecimento dos 

sentidos implícitos dos acontecimentos (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015).  

Nesse sentido, as narrativas não devem ser reduzidas a soma de suas sentenças ou 

acontecimentos. A compreensão de uma narrativa não se reduz no acompanhamento da 

sequência cronológica dos acontecimentos, é necessário se conhecer a dimensão não 

cronológica que se traduz pelas funções e sentidos do enredo (JOVCHELOVITCH e BAUER, 

2015). 

A entrevista narrativa, que mais se pareceu com entrevista/conversa de acordo com 

Bragança (2018), foi o dispositivo utilizado na pesquisa desta tese como dispositivo de 

obtenção das narrativas dos participantes. A seguir apresento como os autores Jovchelovitch e 

Bauer (2015) a caracterizam e apresentam sua metodologia. 

É importante ressaltar que alguns termos empregados neste subtítulo serão mantidos 

de acordo com a terminologia original do texto base. 

O nome de entrevista narrativa derivou da palavra latina narrare cujo significado é 

relatar, contar uma história. É definida pelos autores como uma técnica que, tendo como 

ponto de partida uma determinada situação, encoraje e estimule o entrevistado a contar uma 

história. 

As entrevistas narrativas apresentam uma grande variedade e, na verdade, podemos 

encontra-las em todo lugar. O que podemos facilmente perceber é que existe, entre os seres 

humanos, uma necessidade de contar histórias. Contar histórias é uma forma elementar de 
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comunicação humana e, independentemente do desempenho da linguagem estratificada, é 

uma capacidade universal (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002).  

A sistematização da técnica foi sugerida por Schütze (apud JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2015), em um manuscrito datado de 1977 e que permanece não publicado. A ideia 

básica da técnica era a reconstrução de acontecimentos sociais de acordo com a perspectiva 

do entrevistado, o mais direto possível.  

A sugestão de Schütze (apud JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015), era de “uma 

proposta sistemática de criar narrativas com fins de pesquisa social” (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2015, p. 94).  Apesar de não publicado, este manuscrito se difundiu como uma 

literatura não oficial e se “tornou o foco de um verdadeiro método de pesquisa, na Alemanha, 

na década de 1980” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 94). 

Os autores esclarecem que a entrevista narrativa vinha sendo utilizada por eles 

mesmos para “reconstruir as perspectivas do informante” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 

2015, p. 93) em dois estudos: “primeiro, para reconstruir as perspectivas dos atores em um 

controvertido projeto para o desenvolvimento de um software em um contexto corporativo” 

(BAUER apud JOVCHELOVITCH E BAUER, 2015); o segundo, “para investigar 

representações da vida pública no Brasil” (JOVCHELOVITCH apud JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2015).  

As experiências positivas que os autores tiveram com a técnica os encorajaram a 

recomendá-la, bem como, a sistematiza-la em língua inglesa, elaborando-a segundo a 

proposta de Schütze (apud JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015). Embora exista uma 

diversidade de escritos sobre narrativas e estejam disponíveis em diversas versões, a versão 

específica, em inglês, de entrevista narrativa, não se tornou acessível. Muitos dos escritos 

existentes sobre narrativas dão ênfase às características estruturais e ao caráter filosófico das 

narrativas; possuem um enfoque analítico (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015).  

Jovchelovitch e Bauer (2015) apontam que o processo de produção de história parece 

ser guiado por regras universais. Aquilo que Schütze (apud JOVCHELOVITCH e BAUER, 

2015) descreve como “exigências inerentes da narração”, outros definem como “esquema da 

história”, “convenção narrativa” ou “gramática da história” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 

2015, p. 94). De acordo com os autores, a narração é provocada por uma situação específica e, 

no momento em que o entrevistado comece a contar a história deverá sustentar o fluxo da 

narração fundamentada em regras implícitas de narração. 
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A entrevista narrativa é classificada por Jovchelovitch e Bauer (2015) como um 

método de pesquisa qualitativa e também como uma técnica que partindo de uma determinada 

situação, busca estimular e encorajar o entrevistado a contar “a história sobre algum 

acontecimento importante de sua vida e do contexto social” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 

2015, p. 93). Como um instrumento, possibilita uma compreensão dos percursos vividos ou 

das trajetórias dos sujeitos pesquisados, estimulando-os a narrar suas próprias histórias, com 

uma linguagem espontânea, sobre algum acontecimento que tenha marcado a sua trajetória de 

vida e, no caso desta pesquisa, sua trajetória enquanto leitor. Desse modo, proporciona a 

rememoração de uma trajetória, privilegiando o discurso dos participantes, colocando em foco 

a figura do narrador, que do seu jeito, segundo a sua própria perspectiva, recompõe um certo 

passado, narrando-o de forma consciente. 

É uma forma de entrevista “não estruturada, de profundidade, com características 

específicas” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p.95). A entrevista narrativa, 

conceitualmente, foi motivada por uma crítica ao modelo de entrevista baseado no esquema 

pergunta-resposta. Nesse sentido, a entrevista narrativa é uma versão menos imposta e, 

segundo os autores, mais válida sob a perspectiva do entrevistado. Desse modo, a influência 

do entrevistador deve ser a menor possível e o ambiente da entrevista deve estar preparado 

para facilitar a minimização dessa influência. Este tipo de entrevista se utiliza de um tipo 

específico de comunicação cotidiana que é o contar e o escutar história.  

Neste tipo de entrevista, a narração substitui o esquema pergunta-resposta. O que se 

supõe é que a perspectiva do entrevistado se revele melhor quando ele está usando sua própria 

linguagem, espontaneamente, na narração dos acontecimentos. 

A entrevista narrativa implica em uma preparação prévia: o entrevistador deve: estar 

familiarizado com o campo de estudo; preparar uma lista de perguntas exmanentes que 

reflitam os seus interesses, formulações e linguagem; transformar as questões exmanentes em 

questões imanentes que são os temas, tópicos e relatos.  

Segundo os autores, deve se explicar ao participante de forma abrangente, o contexto 

da pesquisa. É importante que se peça permissão ao entrevistado para se gravar as entrevistas. 

Nesse sentido, a gravação é importante para que, posteriormente, se possa fazer uma análise 

adequada. Deve ser informado ao participante o procedimento da entrevista, como a narrativa 

deve acontecer.  
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Quando a narração do participante começa, ele não deve ser interrompido até que ele 

sinalize ou dê sinais de que a história terminou. Durante a narração, o entrevistador deve 

restringir-se à escuta ativa, mostrando interesse pela história. Quando a história chega ao fim, 

o entrevistador poderá fazer os questionamentos necessários para tirar qualquer dúvida, pedir 

esclarecimento sobre alguma situação ou acontecimento. Esta fase tem como objetivo eliciar 

material novo ou complementar, da história narrada.  

O momento dos questionamentos do entrevistador é o momento em que o 

entrevistador deve traduzir as questões exmanentes em questões imanentes. Depois que a 

entrevista narrativa termina e o gravador está desligado, podem ocorrer “discussões 

interessantes na forma de comentários informais” (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 

100) que podem clarear aquilo que durante a narração possa ter sido omitido. Segundo os 

autores, estas informações podem ser importantes para a análise dos dados e para a 

interpretação contextual das narrativas. 

Quanto aos seus procedimentos de análise, a entrevista narrativa é aberta. A primeira 

coisa a ser feita é a transcrição das entrevistas gravadas. Mesmo sendo uma etapa cansativa e 

monótona é necessária para um bom entendimento do material e para que as ideias de 

interpretação possam acontecer. É recomendável que os próprios entrevistadores façam as 

transcrições das entrevistas, pois, segundo os autores, “este é o primeiro passo da análise” 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 106). 

Uma possibilidade de análise das narrativas é a análise temática à qual vou me referir. 

A análise temática começa com a redução das unidades do texto em séries de paráfrases. 

Assim, parágrafos ou passagens são parafraseados em sentenças sintéticas que, 

posteriormente são parafraseadas em palavras-chave. Nessas reduções se trabalha com 

generalização e condensação de sentido. (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 107). 

A partir das paráfrases, inicia-se um sistema de categorias transformando os textos em 

codificações. Inicia-se criando categorias para cada entrevista narrativa transcrita e depois, 

estas categorias são organizadas em um sistema de categorização geral de todas as entrevistas. 

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2015), “o produto final constitui uma interpretação das 

entrevistas juntando estruturas de relevância dos participantes com as do entrevistador” 

(JOVCHELOVITCH e BAUER, 2015, p. 107). 

Tendo apresentado as perspectivas teórico metodológicas da pesquisa (auto)biográfica 

das histórias de vida e formação, no capítulo seguinte apresento a contextualização da 
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pesquisa, apresentando o local onde ela foi realizada, os sujeitos participantes e os seus 

primeiros movimentos. 

 

 

  



151 
 

 
 

Capítulo IV 

Fios da contextualização da pesquisa 

 

 

 

Como assinalei no Capítulo anterior, a abordagem que deu suporte à presente Tese de 

doutorado em Educação foi a abordagem (auto)biográfica de Histórias de vida e Formação, 

que se constitui um campo relativamente recente de investigação. Nesse sentido, atualmente, a 

pesquisa (auto)biográfica de histórias de vida e formação está para além de uma metodologia 

de coleta e análise de dados, ela constitui uma perspectiva própria e uma forma legítima de 

construir conhecimento a partir das pesquisas tanto no campo educativo como no social. 

Assim, no que diz respeito às pesquisas em Educação, esta abordagem traz um olhar 

diferenciado para a realidade social e educativa, como também para a escola e a docência.  

Com esta abordagem, como apontei, as narrativas entraram no campo educacional 

através da formação de adultos e a minha escolha pela entrevista narrativa como dispositivo 

de obtenção de dados buscou a compreensão dos sentidos atribuídos, por professores e alunos, 

ao papel da leitura de textos e livros didáticos na formação do leitor, especialmente ao papel 

da leitura relacionado à leitura de textos e livros didáticos das disciplinas de História, 

Geografia e Ciências e conhecer as práticas pedagógicas desses professores a partir do 

trabalho com textos e livros didáticos de suas respectivas disciplinas, no Colégio 

Universitário Geraldo Reis.  

 

 

4.1 – O local da pesquisa 

A pesquisa desta Tese foi realizada no Colégio Universitário Geraldo Reis que se situa 

no município de Niterói – Rio de Janeiro. Contando um pouco da história deste Colégio, este 

surgiu a partir de um convênio entre a Universidade Federal Fluminense e o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, assinado em 2006, que assegurou a permanência da equipe de 

professores e funcionários da rede estadual que se encontravam lotados no colégio, bem 

como, dos alunos do CIEP Geraldo Reis, no local onde atualmente está em funcionamento. 

Assim, o Colégio Universitário Geraldo Reis ou COLUNI/UFF como é chamado, hoje se 

constitui como uma Unidade Acadêmica que, vinculada à Pró-Reitora de Graduação 
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(PROGRAD) da Universidade Federal Fluminense, é destinada a atender à demanda de 

Educação Infantil e de Educação Básica na Universidade Federal Fluminense, o que também 

possibilita aos estudantes dos diversos cursos de licenciatura da universidade “um espaço de 

vivência da prática de ensino por meio de estágio supervisionado e de projetos de Iniciação à 

Docência” (COLUNI, 2017). 

O Colégio atende a turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, do 1° 

(primeiro) ao 9° (nono) ano, como também a turmas do Ensino Médio, do 1° (primeiro) ao 3° 

(terceiro) ano, num total de 381 (trezentos e oitenta e um) alunos. 

O ingresso dos estudantes, provenientes de diversos níveis sociais segundo a 

Coordenadora de estágios, em todos os níveis de escolaridade, acontece por meio de sorteio 

público. O colégio funciona em horário integral, das 07h30min (sete horas e trinta minutos) às 

17h (dezessete horas), oferecendo ao corpo de alunos, professores e funcionários quatro 

refeições balanceadas, desjejum, colação, almoço e lanche, que são supervisionadas e estão 

sob a coordenação de uma nutricionista da Universidade Federal Fluminense. 

O Colégio conta com um corpo docente composto por 84 (oitenta e quatro) 

professores lotados na Unidade e mais quatro professores do Estado. Entretanto, nem todos os 

professores estão em exercício no próprio Colégio. Mais especificamente nas áreas de 

interesse dessa pesquisa, o Colégio é composto por 2 (dois) professores de História, 2 (dois) 

professores de Geografia e 3 (três) professores de Ciências, sendo que uma das professoras de 

Ciências, durante a realização da pesquisa, estava de licença maternidade. 

 

 

4.2 – Movimentos iniciais da pesquisa 

A opção de realização da pesquisa neste colégio deveu-se à abertura dada por sua 

então direção, a cargo da professora Iduína Mont’Alverne Braun Chaves no ano em que a 

pesquisa começou, 2017, para o desenvolvimento da pesquisa, abertura esta que não foi 

encontrada nem conseguida em outras escolas do município do Rio de Janeiro que, 

igualmente ao Colégio Universitário Geraldo Reis, foram consultadas, por esta pesquisadora, 

a permitirem a realização da pesquisa ora apresentada. 

Todos os participantes da pesquisa foram consultados, antes de terem contato com esta 

pesquisadora, pela Coordenadora de estágios, se poderiam conceder a entrevista. A 
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Coordenadora de estágios foi quem mediou os contatos entre os participantes e esta 

pesquisadora. Todos os participantes que se colocaram como voluntários para concederem a 

entrevista, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido concordando com a 

utilização da entrevista parcial ou integralmente no corpo desta Tese. Esclareci que mesmo 

tendo os TCLE’s assinados, os nomes dos participantes seriam substituídos por nomes 

fictícios para garantir suas privacidades, ao que todos concordaram demonstrando preferência 

ao anonimato. Neste sentido, não incluí os TCLE’s a Tese. 

As entrevistas realizadas com os participantes desta pesquisa ocorreram ao longo de 

2017 e 2018 e ocorreram de acordo com a disponibilidade dos participantes. As entrevistas 

foram realizadas individualmente com cada um dos professores e alunos participantes.   

Quanto à opção de desenvolvimento da pesquisa com os últimos anos de escolaridade 

do Ensino Fundamental deste colégio, como já mencionado na Introdução desta tese,  esta 

opção deveu-se ao fato de que é a partir do 6° (sexto) ano que os alunos têm contato com 

vários professores que lecionam as várias disciplinas que constam do currículo. Assim, os 

alunos têm contato com uma variedade de possibilidades de trabalhos pedagógicos com a 

leitura de textos e livros didáticos e conhecer como suas trajetórias de formação leitora foram 

marcadas por estas práticas pareceu-me importante para entender o processo de produção de 

sentidos sobre a leitura e o seu papel na constituição de uma determinada relação com a 

leitura. 

Também foi mencionado na Introdução desta tese, que a escolha pelas disciplinas de 

História, Geografia e Ciências, deveu-se ao fato de que essas disciplinas, de um modo geral, 

não são vistas como o lócus formal e institucionalizado onde a leitura de textos é trabalhada 

como, por exemplo, na disciplina de Língua Portuguesa. Assim, conhecer como se dá a 

relação com a leitura durante as aulas dessas disciplinas, se tornou muito importante. 

Tendo como foco os objetivos específicos dessa pesquisa, foi necessário pensar como 

a temática da leitura seria introduzida para estimular e deflagrar a narração dos participantes. 

Desse modo, pensei em criar uma pequena retrospectiva de minha própria história e minhas 

experiências enquanto leitora que seria lida aos participantes da pesquisa, para depois solicitar 

a estes que narrassem livremente sobre suas próprias trajetórias de relação com a leitura, nos 

seus anos escolares, em especial com relação a leitura de textos e livros didáticos das 

disciplinas de História, Geografia e Ciências. 
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Nesse sentido, antes de começar a entrevista propriamente dita, me apresentei aos 

voluntários explicando que era doutoranda do Programa de Pós Graduação da UFF e que 

estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a leitura, especialmente sobre a leitura de textos e 

livros didáticos de História, Geografia e Ciências junto a alunos e professores e agradecia 

muito a participação de todos. 

Como forma de deflagrar as memórias da trajetória de formação leitora dos 

participantes da pesquisa, a narração dessas memórias e abordar questões centrais dos 

objetivos da pesquisa, enunciei a seguinte narrativa oral para os professores: 

Eu sempre tive uma relação muito boa com a leitura de livros que eram escolhidos 

por mim para serem lidos. Entretanto, eu não tenho muitas lembranças ou registros 

significativos a respeito das leituras de textos e livros didáticos das disciplinas de 

História, Geografia e Ciências, durante os meus anos de escolaridade. Então, a 

proposta desta entrevista, que é inspirada no modelo de entrevista narrativa, que não 

tem perguntas fechadas a serem respondidas, eu gostaria de pedir que você tentasse 

buscar nas suas lembranças os fatos, acontecimentos, situações relacionadas à leitura 

de textos e livros didáticos, especialmente nas disciplinas de História, Geografia e 

Ciências e também gostaria que você contasse como que você trabalha na sua prática 

pedagógica com a leitura dos textos e livros didáticos da sua própria disciplina. A 

sua narrativa é livre e você pode usar o tempo que precisar. 

 

Aos alunos a enunciação teve características semelhantes, entretanto solicitei também 

que eles narrassem como eles viam os trabalhos dos professores com a leitura dos textos e 

livros didáticos das disciplinas em referência. Assim foi minha enunciação:  

Eu sempre tive uma relação muito boa com a leitura de livros que eram escolhidos 

por mim para serem lidos. Entretanto, eu não tenho muitas lembranças ou registros 

significativos a respeito das leituras de textos e livros didáticos das disciplinas de 

História, Geografia e Ciências, durante os meus anos de escolaridade. Então, a 

proposta desta entrevista, que é inspirada no modelo de entrevista narrativa, que não 

tem perguntas fechadas a serem respondidas, eu gostaria de pedir que você tentasse 

buscar nas suas lembranças os fatos, acontecimentos, situações relacionadas à leitura 

de textos e livros didáticos, especialmente nas disciplinas de História, Geografia e 

Ciências e, além disso, eu também gostaria que você me dissesse como você vê o 

trabalho de seus professores com a leitura de textos e livros didáticos dessas 

disciplinas. A sua narrativa é livre e você pode usar o tempo que precisar. 
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CAPÍTULO V 

O que nos conta a trama das narrativas 

 

 

 

Aqui começam a se fazer ouvir as vozes, os sentimentos, as experiências dos sujeitos 

dessa pesquisa. Também considero importante falar aqui como pretendo dialogar com essas 

narrativas. Esse diálogo se dará através de eixos temáticos iniciais relacionados aos temas 

centrais dos objetivos específicos da pesquisa, a saber: os sentidos atribuídos por professores 

e alunos ao papel da leitura de livros e textos didáticos e o trabalho pedagógico com textos e 

livros didáticos das disciplinas em referência e eixos temáticos emergentes, que como o termo 

já diz, são temas que podem surgir a partir das tramas das próprias narrativas.  

Outro aspecto importante se refere a diferentes dimensões de realização desse diálogo, 

uma privilegiando uma perspectiva vertical num mergulho dentro da própria narrativa, e outra 

privilegiando uma perspectiva horizontal, num trançado que coloca em diálogo as narrativas 

entre si.  

Começo pelas narrativas dos professores às quais gostaria de acrescentar minhas 

impressões pessoais tanto como pesquisadora, mas também como sujeito dessa e nessa 

relação. Quanto à participação dos professores, senti que estes participantes, que se 

dispuseram voluntariamente a participarem dessa pesquisa, estavam muito disponíveis a 

narrarem sobre suas trajetórias com relação à leitura e não tiveram dificuldade em trazer suas 

memórias para a narração deixando em evidência, inclusive os sentimentos que estas 

memórias suscitavam. 

 

 

5.1 - As narrativas das professoras 

Antes de iniciar o relato das narrativas dos professores, gostaria de assinalar que todos 

os professores se colocaram voluntariamente disponíveis para concederem a entrevista. 

Inspirada no padrão de entrevista narrativa, eu tinha a intenção de deixar que as narrativas das 

professoras fluíssem livremente, sem interrupções. Entretanto, quando estas sinalizavam que 

suas narrativas estavam chegando ao final, senti necessidade de fazer algumas perguntas, 
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retomando pontos que elas próprias haviam mencionado durante as narrativas, para que uma 

melhor compreensão e conclusão do assunto narrado se efetivassem. 

 

 

Ana
1
 - Professora de Ciências 

 

A – O meu processo, assim... eu como aluna que você quer saber... eu acho difícil 

de me lembrar... engraçado... eu lembro que... não é com tanta precisão... mas 

que eu ia muito ao livro didático... a professora tinha muito esse material como 

base e... e assim, pra estudar eu ia muito a ele... eu gostava muito e tinha um 

pouco de receio que nas avaliações, que caísse alguma coisa que de repente eu 

não tivesse dado conta de colocar no caderno por conta própria ou do quadro... e 

que o professor fosse um professor que às vezes pega mais aquela nota ou alguma 

coisa assim... então eu lembro que eu fui sempre de recorrer, além do caderno, ao 

livro didático... eu lia muito, assim... pra ver, até porque  tinha uma professora 

até de História que ela fazia muitos debates que valiam nota... você tinha que ler 

e perguntar para o outro grupo e tinha que saber responder também depois... 

então eu me lembro que com o livro de história, eu devorava o livro de história 

para poder pegar às vezes até aquela nota de rodapé pra poder fazer uma 

pergunta boa, que eu julgava boa... que ninguém ia saber por que era aquele 

detalhe do detalhe e as pessoas esqueciam o detalhe e eu lia muito, eu gostava 

muito de ler... mas era assim, eu me lembro delas usando muito e assim... mais 

engraçado eu acho que até menos do que quando eu, assim... do que eu tinha 

interesse de ler, tinha isso... agora como professora, é um material que eu uso... 

eu entendo ele como um material de apoio... eu tenho uma formação... eu fui 

licenciada da UFRJ, do Cap da UFRJ e lá a gente tem uma cultura de produção 

do material didático... os licenciandos são instigados, são motivados a 

desenvolver o material didático... então eu sei que eu tenho muito isso porque 

veio dessa minha formação como licencianda... então a gente produzia muito 

                                                           
1 Os nomes verdadeiros das professoras foram substituídos por nomes fictícios como forma de garantir suas 

privacidades. Desse modo, os nomes fictícios escolhidos começam por iniciais que obedecem a uma sequência 

alfabética (A, B e C). 
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material, também aquilo que você sabe... quer dizer, que você sabe... o que você 

entende do conteúdo, vamos dizer assim... que acha que é mais importante... 

então você botava ali naquele material... o material às vezes funcionava muito 

como estudo dirigido... o professor às vezes não dava nem o conteúdo, a matéria 

e aí eles usavam para fazer uma sondagem... então isso pra mim é construção do 

conhecimento... então eles lá, eles tinham muito essa cultura e isso passou para a 

minha formação e eu hoje sou assim... eu até gosto bastante... porque o livro 

didático pra mim é isso, né, um material de apoio... muitas vezes o professor não 

entende que ele pode fazer o seu currículo e aí trabalha em outras redes públicas 

assim, ele às vezes tem que trabalhar... ele entende que o livro é o currículo 

dele... eu acho que o livro é um apoio, algo a mais, mas eu também sou contra 

livros... às vezes eu vejo algumas coisas assim... ou o conteúdo apareceu 

incompleto ou apareceu errado... eu entendo que não, isso faz parte do 

conhecimento escolar... então, tudo que é construído ali, do que está no livro 

didático, eu entendo que ele é uma construção do conhecimento escolar... o 

conhecimento escolar não é algo assim que vem, vamos dizer assim, da academia 

ou sendo a referência e tem que vir ali exposto pra ler, mas quando você precisa 

fazer uma reconfiguração daquilo, aquilo tem que se tornar algo didático para 

aquela faixa etária... então assim, na minha pesquisa do bacharelado eu dei 

ensino de botânica, então eu pesquisei o livro didático na minha pesquisa... então 

assim, uma das minhas posições é que o livro didático ele não tem erro, ele não 

tem pra mim... para mim aquilo é uma reconfiguração... uma leitura daquele 

autor sobre os conteúdos de biologia ou de ciências... então é assim... eu como 

professora eu tenho isso pela minha formação também... eu tento produzir assim 

textos, no sexto ano então se você pegar um caderno meu é muito material 

justamente que veio, assim dessa minha formação do Cap... então... o sétimo é 

muita coisa de quadro... no oitavo também... mas eu tento produzir também umas 

folhas, mas assim, de forma alguma... eu sempre falo com eles... a avaliação, não 

que seja o mais importante, mas eu falo para eles se vocês lerem o meu caderno, 

vocês vão ter uma boa base para prova porque justamente na aula a gente faz 

aquela escolha de conteúdo... e o livro vai ter um plus... de imagens... o livro por 

causa de imagens, por causa de exercícios... mas assim, dizer que ele é o material 

principal, que ele é orientado, não... ainda mais aqui no Coluni a gente tem assim 
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muita liberdade... em fazer o nosso currículo até para a gente entender que o 

currículo quem faz é o professor mesmo... então é isso... eu uso mais como 

material de apoio... mas não é o meu material principal... vamos dizer assim... 

P
2
 – Ok. Você fez referência à leitura dos textos, você diz que traz também muitas 

imagens, como é que você trabalha as imagens? 

A – Eu entendo que... não sei se é isso, mas a leitura... pra mim a leitura é dar 

significado aos conteúdos... eu acho que é dar significado à vida do aluno... 

porque a gente tem que se inserir de alguma forma, né, no mundo que a gente 

vive então, quando a gente sabe... não vou nem falar o português correto... mas 

eu acho que a leitura ela faz você estar mais apto a se posicionar no mundo, acho 

que é isso... a leitura te dá entendimento... eu falo muito com eles porque ainda 

pego alguns errinhos de português... eu falo assim, gente vocês tem que saber se 

colocar... eu acho que é isso... hoje em dia, talvez, infelizmente assim... essa coisa 

de trabalho... assim, essa coisa da sociedade e eu acho que é uma das 

ferramentas que a gente tem pra se inserir no mundo... acho que a leitura é isso... 

e outra coisa... às vezes eles leem, mas não entendem... então, é você ter um 

entendimento... a leitura também é interessante porque é assim, não é só ler o 

português, é você entender o que está querendo dizer... hoje fazendo uma questão 

que o menino marcou um X quando era de correlacione... aí eu virei e falei, olha 

não era pra marcar a certa... olha o comando... então é isso... pra mim quem tem 

a leitura ruim é isso, é... a leitura para mim é isso, possibilitar ao aluno ter um 

lugar aí pra se colocar... para saber argumentar... pra ter o entendimento do que 

está acontecendo... pra ter a sua própria opinião... às vezes pra formar valores... 

para mim leitura é isso... é isso... 

P - Você é professora de Ciências, você teve algum professor que te influenciou 

ou esta foi uma escolha sua mesmo porque você experimentou outras coisas? 

Você quis conhecer outras coisas? 

A – Assim, minha mãe diz e me lembra... eu tenho uma irmã menor e eu pegava 

um quadro que tinha lá em casa e ficava ensinando a minha irmã porque ela não 

tinha idade para ir pra escola ainda... e a minha mãe sempre falou que eu ia ser 

professora... eu não lembrava disso mas assim, hoje eu vejo... eu até tentei 

                                                           
2
 Em todas as entrevistas, a letra “P” foi utilizada para referir-se à minha fala como Pesquisadora. 
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medicina, mas eu vi que eu, assim... dizem que a gente não tem que se arrepender 

de nada, mas,... porque assim, eu tinha muito isso por causa da minha mãe... ela 

falava que era o sonho da minha avó, e eu vi que... que eu estava lutando, estava 

remando contra a maré... e aí eu queria, para falar a verdade, algo mais ligado à 

área das Ciências naturais... então, aí eu falei, ah, Física não é muito a minha 

praia... pensei em Química, mas eu não gostava muito... e eu adoro Geografia e 

vê que coisa engraçada... eu não gostava muito de História nem de Geografia... 

eu me dava muito bem... sabia argumentar... e meu pai também, essas coisas de 

países né, guerras... mas aí alguém me chamou e eu falei, bom, eu posso de 

repente... não vou ser médica, mas eu posso... todo mundo brinca, mas eu vou 

achar a cura do câncer e aí lá dentro, o que estava aqui dentro falou mais alto e 

eu falei, eu vou fazer licenciatura... e depois eu vi que isso foi uma maneira de ir 

arrumando as ideias porque na verdade era o que eu queria e aí teve uma época 

que bateu mais forte... era um receio da minha mãe... .nós somos três irmãs, uma 

dentista, uma médica e a minha mãe disse que tinha muito medo do meu futuro... 

que as coisas não estão muito fáceis na sala de aula e aí eu ouvi... ouvi, assim... 

engraçado eu sempre me achava muito madura... eu entrava na sala dos 

professores como entrava em sala... eu tenho estudado quase que a minha vida 

inteira em colégio particular, mas eu via muito... muito não, mas eu via a questão 

do desacato e eu pensava, gente, será que eu quero isso... era coisa eu não sabia 

muito... eu estava com essa ideia de medicina na cabeça... eu virava e falava, ah 

gente, coitadinho... parece cansado... .está dando três aulas seguidas... .mas 

também ouvi muito dos outros sim... é isso mesmo... mas ao mesmo tempo eu 

também via muitos colegas meus que faziam bacharelado que com medo do 

desemprego faziam a licenciatura como segunda opção... pra conciliar... aí eu 

consigo, que não sei o que... mas também a licenciatura... menos em Biologia, 

mas tive, quem falasse assim... infelizmente... 

P – Ok, Ana. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Fazer algum comentário? 

A – Não... acho que falei tudo... 

P – Ok, Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação! 
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 - Ana: Puxando o primeiro fio 

Para Ana, o livro didático, durante a sua escolarização, tinha um papel de fonte 

garantida de estudo do conteúdo: “a professora tinha muito esse material como base e assim, 

para estudar eu ia muito a ele... eu gostava muito e tinha um pouco de receio que nas 

avaliações, que caísse alguma coisa que, de repente, eu não tivesse dado conta de colocar no 

caderno...”. Porém, atualmente, a professora no seu trabalho pedagógico, parece compreender 

a utilização do livro didático como uma fonte de apoio não muito digna de confiança e, 

necessitando muitas vezes, de uma reconfiguração pelo professor para que se torne didático: 

“eu acho que o livro é um apoio, algo a mais, mas eu também sou contra livros... às vezes eu 

vejo algumas coisas assim... ou o conteúdo apareceu incompleto ou apareceu errado...”.  

Para a professora, o texto do livro didático já é uma leitura do próprio autor do livro, 

se fazendo necessária uma leitura do próprio professor, que ela ao longo da sua narrativa vai 

chamar de reconfiguração, para que o mesmo se torne didático: “para mim aquilo é uma 

reconfiguração... uma leitura daquele autor sobre os conteúdos de biologia ou de ciências...” 

Nessa direção, na sua narrativa, a professora traz como eixo emergente de sentido que o 

conhecimento escolar, assim como a leitura dos livros didáticos, é algo que tem que ser 

reconfigurado pelo professor: “o conhecimento escolar não é algo assim que vem, vamos 

dizer assim, da academia ou sendo a referência e tem que vir ali exposto para ler, mas 

quando você precisa fazer uma reconfiguração daquilo, aquilo tem que se tornar algo 

didático para aquela faixa etária...”.  

Dessa forma, apenas a leitura do livro didático não garante o desenvolvimento do 

conhecimento escolar, tornando-se necessária uma mediação, que a professora chama de 

reconfiguração, para que esse conhecimento faça sentido para o aluno. A professora reafirma 

que a leitura está relacionada à construção de sentidos, à compreensão e a uma forma de 

inserção no mundo. 
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Beatriz: Professora de Geografia 

 

B - É, enquanto aluna eu me lembro que eu estudava numa escola muito 

tradicional de São Paulo... uma escola religiosa... então, a gente tinha um 

currículo super fechado e super voltado para se passar na USP... não tinha 

conversa de se fazer outra universidade, tinha que ser a USP... não existia nem o 

Enem ainda... acho que até existia o Enem, mas não era com esse caráter de 

entrada mesmo para a universidade... era um complemento na época... mas 

ninguém nem fazia... as pessoas não ligavam muito... e a gente tinha uma leitura 

mais pesada nas matérias ligadas à Literatura, Geografia e História. Ciências? 

Eu não lembro de ter lido absolutamente nada que não esteja dentro do livro 

didático... só se eu fosse forçada... eu tinha que ler para estudar para a prova... 

não tinha nada disso do professor parar para fazer uma leitura... agora em 

História e Geografia a gente lia, mas tudo preso ao livro didático... e isso por ser 

um colégio particular... o livro didático é quase obrigatório para os professores 

usarem em todas as aulas porque senão os pais vão reclamar o investimento... 

então, era basicamente isso... eu lembro que eu li todos os livros para a Fuvest, 

do ano que eu ia fazer a graduação... então eu li sem vontade alguma de ler 

porque eu detestava tudo aquilo... hoje eu já amo a literatura... tenho uma outra... 

hoje, como eu não sou obrigada, né?... eu leio o que eu quero e toda hora eu fico 

pedindo explicações para o professor de literatura que não deve me suportar 

mais de tanto eu tirar tanta dúvida... mas o que eu acho... enfim... hoje, como 

professora eu trago textos de fora porque o livro didático para mim, ele não é... 

ele não consegue dar conta da realidade... ele tem um viés biológico marcado e 

bizarro, assim... eu fico chocada com algumas escolhas de palavras, mesmo do 

próprio autor... é... e eu problematizo isso com os alunos... o tempo todo, porque 

eu leio o livro antes de dar aula para, minimamente, contextualizar os alunos ali, 

onde eles estão pisando... porque a gente é obrigado a escolher o livro... é um 

direito do aluno, então ok, tudo certo... a gente tentou escolher o menos pior 

dentre todos os que apareceram... não adianta, porque a editora é uma editora 

ligada a sei lá o que, etc, etc... vai ter uma escolha de palavras... eu tento sempre 

fazer um contraponto ao livro didático... aqui até a direção reclama dizendo que 

eu não posso ficar imprimindo tanto texto porque é texto demais... a minha 
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linguagem também não vem só dos textos... também vem de filmes, também... eu 

tento passar dois ou três filmes e assim consome muito da minha aula, dos meus 

tempos de aula, os filmes... mas eu acho assim que é uma forma de fazer um outro 

tipo de debate, uma outra leitura sobre um assunto, né?... sei lá... qualquer 

trabalho envolvendo a geografia, né?... então assim, essa é a parte que eu tento 

trazer na leitura... coisas de fora... eu peço pra eles lerem o livro didático 

problematizando o que eles acharem de mais ou de menos e assim... às vezes, 

muito raramente, mais no terceiro ano eu indico alguns livros... eu faço isso 

muito mais no terceiro ano, eu indico alguns livros específicos... mas pra quem eu 

sei que gosta mesmo de geografia, porque tem alunos ali que são das exatas e que 

não estão a fim de saber... não tem um peso nenhum na vida deles... ok, peso 

nenhum agora não é?... Porque a vida deles agora é o Enem... passou novembro 

a vida deles muda... mas então eu fico tentando indicar isso... fazer algumas 

discussões... eu tinha um grupo de estudos sobre Florestan Fernandes com esses 

alunos do terceiro... então a gente começou a ler um livro A Revolução Burguesa 

do Brasil, de Gilberto Freyre... só que a gente não conseguiu terminar porque era 

muito denso e muito grande e eles não tinham... não dá pra comprar o livro 

porque está esgotado, enfim... tirar xerox fica inviável tanto pra eles quanto pra 

mim, quanto pra escola, então eles começaram a ler no celular... aí eu falei: cara 

isso não vai dar certo porque o capítulo todo tinha noventa páginas e eu falei, 

vocês não vão conseguir ler noventa  páginas no celular... alguns conseguiram e 

a gente tentou fazer uma discussão, mas ficou bem precário... e aí agora, com 

esse lance do Enem, eles falaram... ah professora a gente volta depois... eles estão 

assim à flor da pele... então, eu quero que eles foquem só naquilo que é 

importante... 

P – Você está lecionando para que ano de escolaridade? 

B - Esse ano eu estou só com o Ensino Médio porque eu entrei em acordo com 

meu colega de Geografia que ele pegaria o Ensino Fundamental e eu, o Médio... 

mas mesmo assim estou com o sexto ano, só que estou dando uma disciplina extra 

pra eles... uma disciplina eletiva, entendeu?... só que essa disciplina não envolve 

muito a leitura porque ela se chama “Plano de Viagem”... então a gente cria uma 

situação que a gente vai viajar para determinado país e a gente tem que saber 

tudo o que a gente tem que fazer e aí eles aprenderam, por exemplo, a comprar 
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passagem pela internet... claro que com cartão de mentira né?... a comprar 

passagem... a pesquisar... a fazer roteiro... pesquisar população de onde fica o 

lugar... o clima... envolvendo um pouco de Geografia Física, o mais bê a bá 

possível, entendeu?... Então aí eles estão lendo forçadamente... então não é uma 

coisa que eles estão... embora eles tenham escolhido os países... é professora, a 

gente vai pra Cuba só pra você ficar feliz... ai, ai, ai... mas aí eles estão 

pesquisando né?... vamos ver como é que vai ficar... eu acho que a leitura é 

imprescindível... eu acho que a gente não consegue conversar com outra pessoa... 

não consegue argumentar com outra pessoa e nem escrever se a gente não tem 

uma leitura... uma bagagem mínima de leitura de mundo... você não consegue 

criar visões de mundo... você não consegue se contrapor à aquilo que você está 

lendo e muito menos escrever direito, né?... não é que eu exija um português 

correto, não é isso... eu acho que você tem que saber se comunicar, mas às vezes, 

nem isso você consegue se você não tem uma leitura... se você não tem 

minimamente sua cabeça estruturada... como se escreve uma frase e tal... eu acho 

que a gente tem que se fazer claro para outra pessoa, não é?... às vezes se você 

tem o pensamento confuso você não consegue... você se comunica mas você não é 

claro... eu acho que a leitura é fundamental... é isso... 

P – Ok, professora, mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? 

B – Não... é isso... 

P – Ok, muito obrigada, professora. Agradeço muito sua participação! 

B – Boa sorte na tese... é um momento maravilhoso da vida... 

 

 

- Beatriz: Puxando o segundo fio 

Na sua trajetória de formação, a professora narra que em relação ao conteúdo, todas as 

leituras ligadas às disciplinas de Literatura, Geografia, História e Ciências foram feitas através 

do livro didático. Nesse sentido, o uso do livro didático era obrigatório, o que tirava da leitura 

todo o interesse, provocando, inclusive, um sentimento negativo em relação à mesma: “a 

gente tinha uma leitura mais pesada nas matérias ligadas à Literatura, Geografia e História. 

Ciências? Eu não lembro de ter lido absolutamente nada que não esteja dentro do livro 
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didático... só se eu fosse forçada”; “eu li sem vontade alguma de ler porque eu detestava 

tudo aquilo”.  

Atualmente a professora considera que o livro didático é insuficiente, não consegue 

dar conta da realidade, não utiliza uma linguagem adequada, pois muitas vezes está 

comprometido com alguma visão ou concepção, o que faz com que uma complementação seja 

necessária: “a gente é obrigado a escolher o livro... é um direito do aluno, então ok, tudo 

certo... a gente tentou escolher o menos pior dentre todos os que apareceram... não adianta, 

porque a editora é uma editora ligada a sei lá o que, etc, etc... vai ter uma escolha de 

palavras... eu tento sempre fazer um contraponto ao livro didático”.  

A professora reconhece a importância de outras formas de linguagem como a 

linguagem de filmes e outros livros: “a minha linguagem também não vem só dos textos... 

também vem de filmes, também... eu tento passar dois ou três filmes e assim consome muito 

da minha aula, dos meus tempos de aula, os filmes... mas eu acho assim, que é uma forma de 

fazer um outro tipo de debate, uma outra leitura sobre um assunto”. Entretanto, a professora 

também assinala que a situação econômica dos alunos aparece como um obstáculo a outras 

formas de leitura: “a gente começou a ler um livro “A Revolução Burguesa do Brasil”, de 

Gilberto Freyre... só que a gente não conseguiu terminar porque era muito denso e muito 

grande e eles não tinham... não dá para comprar o livro porque está esgotado, enfim... tirar 

xerox fica inviável tanto para eles quanto para mim, quanto para escola, então eles 

começaram a ler no celular”.  

Torna-se interessante assinalar que quando a professora se refere a uma disciplina 

eletiva para o sexto ano que se chama “Plano de Viagem”, onde são criadas situações de 

elaboração de roteiros de viagem, compra de passagem, pesquisa sobre população, clima, a 

professora observa que é uma atividade que não envolve muito a leitura, embora estejam 

envolvidas nessa atividade, vários tipos de leituras de um determinado contexto: “a gente cria 

uma situação que a gente vai viajar para determinado país e a gente tem que saber tudo o 

que a gente tem que fazer e aí eles aprenderam, por exemplo, a comprar passagem pela 

internet... claro que com cartão de mentira né?... a comprar passagem... a pesquisar... a fazer 

roteiro... pesquisar população de onde fica o lugar... o clima... envolvendo um pouco de 

Geografia Física, o mais bê a bá possível, entendeu?... então aí eles estão lendo 

forçadamente”.  
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A professora reconhece que as atividades de leitura são imprescindíveis, mas parece 

não reconhecer que várias atividades desenvolvidas por ela, envolvem a leitura, ainda que não 

seja a leitura formal. Aqui o que emerge não é um novo eixo temático, mas uma concepção de 

leitura onde a mesma parece se restringir à leitura formal de um texto, não percebendo, como 

nos aponta Paulo Freire, que a leitura é um processo que está no mundo e nos múltiplos 

contextos a nossa volta. Inclusive, a professora parece não perceber que sua própria disciplina 

fornece um sistema de signos que media outros tipos de leitura do real, como por exemplo, a 

leitura de mapas, etc. 

 

 

Carla: Professora de História 

 

C - Caraca, é muita coisa... é, eu tenho que pensar... eu não sou uma pessoa 

super leitora... não fui criada dessa forma... na verdade, meu irmão é que lia 

muito, então existia esse hábito e minha mãe insistia para eu ler loucamente... 

mas eu nunca fui muito de ler não... fui lendo o que era necessário... ia 

estudando... minha mãe me ensinou a estudar... a fazer resumo... minha leitura 

sempre foi mais de ler pra estudar, pra aprender uma determinada coisa do que 

de ler só pela vontade de ler... a faculdade de História exige que a gente leia 

absurdamente... e aí eu lia bastante... eu lia coisas para faculdade... eu estava até 

conversando hoje com o professor de Geografia... ele me emprestou um livro que 

eu falei para ele que eu estou lendo assim, antes de dormir eu leio um 

pouquinho... bem devagar... mas é que eu comentei com ele assim, que depois da 

faculdade, por causa do trabalho eu sempre estava lendo alguma coisa para 

estudar ou para trabalhar... nunca só por ler... mesmo nas férias eu acabo 

atualizando leituras que eu queria ler porque pode ser interessante para eu dar 

aula ou para isso, sabe... é... mas é isso... em sala de aula a História, ela tem 

muita leitura... mesmo na sala de aula... mas os alunos não leem muito... eles têm 

um pouco essa... não têm esse hábito construído... de ler... e aí eu sempre passo 

um texto ou alguma outra fonte histórica pra se ler... não tem como não ler... 

sempre passo... e aí também, não sei se é vingativo, não sei se é didático... mas 

geralmente em prova tem um texto pra ler pra fazer a questão... um textozinho 
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que seja... tipo três linhas... a partir desse texto responda a pergunta, que é uma 

forma de obrigar eles a ler alguma coisa... ler uma fonte histórica... é também 

contextualiza mais, a questão... não é só decoreba... mas é isso, assim, eu não... 

eu uso a leitura menos do que eu acho que deveria ser usada na escola... mas 

também eu acho que se não é um hábito deles, eu não posso também agredir... eu 

acho que é assim, chega um momento que eu acho que é uma agressão... então eu 

faço estudos dirigidos... faço provas com textos... geralmente, essa prova com 

texto a questão vale um pouco mais... porque tem que ter mais dedicação... eu 

obrigo eles a lerem, falo pra prestarem atenção... evito de ficar interpretando o 

texto para eles fazerem a interpretação, mas... é menos do que eu acho que 

deveria ser... geralmente eles falam que não precisam ler... mas às vezes... é uma 

coisa do momento assim... que às vezes os alunos vão mostrando, ah eu não 

entendi essa parte... aí eu, vamos lá gente, vamos ler junto essa questão que está 

todo mundo tendo essa dificuldade... 

P – Uma coisa que me despertou a curiosidade é que você está falando da leitura 

de textos e como você vê o trabalho com a leitura? 

C – Para mim a leitura é a linguagem... e é assim eu estou falando de texto, mas 

eu apresento muita imagem também... porque tem pinturas, tem charges... tem... 

em história dá pra trabalhar com isso... e aí foge um pouco dessa coisa do texto 

enorme e tal... aí eu boto uma imagem que está relacionada e aí a gente vai 

interpretando essa imagem... eu tento levar eles a entender o que tá ali naquela 

imagem... também trabalho menos do que eu gostaria... mas para mim... até de 

pesquisar é uma coisa que eu sinto muita falta... eu queria ter tempo para ler 

várias paradas que são aleatórias, mas nunca é... sabe, em história a gente estava 

vendo Pantera Negra no cinema e pensei, poxa podia usar isso no trabalho... mas 

aí a gente fica numa de tanto ter que produzir... tem de planejar, tem de não sei 

que... a aula, que tem dificuldade de procurar outras coisa da cultura pop que 

seja... de procurar músicas... 

P – Você acha que a leitura em sala de aula está muito presa aos conteúdos? 

C – Acho... na minha aula está... fica mais isso do livro didático... do que já está 

mais do tradicional... para eu fugir disso preciso ter um tempo pra aí no meio 
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disso eu encontrar o que dá pra fazer, o link... mas aí o professor não tem esse 

tempo... 

P – Uma curiosidade, porque você acha que os alunos leem pouco? 

C – Acho que mudou, cara... a linguagem mudou... e eu acho que o vídeo 

substituiu a leitura... às vezes eu fico pensando né... antes da aula a gente bate 

muito papo... antes da aula eu estava conversando com o professor de português 

sobre a mudança de linguagem... agora tudo ficou mais reduzido e tal... e aí ele 

estava falando, cara é isso, acontece... assim como mudou a forma das pessoas se 

comunicarem e a língua é dinâmica... ela é o reflexo da sociedade... hoje em dia 

as pessoas leem menos porque veem mais vídeos... e aí os vídeos também se for 

mais de cinco minutos já é cansativo, também não prende... e eu não sei o quanto 

isso é preguiça ou é essa vida louca que está cada vez mais apressada sabe... eu 

acho também que ficar batendo muito o pé de que tem que ler um livro de 

quinhentas páginas... 

P – Ok. Gostaria de falar mais alguma coisa, de complementar algo? 

C – Não... Acho que não... 

P – Tudo bem. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada! 

C – De nada. Espero ter ajudado... 

 

 

- Carla: Puxando o terceiro fio 

Relatando a sua trajetória de formação a professora conta que a leitura para ela sempre 

esteve ligada a uma atividade de estudo, a uma obrigação e não a um desejo: “minha leitura 

sempre foi mais de ler para estudar, para aprender uma determinada coisa do que de ler só 

pela vontade de ler”. A professora se refere ao uso do livro didático, mas fala também do uso 

de textos e outras fontes históricas de leitura: “sempre passo um texto ou alguma outra fonte 

histórica para se ler... não tem como não ler”.  

A professora sinaliza que a leitura é usada por ela menos do que ela gostaria por 

entender que a mesma não se constitui um hábito para os alunos e, se houvesse qualquer 

imposição da sua parte, isso seria percebido por ela como se fosse uma agressão: “mas 



168 
 

 
 

também eu acho que se não é um hábito deles, eu não posso também agredir... eu acho que é 

assim, chega um momento que eu acho que é uma agressão”. A leitura não se restringe ao 

texto escrito, mas pode se dar através de diversas outras formas de linguagens, como por 

exemplo, pinturas, charges, filmes: “Para mim a leitura é a linguagem... e é assim eu estou 

falando de texto, mas eu apresento muita imagem também... porque tem pinturas, tem 

charges... tem... em história dá para trabalhar com isso... e aí foge um pouco dessa coisa do 

texto enorme e tal”.  

A professora atribui o fato dos alunos lerem pouco a uma mudança nas formas de 

linguagem que, na sociedade atual, se tornaram mais visuais: “a linguagem mudou... e eu 

acho que o vídeo substituiu a leitura”; “é o reflexo da sociedade, hoje em dia as pessoas 

leem menos porque veem mais vídeos”. Aqui parece emergir a concepção de que o hábito de 

leitura não é um aspecto a ser desenvolvido pelo professor de História, mas antes é uma 

constatação de algo que já está de certa forma definido pelas mudanças da sociedade às quais 

a escola parece assistir, passivamente. 

 

 

5.2- Entrelaçando as narrativas das professoras 

De um modo geral, nas suas trajetórias de formação, as professoras trazem o livro 

didático muito relacionado com a obrigatoriedade de leitura por uma necessidade de dar conta 

das exigências referentes aos conteúdos (provas, exames), onde parece não estar presente 

qualquer tipo de envolvimento, desejo ou interesse pelo assunto tratado.  

Nesse aspecto, a minha trajetória de formação como leitora encontra um fio de 

conexão com as narrativas produzidas pelas professoras, pois da mesma forma, a minha 

relação com os livros didáticos não foi uma relação de interesse, de desejo ou de 

envolvimento, mas uma relação de obrigatoriedade e de estudo. Nesse sentido, as narrativas 

das professoras, me proporcionando um olhar para minha própria trajetória de formação, 

demonstrou um elo com essa comunidade narrativa. 

Nas atividades docentes atuais destas professoras, há uma unanimidade em apresentar 

um olhar crítico ao livro didático seja porque este não dá conta da “realidade” ou por estar 

comprometido com alguma concepção ou ainda porque necessita de uma reconfiguração pelo 
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professor, sendo visto como material de apoio e não como a única fonte de busca de 

conhecimento.  

Pensando a minha prática pedagógica, também não me detenho a um único livro de 

textos sobre a disciplina ministrada por mim, não por achar que estejam comprometidos com 

alguma concepção ou não deem conta da realidade, mas porque multiplico as possibilidades 

de entendimento dos assuntos discutidos na disciplina Psicologia da Educação buscando 

outras formas de trabalhar o conteúdo, como filmes, vídeos, outros textos que também são 

utilizados para que o assunto seja melhor entendido por todos os alunos das minhas turmas. 

As professoras entrevistadas reconhecem a importância de outras linguagens para o 

trabalho docente, mas a questão da leitura ainda parece estar muito ligada ao conteúdo da 

própria disciplina e não ao processo de formação do leitor. Nesse sentido, reconheço que, 

também eu, sempre indiquei leituras voltadas ao entendimento dos conteúdos da disciplina 

por mim ministrada, mas nunca antes tinha pensado na indicação de leituras de textos escritos 

ou leituras em outras linguagens que tivessem por objetivo a formação de leitores. 

Como assinala uma das professoras, não sendo um hábito construído no processo de 

escolarização, a leitura do conteúdo da disciplina não tem muito a contribuir na formação 

desse leitor, sendo visto inclusive como um obstáculo à leitura deste conteúdo, sem se 

perguntar qual seria o papel da escola no processo de desenvolvimento da leitura e como diria 

Vygotsky qual o papel da leitura no processo de desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem, ou como diria Yunes no processo de se pensar pensando o mundo. 

 

 

5.3- As narrativas dos alunos (do 6° ao 9ª ano) 

Antes de iniciar a falar das narrativas dos alunos, gostaria de sinalizar que todos os 

alunos também se colocaram disponíveis a concederem a entrevista. Porém, os alunos 

apresentaram uma maior dificuldade de manterem uma narrativa e ao final de cada construção 

de “resposta” feita por eles, aguardavam que fosse feita uma pergunta subsequente para 

continuarem suas narrativas. Desse modo, perguntas foram sendo feitas para se tentar dar um 

fluxo às suas narrativas, o que ainda assim, não ocorreu. Nesse sentido, as entrevistas dos 

alunos não corresponderam a uma configuração de entrevista narrativa mais fluida, o que já 
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nos diz alguma coisa sobre um padrão escolar de relação com a narrativa, o pensamento e a 

linguagem. 

 

 

Entrevista com aluno do 6° ano: Antônio
3
 (12 anos) 

 

Depois de já ter apresentado, em forma de narrativa oral, a narrativa deflagradora 

como foi assinalado no início deste Capítulo, informando do que se tratava a entrevista e 

como ela se realizaria, o fato do aluno ter permanecido em silêncio, fez com que eu tomasse a 

iniciativa e começasse com uma pergunta bem objetiva. As perguntas acabaram se sucedendo, 

embora eu não tivesse a intenção que a entrevista acontecesse desse modo, porque o aluno 

pareceu não entender o que tinha que ser feito ou como deveria acontecer a entrevista. 

P – Você gosta de ler? 

A – Gosto... (silêncio) 

P – Então conta para mim, um pouquinho como é que é a sua relação com a 

leitura dos livros didáticos, o que você gosta de ler, como é o trabalho dos 

professores com a leitura, qual é o tipo de leitura que você gosta... conta tudo 

para mim. 

A – Assim, eu só li alguns livros... eu lia muito a Turma da Mônica e a série de 

livros da Coleção do Capitão Cueca... eu lia muito... (silêncio). 

P – Mas você continua lendo? 

A– É... eu leio de vez em quando... não todo dia... (silêncio). 

P – E os livros da escola, tem algum que você mais gosta de ler? 

A – Ah, a biblioteca da escola, às vezes ela abre, às vezes não abre... então 

assim... como os técnicos da UFF estão em greve, às vezes ela não abre, não tem 

como ler no colégio... quando ela fica aberta também não dá para ler porque a 

gente não sabe o dia certo nem quanto tempo ela vai ficar aberta... (silêncio). 

P – E em casa, você tem muitos livros? 

                                                           
3
 Da mesma forma que os nomes das professoras foram substituídos por nomes fictícios para garantir suas 

privacidades, os nomes dos alunos também foram substituídos e os nomes fictícios aparecem iniciando por letras 

que obedecem a uma sequência alfabética (A, B, C e D). 
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A – Eu tenho, só que os livros que eu tenho lá em casa são poucos... não tem 

muito livros lá que são para crianças... assim, eu recebia todo o mês, os livros da 

Turma da Mônica, só que estava muito caro para pagar e aí agora a minha mãe 

cancelou... agora eu não tenho mais... lá em casa só tem livro agora para minha 

mãe e para meu pai ler... não tem muitos livros lá para criança... eu até tinha, 

mas... mas o rato comeu e acabou tudo, entendeu?... (silêncio). 

P –  Você estava falando sobre a biblioteca, você costuma pegar livro na 

biblioteca?  

A - Como a UFF agora está em greve e eu estudo aqui no Coluni/UFF, não tem 

como o aluno pegar livro lá na biblioteca... tem vezes que a biblioteca está aberta 

ou está fechada... então não dá para saber muito, entendeu?... eu, às vezes vou lá 

pra pegar os livros, mas quando eu chego lá a biblioteca está fechada... 

(silêncio). 

P – Entendi. E os livros da escola? Os livros didáticos de História, de Geografia 

e de Ciências, você gosta de ler esse tipo de livros? 

A – Assim, eu às vezes eu leio quando o professor dá oportunidade para as 

pessoas lerem eu vou lá e eu me ofereço... (silêncio). 

P – E qual dessas matérias você gosta mais?  

A – Eu gosto mais de espanhol... (silêncio). 

P – Mas entre História, Geografia e Ciências, qual delas você prefere ler? 

A - Geografia... não, História... eu gosto de ler os livros de História... (silêncio). 

P – E como é que o professor de História trabalha a leitura dentro de sala de 

aula? 

A – Assim, o professor de História agora está de licença e a professora (X) está 

no lugar dele... aí ela escreve lá no quadro... explica a matéria... ela às vezes lê 

livro... mas ela escreve mais no quadro do que usa o livro... porque ela usa o livro 

só para fazer questão... fazer dever de casa... (silêncio). 

P – A professora pede para vocês lerem alguma coisa no livro? 

A – Às vezes sim, às vezes não... mas ela raramente usa o livro... (silêncio). 

P – Além do livro de História, ela leva algum outro texto para vocês lerem? 
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A – Assim, algumas vezes ela prepara a aula dela com um texto lá... ela lê com a 

gente... (silêncio). 

P – Ela lê para vocês? 

A – Ela pega lá e prepara a aula... na sexta-feira passada ela fez uma gincana... 

estavam os estagiários e aí ela fez uma gincana com a gente com a matéria da 

prova... (silêncio). 

P – O que mais você poderia me falar sobre a leitura, Antônio? Sobre a sua 

leitura... 

A – Sobre o que... ah, tá... assim... eu costumo ler vários livros infantis e sempre 

quando tem, eu me interesso... eu escolho o livro pela capa... eu gosto de ler 

muito... enche o mundo de alegria... fico imaginando como o mundo seria se fosse 

assim como a leitura... é bem legal... (silêncio). 

P – E quando você não entende alguma coisa na leitura, você pede ajuda a 

alguém? 

A – Ás vezes eu vou no Google e às vezes eu peço aos meus pais para dizer o que 

a palavra significa... (silêncio). 

P – Entendi. Então quando você não entende as palavras você pergunta aos seus 

pais... E, assim, de uma forma geral, quando você não entende um assunto, a 

quem você pede ajuda? 

A – Eu peço mais ajuda para minha mãe... e também para minha avó... 

P – Ok, Antônio. Muito obrigada por sua entrevista! 

 

 

- Antônio: Puxando o quarto fio 

Fica em evidência na entrevista de Antônio, muitas vezes, uma falta de articulação 

entre a pergunta e a resposta e uma falta de compreensão do que está sendo perguntado: “E 

qual dessas matérias você gosta mais?” (História, Geografia ou Ciências); “Eu gosto mais de 

espanhol”.  
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Para o aluno a realização da leitura está relacionada à oportunidade que o professor dá 

em uma situação de aula formal, isso se evidencia em uma determinada resposta na qual a 

atividade de leitura remete a uma leitura em voz alta: “eu leio quando o professor dá 

oportunidade para as pessoas lerem eu vou lá e eu me ofereço”. Aqui emerge um sentido de 

leitura que se refere a uma tarefa de sala de aula.  

As respostas do aluno, muitas vezes, pareceram se encaixarem dentro de um padrão de 

perguntas e respostas no molde escolar onde o objetivo era buscar a resposta certa como 

forma de agradar ao pesquisador/professor: “eu gosto de ler muito... enche o mundo de 

alegria... fico imaginando como seria se o mundo fosse assim como a leitura... é bem legal”. 

 

 

Entrevista com aluno do 7° ano: Bernardo (12 anos) 

 

B - Bom, a relação com o livro basicamente é... é meio complicada porque o que 

está no livro às vezes está um pouco mais complexo... um pouco mais 

aprofundado no livro do que o que o professor quis dar em si pra gente... 

geralmente tem coisas que a gente tem dúvida porque está escrito de forma 

diferente... de um jeito mais aprofundado no assunto que o professor ainda não 

estudou com a gente... nas aulas de história assim, a gente usa bastante o livro... 

o professor usa diariamente com a gente... ele pega basicamente o assunto da 

matéria pelo livro... e assim, eu gostei dos livros desse ano e assim... todo ano eu 

costumo pegar e dar uma olhada nos livros para ver como está o conteúdo... 

como o livro está querendo passar o conteúdo do nosso ano, para gente... e 

assim, eu gostei do conteúdo de história e de ciências também... Geografia eu 

gostei também... teve até uma parte interessante que estava falando sobre a 

população... que os homens tem mais vantagem nos empregos que as mulheres... 

o salário aumentado... assim, eu acho que quando o livro didático traz isso para a 

gente, abre assim oportunidade para a gente falar sobre outras coisas... de fazer 

uma discussão do que está sendo tratado ali que pode ser uma verdade que está 

sendo tratada no mundo... assim, muitas vezes em outras matérias muitos livros já 

trouxeram assuntos de fora da matéria que está sendo trabalhada, mas que cai 

nisso que a gente está trabalhando, como eu falei do livro de Geografia... já teve 
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na aula de história de falarmos de arquitetura... dos prédios antigos, dos 

castelos... a gente já falou de várias coisas sobre isso... o livro também é muito 

legal quando tem desenhos... imagens que ajudam o aluno entender o que tá 

sendo falado no texto ou na questão que tá sendo discutida... (silêncio). 

P - E o trabalho dos professores, principalmente dessas matérias que eu 

mencionei? Como a leitura é trabalhada pelos professores de História, Geografia 

e Ciências?  

B - Geralmente assim... ainda mais nos livros de História porque geralmente eles 

tratam da História do mundo, do que aconteceu desde o início... então as imagens 

ajudam muito a entender e o texto ajuda também... então assim, eu acho que 

quando o professor está dando uma aula e ele quer falar de um assunto específico 

para a gente e no livro tem sobre esse assunto mais aprofundado, com imagens, 

para o aluno saber realmente como foi, como era... sabe, ter uma ideia do que o 

professor está falando na base certa... sobre o que os outros professores 

falaram... os escritores dos livros acham... também na aula de Ciências é muito 

legal ver o livro porque mostra várias coisas legais... quando eu estava no quinto 

ano, peguei um livro de Ciências e estava lá uma imagem do nosso olho... 

mostrava que quando a gente está no escuro, a pupila se dilata... e quando 

estamos num lugar mais claro, ela fica um pouco menor... eu vi essa imagem e me 

chamou atenção para ler o texto que estava embaixo... eu acho que num livro é 

sempre bom ter uma imagem e um texto... e a pessoa de cara já vai, com a 

imagem, querer saber o assunto que tá sendo tratado... Também Geografia é 

muito legal por que... sim, eu já vi mapas, legendas... e assim, muitas vezes cai na 

aula de Geografia sobre o sistema de localização como o GPS e a bússola... 

quando eu olhava para o mapa, eu achava que aquilo que ficava no canto, a Rosa 

dos ventos, fosse assim um desenho abstrato que as pessoas quiseram colocar... e 

eu sempre gostei desse desenho, aí na aula de Geografia um professor me falou 

melhor... falou especificamente sobre isso... aí tinha uma imagem que eu gostei 

muito que tinha os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais... eu nunca pensei 

que fosse encontrar um troço desse assim... (silêncio). 

P – Vou te fazer uma pergunta por curiosidade. Eu já percebi que você fala bem, 

parece que você tem bastante leitura, você tem facilidade de vocabulário... Você 

acha que é importante o livro ter imagem? 
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B – Sim... de várias maneiras... só de olhar para uma imagem... por exemplo, de 

olhar para uma casa, a pessoa para ela saber que é uma casa, ela tem que ler a 

imagem, ela tem que ler o formato... o aspecto... o que tá em volta... o que tá 

dentro da imagem... sim, tudo isso faz parte de uma visualização... quando a 

gente olha para qualquer coisa, toda imagem, toda cor, toda pessoa que a gente 

vê, pra reconhecer tem que fazer uma leitura específica... por exemplo, um 

desenho abstrato, a gente só percebe que ele é bonito por causa das linhas, da 

cor, das formas que tem dentro dele e, assim, a gente só enxerga isso se a gente 

prestar atenção, olhar, fazer uma leitura geral do que tá vendo ali... (silêncio). 

P – Gostaria de falar mais alguma coisa, Bernardo? 

B – Acho que não... tá bom... 

P – Ok. Muito obrigada por sua entrevista! 

 

 

- Bernardo: Puxando o quinto fio 

Para este aluno, a relação com a leitura do livro é mais complicada porque o livro é 

mais complexo do que a linguagem usada pelo professor para dar a sua aula, mas também, 

pode ser interessante porque o livro traz assuntos da atualidade: “os homens têm mais 

vantagem nos empregos que as mulheres... o salário aumentado... assim, eu acho que quando 

o livro didático traz isso para a gente, abre assim oportunidade para a gente falar sobre 

outras coisas... de fazer uma discussão do que está sendo tratado ali que pode ser uma 

verdade que está sendo tratada no mundo”.  

O aluno considera importantes as imagens porque a compreensão do que está escrito 

no livro é facilitada: “quando a gente olha para qualquer coisa, toda imagem, toda cor, toda 

pessoa que a gente vê, para reconhecer tem que fazer uma leitura específica”. O aluno parece 

compreender, seguindo a visão freiriana, que a leitura tem um sentido mais amplo e pode se 

dar de diversas maneiras, inclusive através de leitura de imagens: “por exemplo, de olhar para 

uma casa, a pessoa para ela saber que é uma casa, ela tem que ler a imagem, ela tem que ler 

o formato... o aspecto... o que tá em volta... o que tá dentro da imagem... sim, tudo isso faz 

parte de uma visualização”. Para o aluno, as disciplinas, inclusive, podem trazer um sistema 

de signos que viabiliza outras formas de leitura da “realidade” (rosa dos ventos, etc), que 
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também dialoga com Vygotsky (2000) quando este reflete sobre a importância da mediação 

dos signos no desenvolvimento do pensamento e da linguagem: “quando eu olhava para o 

mapa, eu achava que aquilo que ficava no canto, a rosa dos ventos, fosse assim um desenho 

abstrato que as pessoas quiseram colocar... e eu sempre gostei desse desenho, aí na aula de 

Geografia um professor me falou melhor... falou especificamente sobre isso”. Nesse sentido, 

o aluno fala da mediação, não somente do professor, mas também, das imagens e dos signos 

das diferentes disciplinas para a compreensão do texto escrito. Aqui emerge um sentido de 

leitura que se refere à tarefa de sala de aula, mas que abre oportunidade para a compreensão 

da mesma como veículo de discussões e de outras visões de mundo. 

 

 

Entrevista com aluno do 8° ano: Carlos (14 anos) 

 

C- Então eu gostaria de falar é sobre a quais lugares esses livros levam a gente, 

como por exemplo, o livro de Geografia... tem lugar que a gente não pode ver... 

que as pessoas passam fome... pobreza... e meio que esses livros levam a gente até 

esse lugar e meio que eles fazem que a gente reflita sobre o que tá acontecendo 

nesse lugar... com a ajuda do livro a gente consegue chegar a qualquer lugar... 

(silêncio). 

P - Pode continuar... E o que mais? E o livro de Ciências, o livro de História? 

Carlos, você falou sobre o livro de Geografia. E o livro de Ciências e o livro de 

História? 

C - Basicamente é a mesma coisa... por exemplo, o professor de Geografia 

quando... quando a gente chegou nesse meio tempo, no segundo semestre, a gente 

estudou anarquismo... socialismo... essas coisas do tipo... ele trazia os textos do 

tipo a bandeira preta e o... ah, esqueci... em história como a matéria não tinha no 

livro, a gente fez uma apostila... (silêncio). 

P - Vocês que fizeram a apostila? E como vocês fizeram?  

C - Ah, a gente pesquisou... foi tipo um trabalho... (silêncio). 

P – Vocês pesquisaram os textos do trabalho? 
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C – A gente fez um trabalho, aí apresentou individualmente, um de cada vez... e aí 

meio que a professora juntou tudo para fazer a apostila... a História também é 

bom para, tipo... porque ela te leva a vários lugares... a professora fala mais dos 

anos antigos... então é bom a gente ler... faz alguma leitura sobre isso... a gente, 

através da imaginação, a gente pode até imaginar como que era... (silêncio). 

P – E como vocês percebem essa imaginação? Por exemplo, como se pode 

imaginar como era na época? 

C – Como eu leio nos livros, dá para gente imaginar ou ter uma noção... 

(silêncio). 

P – Ok. Sendo mais objetiva, como você vê a leitura, Carlos? 

C - Eu acho que a leitura é você ler alguma coisa e se sentir no lugar... por 

exemplo, você está lendo um livro sobre aventura... eu acho que o livro pode te 

levar a esse lugar que você está lendo... (silêncio). Pode, além da imaginação, 

você aprender o que está sendo lido... (silêncio). 

P – Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

C – Eu acho que a leitura é um conjunto de informações que nos trazem... sobre 

várias coisas... um exemplo, sobre a ditadura... essas coisas assim, entendeu?... 

várias informações... isso é a leitura... é o que eu acho... (silêncio). 

P – Você falou das informações passadas pela leitura. Como você vê essa leitura 

passando as informações? 

C – Como assim, as informações... elas podem ser muitas vezes em forma de 

imagens... podem ser leitura visual... no caso... é leitura visual mesmo... 

(silêncio). 

P – Os professores trabalham com  imagens com vocês? Como é esse trabalho? 

C- A professora de Ciências trabalha mais... às vezes ela passa data show... às 

vezes tem escola que não tem essa condição que a gente tem aqui para poder 

estudar ou fazer uma apresentação de slide e eu acho que isso é importante 

porque sei lá... eu acho que amplia o aprendizado das pessoas... (silêncio). 

P – Você gostaria de complementar com mais alguma coisa? 

C – Não... (silêncio). 
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 - Carlos: Puxando o sexto fio 

Para Carlos a leitura dos livros didáticos é uma possibilidade de conhecer outros 

mundos, outras épocas e outras realidades: “Eu acho que a leitura é você ler alguma coisa e 

se sentir no lugar”; “eu acho que o livro pode te levar a esse lugar que você está lendo”. 

Dessa forma, a leitura do livro didático traz a possibilidade de uma ampliação da imaginação 

e da abstração bem dentro da concepção de Vygotsky (2000) sobre o papel da leitura e da 

linguagem escrita no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores: 

“Como eu leio nos livros dá para gente imaginar ou ter uma noção”. Para o aluno a leitura 

também é um conjunto de informações que podem ser trazidas por várias imagens: “as 

informações... elas podem ser muitas vezes em forma de imagens... podem ser leitura visual... 

no caso... é leitura visual mesmo”.  

Nesse sentido, Carlos entende que a leitura pode ser a leitura de imagem e que esta 

pode beneficiar a leitura do texto escrito: “às vezes ela passa data show... às vezes tem escola 

que não tem essa condição que a gente tem aqui para poder estudar ou fazer uma 

apresentação de slide e eu acho que isso é importante porque sei lá... eu acho que amplia o 

aprendizado das pessoas”. 

 

 

Entrevista com aluno do 9° ano: Daniel (17 anos) 

 

D – A minha relação com a leitura antes da escola já era um pouco boa porque 

sempre gostei bastante de ler devido a [turma da] Mônica... e aí também tem as 

imagens... em tudo tem elementos verbais e não verbais... quando eu vim para a 

escola eu não me recordo tanto de ler livros, mas a minha educação era sempre 

trabalhada com livros para criancinha ler... a professora pegava um tema para 

educação da Alfa né?... Fundamental I e botava uma historinha em cima, era bem 

mais fácil de mim e dos meus coleguinhas ali, entenderem... ler... a partir do sexto 

ou do sétimo ano, aí já foi um negócio mais pesado que era livro mesmo normal... 

em História e em Geografia eu li bastante livros... Português também... eram as 

matérias que eu mais lia o livro didático... inglês mais para o final de ano... eu 

gostava muito do círculo da leitura, principalmente dos dois últimos anos pra 

cá... o livro tem aquela linguagem muito complexa não é?... de geólogos, de 
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historiadores... com a linguagem mais... por exemplo... deixa eu ver como... mais 

fácil ou menos difícil de entender... então era uma relação muito boa... hoje em 

dia, eu estou lendo atualmente o livro de Dostoievski, Crime e Castigo e eu já li 

literatura cubana, literatura inglesa... eu já li parte do livro Uma estação 

Finlândia... de um historiador... é, esqueci o nome dele agora... então eu já li 

livros extensos... alguns livros foram escolha minha, outros me recomendaram 

ou... Ah, Daniel lê aí que você vai amar esse livro... e eu, caraca!... 

P – E os livros didáticos? Como que os professores das disciplinas que eu falei, 

História, Geografia e Ciências, como esses professores trabalham esses livros, ou 

melhor, como você vê o trabalho dos professores com a leitura dos livros e textos 

didáticos?  

D – Os textos em Português chamavam um pouco mais a atenção... todos 

chamavam a minha atenção, mas os que mais me chamava atenção era Geografia 

e Ciências porque, como ela mexe muito com espaço geográfico, com a Biologia, 

como as coisas são e funcionam, eu descobri coisas que eu não sabia mesmo... o 

negócio dos recursos naturais que tem... o clima no mundo... é... amplitude e 

latitude... em Ciências, os reinos animais, tem os “?”, os fungi... tem os dos seres 

vivos, o colorido... como que é a estrutura celular e estrutura molecular deles... 

então era o que despertava mais curiosidade... em História eu não me importava 

tanto... eu achava importante, legal, mas eu ter interesse por História mesmo, só 

nos últimos dois anos, de 2016 ou 2017 pra cá... ou mesmo com a Idade Média, 

Antiguidade ou o estudo do século XX, a Idade Contemporânea, o Rio São 

Francisco, que eu percebi a importância maior de saber o que acontece no 

passado... no futuro... é legal você saber para ter bases políticas, bases 

econômicas, bases sociais, tem as morais religiosas para você ter diversidade 

como cidadão... tanto em História como em Ciências... (silêncio). 

P – Como é que seus professores trabalham essas leituras com vocês? 

D – Então... de modo geral sempre cobrando em escritura... ou fazendo uma 

brincadeira... às vezes eu escuto, ah e aí Daniel agora você virou um burguês, 

virou um proletariado... então fazendo uma brincadeira assim, interfere na 

escola, nas relações e perguntando... claro que cada um tem seu direito de 

cátedra, de ensinar de um certo modo, por exemplo... o professor (X), o atual 
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professor de Geografia, no ano passado e no sétimo ano, ali ele não cobra tanto o 

ensino... ele só pergunta, puxa assunto com você... tenta te dar confiança o 

suficiente pra você puxar assunto com ele... ele ensina e pergunta, você entendeu 

a Segunda Guerra Mundial?... olha aquele texto sobre Lenin, o discurso sobre o 

proletariado... você entendeu o que ele quis dizer?... ah, o papa Gregório 

concluiu o educandário gregoriano na Idade Média... ele está cobrando dos 

professores ser mais incisivos no momento de fazer as avaliações... agora, tem 

professores como esse (X) que não estão preocupados nisso... estão preocupados 

em saber se você realmente gostou... saber sua opinião pessoal mesmo... cada um 

tem seu direito de cátedra, assim... de ensinar... acho importante o modo como o 

livro desenvolve a narrativa, a história ali contada... o como ele vai te ensinar 

algo porque é extremamente fácil você ensinar alguém alguma coisa, mesmo ela 

não sendo um fator ou não, ou lendo aquilo ali várias vezes, ou fazer toda uma 

estrutura psicológica ali, incentivando a pessoa a ter um ensino crítico ou não... 

então a partir que o livro didático desenvolve uma leitura... por exemplo, os 

livros de Geografia e História, quando o livro de História fala que a Idade Média 

ela era extremamente autoritária... a aristocracia rural, tinha lá a influência da 

lei da terra, mas existia assim a lei da coletividade, das pessoas pensar com os 

outros, tinha esse lance de passar de geração para geração... é um 

tradicionalismo ali, coletivo... então, quando o livro didático trata da Idade 

Média, não trata só como uma idade ruim ou só trata como uma maravilhosa... 

então quando o livro didático, ele trata só como idade ruim, ou idade de trevas ou 

trata como idade maravilhosa... tem que ter os dois lados da moeda ou de dar 

oportunidade do aluno ou da aluna de pensar - ah, será que a Idade Média foi 

assim ou foi assado, será que foi tão ruim... a gente tentar fazer, entender como 

foi a Idade Média ali, desde 460 até 1500 e pouco, dois milénios... então, um 

ensino desse é muito importante e demonstra que não deve falar nunca um só 

lado da história... ou mesmo tratar Cuba como estímulo na guerra e tratar os 

Estados Unidos como um paraíso capitalista... não... tem o lado ruim em todos os 

casos, não tem como justificar ignorância né?... não é por causa que eu sou de 

esquerda que eu vou ler ali no livro didático que o capitalismo tem seu lado 

ruim... ah, que o livro didático está me doutrinando... ah, Daniel, isso é idiotice 

minha, como ler o texto social e ter que admitir que mesmo sendo uma construção 
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política, pretender a falar mal... ao contrário... conhecer o capitalismo, a gente 

precisa desenvolver tecnologias, desenvolver relações de trabalho assalariado em 

países bem desenvolvidos... uns menos que os outros países... o socialismo 

torturou e matou muito, ele foi deturpado... essa ideia de que todo o Estado é 

errado... entender o contexto social e, olha, que o livro didático está certo, mas 

faltou tratar disso e disso... então é essa a relação que eu vejo... ser bilateral ou 

unilateral, ter essa divisão o máximo possível por que... nunca entender que um é 

o lado certo... é uma manipulação muito cruel desse sistema que a gente tá... a 

gente não participa da escolha deles... o governo junto com o Ministério da 

Educação é que vê quais são os melhores para a gente... é até tenso né... às vezes 

surgem e os professores ou o corpo discente... o corpo de alunos dá uma 

analisada nos livros... mas é aquilo também, vai que alguém aí tem uma negra, 

tem uma visão um pouco estranha e aí não escolhe o livro que os especialistas do 

Ministério da Educação, que devem ser imparciais, indicam... uma escolha que é 

tendenciosa para o neoliberalismo, para o marxismo e aí vai destruir toda a 

nossa formação ou então como a gente... engravatados... agentes revolucionários 

de esquerda... e ser ali uma seleção... o máximo passar o possível que... eu acho 

que escolhendo determinados livros, indicar livros de estruturas diferentes que 

são imparciais e é bom ter diversidade... os professores não trabalham os livros 

didáticos nunca como formas de ensinar a gente... usam os dois... é muito comum 

em matérias que a gente né, trabalharem com clips, músicas... trabalharem o 

contexto que a gente vai estudar o professor paga a impressão dos textos de 

História, de Português e Espanhol são matérias que mais usam elementos de 

letras de música... já a Matemática não... na Matemática já usa bem mais o livro 

né?... Na minha infância eu tinha acesso a livros... ler eu lia mais pelos desenhos 

mesmo... achava os desenhos o maior barato, muito bom... era a história familiar 

que a mamãe lia para o seu filho... que a criança aprende a ler sozinha de tanto 

olhar, juntando as palavras... gosta muito da estrutura do livro, te inspira tipo... 

Ah, eu sou o Cascão porque eu não gosto de tomar banho, que molhe e tal... de 

tomar chuva... ou ali um quadrinho ou um mangá mesmo... depende da educação 

que seus pais te dão... meus pais liam para mim... não lia muito bem, mas lia 

bastante... agora se você for comparar entre eu assistir televisão e ler livros, eu 

assistia mais televisão do que lia livros... mas a leitura estava sempre presente... 



182 
 

 
 

se a literatura está presente durante a minha vida toda, a televisão é quase que a 

protagonista... eu rio muito, me emociona ou fico rindo sozinho... vendo alguma 

história ou parando para pensar ou dando a minha opinião... agora jornal eu não 

leio não... eu nunca gostei de ler jornal porque as letrinhas eram pequenininhas 

ou muita coisa... tinha matérias que eu não entendia, que eram mais pra adultos... 

então eu nunca... agora com meus 14 ou 15 anos que eu comecei a ficar mais com 

o jornal... mas eu, ainda assim, não me identifico muito... geralmente é algum 

artigo que eu ouvi alguém falando ou até pela televisão mesmo... só quadrinhos 

mesmo, só gibis mesmo... revistas como Hobes, como Mad eu acho elas 

manipuladoras... se eu dependesse ia ficar bitolado ali, ou que não me trazem 

estímulo algum... (silêncio). 

P – Ok, Daniel. Você tem mais alguma coisa que você lembre ou que você 

gostaria de falar sobre a sua leitura dos livros didáticos? 

D – Só gostaria de comentar quando que... eu espero que na sociedade daqui pra 

frente que o papel das pessoas que criam e divulgam informações sempre ali 

pautados pela imparcialidade ou pela dualidade pela multilateralidade sabendo 

que, às vezes... eu gosto de alguém, de alguma informação que pode ser escutado 

ou pode ser refutado o foco principal de ação e divulgação de informações é 

mesmo função de uma sociedade que eu acho subjetivamente saudável... eu vejo 

aqui muitos livros e muitos sites tendenciosos ou para esquerda ou para direita e 

ali acaba prevalecendo todo um... estou parecendo até o Fernando Haddad 

falando pô...  

 

 

- Daniel: Puxando o sétimo fio 

O aluno em sua narrativa fala que já tinha uma relação com a leitura antes da escola, 

que gostava muito de ler e que os livros didáticos aos quais teve acesso no seu período 

escolar, como os de Ciências, História, Geografia e Português, trouxeram para ele um saber 

que ele considerava importante sobre o passado, o futuro, sobre bases políticas, sociais e 

religiosas e que isso teria como consequência sua diversidade de conhecimento (como 

cidadão). Demonstra uma preocupação, em toda a sua narrativa de que nunca se deve falar de 

um lado só da história. O aluno aponta para o perigo de manipulação por determinadas 
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escolhas tendenciosas, defendendo informações que se pautem pela imparcialidade, como se 

isso fosse possível.  

Emerge aqui, uma ideia de leitura asséptica onde a mesma não é mediada, como nos 

aponta Vygotsky pelos sentidos e significados do contexto sócio histórico ao qual se pertence. 

Para nenhum dos autores com o qual este trabalho dialoga, a ideia de leitura se desvincula da 

leitura de mundo, do contexto.  

Também parece emergir nesta narrativa, um sentido de leitura que, embora aparente 

trazer um olhar muito politizado sobre o uso do livro didático, em função do discurso da 

imparcialidade, acaba reduzindo a leitura a uma função instrumental, decodificadora e 

informativa: “eu espero que na sociedade daqui para frente que o papel das pessoas que 

criam e divulgam informações sempre ali pautados pela imparcialidade ou pela dualidade 

pela multilateralidade sabendo que, às vezes... eu gosto de alguém de alguma informação que 

pode ser escutado ou pode ser refutado o foco principal de... ação e divulgação de 

informações é mesmo função de uma sociedade que eu acho subjetivamente saudável”. 

 

 

5.4- Entrelaçando as narrativas dos alunos: 

Gostaria de reiterar aqui, que alguns alunos tiveram muita dificuldade de 

estabelecerem uma narrativa ou por não terem entendido o propósito desse tipo de entrevista 

ou por estarem muito presos a um conceito de entrevista que implica em uma relação de 

perguntas e respostas.  

Como nos aponta Vygotsky (2001), o desenvolvimento dos conceitos se dá tanto 

através de experiências cotidianas da criança como através do aprendizado formal e se tornam 

fundamentais para o desenvolvimento do pensamento e de uma linguagem reflexiva. Aqui 

fica uma questão sobre que tipo de desenvolvimento a leitura aprendida na escola vem ou não 

proporcionando para essa maior articulação entre pensamento e palavra. 

No conjunto das narrativas, para Antônio a leitura dos livros didáticos, se constitui 

basicamente em uma tarefa da aula formal. Rememorando minha trajetória escolar, percebo 

que eu também tinha a mesma concepção de leitura. A leitura estava vinculada à 

obrigatoriedade e ao cumprimento das tarefas de aula formal. Não havia por parte dos 
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professores uma articulação entre as leituras realizadas e uma reflexão sobre elas relacionada 

com o contexto vivido pelos alunos. 

Segundo Bernardo, esta leitura também é uma tarefa de sala de aula, mas que pode se 

ampliar a outros textos para além do texto escrito, abrindo oportunidade para que os 

conteúdos das disciplinas se transformem em veículo de discussões e de outras visões de 

mundo. Revisitando o meu passado, muito da minha própria concepção de leitura foi formada 

pelos meus professores de português e, na época, não se falava e nem se pensava em trabalhar 

a leitura de uma forma interdisciplinar. Nunca houve nenhum trabalho pedagógico 

interdisciplinar com a leitura dos textos e livros didáticos de qualquer disciplina e as leituras 

realizadas por nós alunos estavam sujeitas aos sentidos atribuídos pelos professores de 

português e literatura que eram considerados os únicos responsáveis pela formação de 

leitores. 

Para Carlos, a leitura dos livros didáticos viabiliza o conhecimento de outros mundos, 

outras épocas e outras realidades. Nesse sentido, é algo que também transcende a ideia do 

texto escrito onde outras formas de leitura podem beneficiar a leitura destes conteúdos. Na 

minha trajetória de formação, o conceito de leitura estava intimamente relacionado ao texto 

escrito. Não tenho lembranças de nenhuma outra forma de “ler” o mundo. 

Daniel traz um sentido da leitura destes textos que defende uma visão asséptica e 

imparcial dos mesmos, valorizando nesta perspectiva, uma função instrumental e 

decodificadora da leitura. Como o mencionado acima, a leitura era trabalhada como um 

processo de decodificação do texto escrito e não se valorizava um trabalho de reflexão crítica 

sobre os textos lidos. 

Assim, o que as narrativas dos alunos demonstraram foi que a relação dos alunos com 

os livros didáticos na escola, passa por experiências que antecedem a escola e a aprendizagem 

formal, que acontecem na escola a partir da mediação do professor e das concepções dos 

mesmos sobre a leitura em geral e a leitura dos livros didáticos em particular, assim como, 

também atravessam a escola como pautas que defendem a neutralidade e a imparcialidade 

desta e do professor, como se esta posição não configurasse em si mesma também, uma 

posição ideológica.  
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Considerações finais 

Os muitos lados da trama 

 

 

Retomando primeiramente aos meus objetivos específicos da pesquisa, que se baseiam 

na compreensão dos sentidos atribuídos, por professores e alunos, ao papel da leitura, 

especialmente à leitura de textos e livros didáticos das disciplinas de História, Geografia e 

Ciências e conhecer as práticas pedagógicas dos professores a partir da leitura dos textos e 

livros didáticos dessas respectivas disciplinas e, além disso, fazendo uma retomada da 

importante questão que a abordagem teórico e metodológica da pesquisa (auto)biográfica de 

histórias de vida e formação pode viabilizar, a construção de uma comunidade de vida e de 

discurso, o que quer dizer uma possibilidade de aproximação entre gerações e entre 

espacialidades e temporalidades, é que a partir desses pontos procurarei realizar alguns 

diálogos entre professores e alunos participantes da pesquisa e minhas próprias experiências 

como professora e aluna.  

Antes, porém, de iniciar a estabelecer estes diálogos, recobro que a escolha do colégio 

onde foi realizada a pesquisa deveu-se não somente pela abertura de acesso aos professores e 

alunos e aos espaços do próprio colégio, dada por sua direção para que a pesquisa fosse 

realizada, mas também por ser um espaço de educação pública e que reflete o contexto 

político e social em que se encaixam os participantes. 

Recobro também que a minha escolha por desenvolver uma pesquisa junto aos 

professores das disciplinas de História, Geografia e Ciências deveu-se ao fato destas 

disciplinas não se constituírem como o lócus formalmente estabelecido e esperado de trabalho 

com a leitura, uma vez que esse papel, geralmente, fica a cargo da disciplina de Língua 

Portuguesa. Do mesmo modo, recobro ainda que a justificativa de escolha por desenvolver a 

pesquisa junto aos últimos anos escolares do segundo segmento do Ensino Fundamental, ou 

seja, do 6° (sexto) ao 9° (nono) ano, está associada ao fato de que é a partir do 6° (sexto) ano 

que os alunos têm contato com uma multiplicidade de trabalhos pedagógicos desenvolvidos 

pelos vários professores das disciplinas de História, Geografia e Ciências que atendem a esses 

anos de escolaridade e, portanto, poderem discorrer como percebem o trabalho pedagógico 

desses professores com a leitura, especialmente a leitura dos textos e livros didáticos das 

disciplinas em referência. 
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Os resultados da pesquisa realizada no colégio, a partir da análise temática das 

entrevistas que foram inspiradas nos moldes da entrevista narrativa, com professores e alunos 

e associadas aos referenciais teóricos que compõem esta tese, me oportunizaram a fazer uma 

série de reflexões e de associações entre a minha própria trajetória de formação enquanto 

leitora e as trajetórias trazidas pelos sujeitos participantes da pesquisa, para dar conta de 

responder não somente aos meus objetivos específicos, mas também às minhas próprias 

inquietações iniciais no desenvolvimento desta Tese. 

Quanto aos objetivos específicos desta pesquisa, destaco que as narrativas de 

professores e alunos deram conta de trazer à tona os sentidos atribuídos, por esses 

participantes à leitura de uma forma geral e à leitura dos textos e livros didáticos.  

Temos, assim, nas narrativas das professoras, que a leitura é de uma forma mais 

abrangente: um modo de dar significado ao conteúdo; fazer você estar mais apto a se 

posicionar no mundo, dando um sentido para isso; a leitura é linguagem e, portanto, admite 

outras formas de linguagem que não se prendem ao texto escrito; nem sempre as professoras 

das disciplinas de História, Geografia e Ciências se veem como formadoras de leitores. Há 

uma expectativa por parte das professoras de que os alunos já sejam leitores prontos, como se 

esse não fosse um processo contínuo e ininterrupto. . 

Nas narrativas dos alunos está claro o sentido de leitura como uma tarefa de sala de 

aula, mas que também pode se estender a outros textos para além do texto escrito, abrindo a 

oportunidade para que os conteúdos das disciplinas se transformem em veículos de discussões 

e de outras visões de mundo. Nesse sentido, a leitura transcendendo a leitura do texto escrito, 

como a leitura de imagens e filmes, pode possibilitar uma maior compreensão da leitura do 

texto didático.  

É percebida também, uma concepção de leitura como algo asséptico e imparcial e, 

portanto, nessa visão o que se valoriza é a função instrumental e decodificadora da leitura, 

mostrando como pautas conservadoras e, infelizmente atuais, tem força produtora de sentidos 

sobre a leitura.  

Fica claro nas narrativas tanto de alunos quanto das professoras que suas experiências 

com a leitura antecederam a entrada na escola, aconteceram e acontecem durante os anos 

escolares a partir da mediação dos professores e também atravessaram/atravessam a escola 

como pautas que defendem a neutralidade e a imparcialidade da escola e do professor, como 
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se esta posição de se colocar neutro e imparcial, também não configurasse uma posição 

ideológica.  

Algumas vezes, a própria dificuldade de desenvolver uma narrativa, a presença de 

algumas respostas estereotipadas ou “prontas”, ou mesmo a dificuldade de compreensão do 

que se estava pedindo, pode trazer a questão do papel que a leitura na escola tem 

desempenhado no processo de desenvolvimento entre pensamento e linguagem, tão destacado 

por Vygotsky.  

Na minha própria trajetória de formação como leitora, o meu contato com a leitura 

antecedeu em alguns anos a minha entrada na escola e, pessoalmente, a leitura tinha um 

sentido de acesso a um mundo que ainda não podia ser compartilhado por mim, o mundo dos 

“adultos”. Após meu contato com os alunos e as professoras, sujeitos da pesquisa, pude 

refletir e talvez entender melhor o porquê “imitar” a leitura que eu via os adultos exercitarem, 

o porquê decorar as falas e imitar os locutores de televisão, o porquê brincar de ensinar minha 

irmã mais nova quando eu mesma não tinha, ainda, entrado na escola. Mas o meu mundo era 

minha escola antes que eu pudesse entrar na escola e o mundo, aqui interpretado como 

contexto em que eu vivia, era o mundo dos adultos. Eu não sabia, mas já fazia uma leitura 

desse mundo. Paulo Freire já chamava a atenção de que a leitura de mundo precede a leitura 

da palavra e, sem perceber nem saber, eu estava lendo este mundo.  

É interessante tomar a consciência de que, mesmo antes de entrar na escola e ser 

alfabetizada, a leitura estava presa ao texto escrito, tanto que nas minhas recordações eu cito 

que estava sempre com um livro ou revista na mão quando reproduzia as propagandas de 

televisão, quando eu contava uma historinha para minha irmã mais nova , quando “fingia” que 

estava lendo.  

Quando eu entrei na escola e fui alfabetizada, a leitura ganhou novo sentido. Como 

alguns alunos trouxeram em suas narrativas que a leitura podia transporta-los para outros 

mundos, podiam mexer com a imaginação, a leitura também tinha esse poder sobre mim. 

Assim, eu não perdia a oportunidade de ler alguns livros sempre que podia ter acesso a eles e 

vivia aqueles outros mundos e incorporava alguns personagens, usando minha imaginação.  

Quanto à leitura dos livros didáticos, o que as narrativas das professoras evidenciaram 

é que a leitura do livro didático se relacionava a uma obrigatoriedade para dar conta das 

exigências que se referiam aos conteúdos, às provas e exames; não estão presentes na leitura 

dos livros didáticos o envolvimento com a leitura, o interesse pelo que está sendo tratado; o 
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trabalho pedagógico de leitura do livro didático não dá conta da realidade e, por isso, 

necessita de uma reconfiguração feita pelo professor para ajustá-lo à realidade. Relacionando 

à minha própria construção de sentido sobre a leitura, no início dos meus anos escolares, o 

sentido atribuído a ela ainda estava muito ligado a uma apreensão do conteúdo dos textos 

indicados para dar conta de responder as questões de provas ou outras atividades e exercícios 

que as disciplinas em referência propunham. Via os livros didáticos como obrigatórios, 

somente para estudo. Da mesma forma que as professoras narraram que não havia interesse 

nem envolvimento pela leitura, eu também não me sentia atraía e não me envolvia com a 

leitura do conteúdo dos livros didáticos. Não conseguia vincular, como alguns alunos 

relataram, as leituras dos livros e textos didáticos com nenhum processo criativo e criador de 

outras formas de leitura. As leituras que me eram prazerosas, foram as leituras que mexiam 

com o meu lado emocional. Nesse sentido, a leitura também tinha o sentido de “instrumento 

de acesso” às minhas emoções, de me levar a outros lugares, de poder imaginar outras 

situações ou de poder me imaginar naquelas situações e de viver como personagem da 

história. A reflexão que faço agora e que me chama atenção é que eu não considerava a leitura 

dos livros didáticos, como nos aponta Larrosa (2016), como uma “experiência”. Ter feito 

muitas leituras ou, como o autor nos coloca, ter adquirido muitas “informações” através da 

leitura sobre um determinado assunto, não significa ter sido “marcada” por elas. Não significa 

ter havido uma mudança no meu modo de pensar ou de construir um conhecimento. Talvez, 

por isso, o conteúdo das leituras dos livros didáticos feitas por mim somente permanecessem, 

por um determinado tempo, “disponíveis” na minha memória e quando não necessitava mais 

delas para responder às exigências escolares, esses conteúdos “evaporavam” como se nunca 

tivessem sido acessados. Nesse sentido, minhas leituras dos livros didáticos também estavam 

muito presas às atividades de sala de aula e eu não conseguia perceber essa função da leitura 

dos livros didáticos de transcendência do texto escrito.  

A minha percepção de leitura prazerosa, era somente aquela que era capaz de “nos 

transportar” para outros mundos, que mexia com a imaginação, em concordância com a 

concepção de leitura prazerosa na percepção da maioria dos alunos entrevistados. Aqui, 

retomo Larrosa (2016) que diz que a leitura não deve ser somente entretenimento, ela tem que 

se constituir uma experiência. A imaginação e o sonho são importantes, mas se não “nos 

tocam”, e se não nos deixam marcas no sentido de uma mudança efetiva em nós, não se 

constituíram como uma experiência. Segundo uma das professoras entrevistadas, a imposição 

de leituras teria uma conotação de agressão ao aluno que não teve construído, durante a sua 
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trajetória escolar, esse hábito de ler. Não posso dizer que eu tive o meu hábito de leitura 

construído pela escola, o que chama a atenção é que a escola não se dá conta de poder 

trabalhar a leitura de outras formas que não seja somente a leitura formal de sala de aula. 

Parece que o uso pelos professores, de imagens, de filmes, de vídeos, de outros recursos que 

não sejam a leitura formal dos livros didáticos, não se configuram como outras formas e 

possibilidades de ler. Eu sempre tive acesso a muitas outras formas de leitura durante toda a 

minha trajetória escolar, mas nunca na escola.  

Por tudo que pude compreender através do fio condutor que o trabalho aqui realizado 

me permitiu conduzir, através de um certo mergulho na narrativa de algumas passagens de 

minha história de vida e formação, na narrativa de algumas leis e de políticas públicas 

voltadas para o fomento da leitura e da formação de leitores, no diálogo com alguns autores e 

nas narrativas de professores e alunos, pude ir tecendo uma comunidade narrativa, no sentido 

benjaminiano, onde ao reconhecer conexões de minha história com algumas das histórias 

trazidas por professores e alunos, pude perceber que mesmo através de espaços-tempos 

diferenciados, a relação com a leitura na escola, de um modo geral, e na leitura de textos e 

livros didáticos em particular, continua favorecendo mais a dimensão da informação do que 

da experiência.  

Percebo que “acumular informações” tem sido preferido pelos alunos à realização da 

experiência da leitura. A velocidade com que a informação chega, parece nos iludir de que 

sabemos muitas coisas e isso é visível entre os alunos. Trazendo para a minha própria prática, 

eu percebo que os alunos preferem buscar no celular as respostas prontas aos exercícios que 

proponho, do que ter que ler os textos para respondê-los. Qual o conhecimento que fica depois 

de acharem a resposta “certa” ou que julgam ser a correta? Nenhum. Eles conseguem chegar a 

respostas prontas, mas não percebem que não conseguem fazer relações daquilo que 

supostamente “aprenderam” com a própria vida. A informação não se “conserva” e, com a 

mesma velocidade que vem, ela dá lugar a outras tantas informações que vão embora sem nos 

deixar vestígios. Nesse sentido, elas não se constituem como uma experiência. Benjamin 

(2012) e Larrosa (2016) já apontavam que não somos mais capazes de “intercambiar” 

experiências, de atribuir sentidos a aquilo que “nos passa”. Desse modo, a leitura não tem se 

constituído como uma experiência, na escola, na universidade, nos espaços de ensino de uma 

forma geral, com o outro e com as nossas próprias experiências. Este saber já não tem a 

mesma “autoridade” sobre nós professores e alunos. Desse modo, eu percebo que o 

conhecimento também se empobreceu.  
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Muitas coisas faladas pelas professoras em suas narrativas, eu sentia na minha própria 

prática docente atual, principalmente no que diz respeito ao desinteresse dos meus alunos 

quanto às leituras dos textos que indico como leitura prévia às minhas aulas. Assim, neste 

percurso vivido durante a pesquisa e lembrando as minhas inquietações e questionamentos 

iniciais sobre o afastamento da leitura, de meus alunos, já pensei em outras práticas de leitura 

que não fiquem presas somente à leitura dos textos didáticos. Uma possibilidade pensada é 

trabalhar com textos da literatura que abordem a escola, as relações entre professores e 

alunos, a própria aprendizagem, o trabalho dos professores e pedir que, após a leitura, que 

faríamos coletivamente, os alunos narrassem suas experiências relacionadas ao tema que está 

sendo apresentado. Já havia pensado nesta possibilidade, mas não tinha colocado em prática 

ainda. Aqui retomo Larrosa (1996) que aponta que a leitura nos coloca frente a nós mesmos e 

eu acredito que esta proposta de trabalho com textos da literatura poderia proporcionar esta 

experiência aos alunos. Este pode ser um caminho de fazer os alunos terem uma outra 

experiência de leitura, no sentido benjaminiano, uma leitura que traga alguma reflexão 

implícita nela. Aqui também retomo Yunes (2003) que defende que uma leitura literária nos 

possibilita a “compreensão e a lucidez daquilo que importa ser narrado de nossas vidas”. 

Nesse sentido, a leitura possibilitaria esse exercício de “encontro comigo mesmo”, com o 

outro e com a vida e possibilitaria um “revisitar o passado”, trazendo-o para o presente e 

ressignificando-o e possibilitando uma outra forma de pensar e viver uma experiência no 

futuro, no sentido bem benjaminiano mesmo. Talvez trazendo uma leitura mais “leve”, eu 

consiga fazer meus alunos a se aproximarem/reaproximarem dela. Nesse sentido, também 

retomo Yunes (2003) que diz que quando a dificuldade de compreensão de um texto acontece, 

a consequência é o bloqueio à leitura e o comprometimento da aprendizagem. Essa não é a 

finalidade de nenhum professor e, menos ainda, a minha! Além disso, a autora também 

defende que a formação do leitor deve estar vinculada ao prazer, à possibilidade do leitor 

expressar suas descobertas. Não tenho dúvida que é esse caminho que quero trilhar e isso só 

foi possível perceber nesse caminho trilhado, experimentado, refletido e vivido. 

Ao mergulhar nesse processo de entrelaçamentos de narrativas, com certeza, não saio 

do mesmo modo de quando eu entrei. Nesse sentido, retomo Nóvoa (2014) que diz que ao nos 

implicarmos neste processo já estamos em um processo de autoformação e de auto 

constituição tanto como professores quanto como alunos. O meu desejo é que a retomada 

desses espaços de narrativas possibilite a experiência de que ler é estabelecer e ampliar 

conexões entre o leitor, o texto e o contexto, ampliando novas possibilidades de se ler o 



191 
 

 
 

mundo e, como diria Paulo Freire, de se ler lendo o mundo. Com certeza, minha visão sobre 

minha própria prática de utilização da leitura dos textos da disciplina por mim ministrada, foi 

modificada. 
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Anexo – Modelo do TCLE 

 

 

Título do Projeto: “O SENTIDO DA LEITURA DE TEXTOS E LIVROS DIDÁTICOS 

NO SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL: NARRATIVAS DE 

PROFESSORES E ALUNOS” 

Pesquisador Responsável: Mônica Maria de Azevedo 

Nome do participante:  

Responsável legal (quando for o caso):                                                     R.G.: 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima citado, de responsabilidade da pesquisadora Mônica Maria de Azevedo – doutoranda 

do Programa de Pós Graduação da UFF. 

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra 

ao pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade. 

 

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos: 

1. O trabalho tem por objetivos conhecer os sentidos atribuídos, por professores e alunos, à 

leitura de textos e livros didáticos de História, Geografia e Ciências, bem como conhecer 

como o professor realiza seu trabalho pedagógicos com essas leituras e conhecer como o 

aluno vê este trabalho do professor. 

2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em conceder uma entrevista, que nesta 

pesquisa se configura como uma entrevista não estruturada, com perguntas fechadas, mas sim 

como uma entrevista narrativa onde narrarei minha relação com a leitura dos livros didáticos 

da disciplina sob minha responsabilidade e como desenvolvo o meu trabalho pedagógico 

através da leitura, com alunos do Ensino Fundamental. 

3. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para a elaboração de uma pesquisa de 

doutorado no qual a pesquisadora busca para conhecer o processo de produção de sentidos de 

professores e alunos sobre a leitura de textos e livros didáticos, constituído ao longo de suas 

trajetórias de formação e suas relações com as práticas pedagógicas de leitura atuais em 

relação às disciplinas de História, Geografia e Ciências.  

4. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de um encontro, que poderá variar 

entre dez a vinte minutos. 

5. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofrerei 

qualquer prejuízo. 

6. Estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

7. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar 

terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 
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8. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins 

desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados. 

9. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Mônica Azevedo, 

pesquisador (a) responsável pela pesquisa, telefone: (21) 98235-6665, e-mail:azevedo-

monica@uol.com.br,  

Eu, _________________________________________RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

______________, _____ de ___________________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________    

Assinatura do participante 

________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 


