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caminhos. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem). 2022. 219f. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta como foco de pesquisa o fenômeno formação leitora na 

Educação Básica, na perspectiva de professores de Língua Portuguesa. A pesquisa 

empreendida situa-se no âmbito da Linguística Aplicada e foi orientada pela seguinte pergunta: 

Qual a natureza do fenômeno formação leitora, na perspectiva do professor de Língua 

Portuguesa da Educação Básica, sob o olhar da Complexidade? O referencial teórico utilizado 

na pesquisa estrutura-se no eixo da epistemologia complexa (MORIN, 2000, 2015a,  2018), que 

orientou as reflexões sobre as relações entre ciência e conhecimento, focalizando a (re-)ligação 

dos saberes; e no eixo dos estudos sobre a formação do leitor em língua materna (SAMUELS 

e KAMIL, 1984; SILVEIRA, 2005; MORTATTI, 2004; SOARES, 2012a, 2012b; KLEIMAN, 

1995, 2004, 2013; STREET, 2014; ROJO e MOURA, 2012, 2019; BUNZEN, 2011; COSSON, 

2013; GERALDI, 2015; RANGEL, 2020), a partir do qual foi construído um painel sobre os 

conceitos que orientam a atuação do docente de Língua Portuguesa e a formação do leitor. A 

metodologia utilizada foi a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) 

(FREIRE, 2010, 2012, 2017), que objetiva descrever e interpretar fenômenos complexos da 

experiência humana, chegando-se aos temas e subtemas que caracterizam a essência do 

fenômeno observado. A pesquisa investigou docentes de Língua Portuguesa que atuam na 

Educação Básica e, como instrumentos de pesquisa, foram utilizados, além de questionário de 

perfil, relatos de experiência pessoal de formação leitora e conversa hermenêutica, os quais 

foram textualizados e tematizados. A partir do processo interpretativo da AHFC, a essência do 

fenômeno revelou os seguintes temas: Instituição, Enfrentamento, Materialidade, Virtualidade, 

Dificuldade, Incentivo e Eros. Considerando as descobertas da pesquisa e a base teórica 

mobilizada, o trabalho revela a possibilidade de um leitor compreendido à luz da epistemologia 

complexa, identificado como um intérprete ecossistêmico dos sentidos nos quais se vê 

entremeado, bem como a possibilidade de um docente leitor multidimensional, para o qual se 

propõe, como recurso à sua constituição, a auto-heteroecoformação leitora docente (FREIRE e 

LEFFA, 2013). O trabalho destaca, por fim, o potencial da epistemologia complexa para a 

pesquisa com a formação de leitores, com vistas ao aprofundamento dos estudos que 

compreendem as relações entre a formação leitora docente e a vivência como formador de 

leitores em língua materna na Educação Básica.  

 

 

 

Palavras-chave: Epistemologia da Complexidade; Formação Leitora; Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa; Língua Portuguesa; Auto-heteroecoformação 

leitora, Educação Básica 
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reconnections and paths. Thesis (Doctorate in Applied Linguistics and Language Studies). 

2022. 219s. Pontifical Catholic University of São Paulo. São Paulo, 2022. 

 

ABSTRACT 

 

The present work focuses on the phenomenon   reader education through the lens of complex 

epistemology, from the perspective of Portuguese Language teachers in Basic Education. The 

research undertaken is situated within the scope of Applied Linguistics and guided by the 

following question: What is the nature of the phenomenon reader education through the lens of 

complex epistemology, from the perspective of Portuguese Language teachers in Basic 

Education? The theoretical framework used in the research is structured on the axis of complex 

epistemology (MORIN, 2000, 2015a, 2018), which guided the reflections on the relationship 

between science and knowledge, focusing on the reconnection of knowledge; and in the axis of 

studies on the formation of the reader in the mother tongue (SAMUELS and KAMIL, 1984; 

SILVEIRA, 2005; MORTATTI, 2004; SOARES, 2012a, 2012b; KLEIMAN, 1995, 2004, 

2013; STREET, 2014; ROJO and MOURA, 2012, 2019; BUNZEN, 2011; COSSON, 2013; 

GERALDI, 2015; RANGEL, 2020), from which a panel was built on the concepts that guide 

the performance of the Portuguese language teacher and the formation of the reader. The 

methodology used was the Complex Hermeneutic-Phenomenological Approach (CHFA) 

(FREIRE, 2010, 2012, 2017), which aims to describe and interpret complex phenomena of 

human experience, reaching the themes and sub-themes that characterize the essence of the 

observed phenomenon. The research investigated Portuguese language teachers who work in 

Basic Education and, , in addition to a profile questionnaire, reports of personal experience of 

reading training and hermeneutic conversation were used as research instruments, which were 

textualized and thematized. From the interpretative process of the CHFA, the essence of the 

phenomenon revealed the following themes: Institution, Coping, Materiality, Virtuality, 

Difficulty, Incentive and Eros. Considering the research findings and the mobilized theoretical 

basis, the work reveals the possibility of a reader conceived in the light of complex 

epistemology, identified as an ecosystemic interpreter of the meanings in which s/he perceives 

him/herself intertwined, as well as the possibility of a multidimensional teacher reader, to which 

is proposed, as a resource for its constitution, the teaching reading elf-hetero-eco-formation 

perspective (FREIRE and LEFFA, 2013). Finally, the work highlights the potential of complex 

epistemology for research on reader education, aiming at deepening the studies on relation 

between teacher reading education and his/her experience as a teacher of native language 

readers in Basic Education. 

 

Keywords: Epistemology of Complexity; Reading Formation; Complex Hermeneutic-

Phenomenological Approach; Portuguese Language; Reading self-hetero-eco-formation, Basic 

Education 
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1     INTRODUÇÃO 

 

Inicio este trabalho recorrendo a uma sucinta narrativa, inserida na obra As cidades 

invisíveis, de Ítalo Calvino. O livro, uma pequena brochura de capa azulada, conduz seu leitor 

pelas fantásticas viagens de Marco Polo, contadas a Kublai Khan. Relatadas pela imaginação 

fascinante do navegador veneziano em suas missões diplomáticas, as breves descrições das 

cidades por onde ele passa ganham, sob sua voz, um aspecto singular: cada cidade recebe um 

nome feminino e uma caracterização ímpar, formada por uma mescla entre o relato geográfico 

e o universo onírico.  

Ao longo de textos curtos, que, em conjunto, assemelham-se a um álbum de retratos de 

viagem, somos levados a conhecer a cidade de Anastácia, por exemplo, que é “banhada por 

canais concêntricos e sobrevoada por pipas” (CALVINO, 1990, p. 16); a cidade de Despina, 

que se “apresenta de forma diferente para quem chega por terra ou por mar” (CALVINO, 1990, 

p. 21), entre outras. 

Dentre as cidades descritas pelo narrador, uma me pareceu muito especial. Chama-se 

Otávia e segue descrita assim: 

 

Se quiserem acreditar, ótimo. Agora contarei como é feita Otávia, a 

cidade-teia-de-aranha. Existe um precipício no meio de duas montanhas 

escarpadas: a cidade fica no vazio, ligada aos dois cumes por fios e correntes 

e passarelas. Caminha-se em trilhos de madeira, atentando para não enfiar o 

pé nos intervalos, ou agarra-se aos fios de cânhamo. Abaixo não há nada por 

centenas e centenas de metros: passam algumas nuvens; mais abaixo, 

entrevê-se o fundo do desfiladeiro. 

Essa é a base da cidade: uma rede que serve de passagem e 

sustentáculo. Todo o resto, em vez de se elevar, está pendurado para baixo: 

escadas de corda, redes, casas em forma de saco, varais, terraços com forma 

de navetas, odres de água, bicos de gás, assadeiras, cestos pendurados com 

barbantes, monta-cargas, chuveiros, trapézios e anéis para jogos, teleféricos, 

lampadários, vasos com plantas de folhagem pendente. 

Suspensa no abismo, a vida dos habitantes de Otávia é menos incerta 

do que a de outras cidades. Sabem que a rede não resistirá mais do que isso 

(CALVINO, 1990, p. 71). 

 

A narrativa do meu convidado acaba exatamente no ponto até onde foi reproduzida 

acima, mas a impressão de suas palavras certamente permanece por muito tempo: seja pelo 

arrepio que se sente ao se visualizarem as profundas escarpas, seja pela breve vertigem que 

causa a sensação de inversão do mundo ou pela respiração suspensa ao se imaginar a fragilidade 

dos objetos corriqueiros que se prendem no limite da tensão dos fios da rede. 
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Esse pequeno texto, em suas poucas palavras, foi capaz de evocar o arrepio de altura, a 

memória de atordoamento, os objetos do cotidiano e, talvez, outros autores, outras cidades, 

imaginárias ou reais, pelas quais passamos. Otávia, assim como outras cidades invisíveis, 

entretanto, não existe no mundo concreto, mas realiza-se no mundo da leitura, com sua mágica, 

seu fascínio. 

Os mistérios da leitura estão entremeados em minha vida como pessoa, como 

profissional e como pesquisadora. Assim como os firmes e frágeis fios de cânhamo que 

sustentam a cidade invisível, a rede que sustenta muito do que sou é formada por aquilo que eu 

li, seja na solidão da adolescência, nas descobertas da faculdade, no ruído da sala de aula com 

meus alunos ou como pesquisadora. A motivação pessoal que rege esta pesquisa é o 

deslumbramento, o fascínio que presencio quando compartilho experiências de leitura. Essas 

ações moldaram minha atuação como professora e como pesquisadora. Formar leitores foi a 

força motriz que me motivou estar em sala de aula por quase trinta anos, e trabalhar formando 

leitores é a faceta mais rica de minha jornada como professora de Língua Portuguesa e como 

pesquisadora na área de linguagem, porque nada é mais gratificante do que o olhar de um jovem 

que vislumbrou, pela primeira vez, o mundo com as nuvens flutuando aos seus pés... 

Como pesquisadora, as indagações sobre a formação de leitores me acompanharam 

desde o início de minha formação e atuação como professora. Quando comecei a lecionar, em 

1993, as bibliotecas das escolas onde atuava eram espaços que se confundiam com depósitos, 

com livros descartados e carteiras viradas umas sobre as outras; o computador pessoal era um 

obscuro objeto cinzento acomodado em algum cômodo administrativo, acessível aos 

profissionais que exerciam cargos de gestão ou pessoal técnico. Dar aulas de Língua Portuguesa 

era percorrer um circuito fechado de regras que se repetia nos ciclos educacionais ano após ano, 

com uma única diferença: no antigo Segundo Grau, acrescentava-se o estudo de Literatura por 

meio de uma lista de autores representados nos livros didáticos por fotos em preto e branco de 

sisudos escritores clássicos e algum trecho recortado de poema ou prosa. Um bom professor de 

Português era aquele que tinha uma boa memória para regras, datas e citações avulsas. 

Esse retrato, embora possa ainda parecer presente em algumas escolas, passou por 

mudanças significativas. A morosidade com que os seguidos governos implantam laboratórios 

de informática em escolas públicas foi atropelada pela velocidade com que o mercado de 

tecnologia fez chegar aos jovens os smartfones. Em 2019, contabilizaram-se mais de 230 
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milhões de aparelhos celulares ativos no Brasil1 e o impacto da mudança tecnológica se fez 

sentir em todos os lugares, inclusive na sala de aula. 

As mudanças educacionais promovidas pelo Estado também não devem ser ignoradas. 

Um exemplo, focalizando o Ensino Médio: em 1995, houve a ampliação do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) para esse nível de ensino; em 1997, criou-se o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM); em 1999, houve a criação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), discutidos e reformulados ao longo dos anos 2000 

(BUNZEN e MENDONÇA, 2006, p. 16). A reforma do Ensino Médio, somada à implantação 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), encarregaram-se de propor um diferente perfil 

à estrutura educacional do Ensino Médio, atualmente. 

As alterações advindas das mudanças tecnológicas, bem como a reorganização das 

diversas modalidades do ensino, representam apenas duas das muitas facetas que compõem a 

palavra que sintetiza minha percepção sobre o estar em sala de aula: mudança. Estar em sala de 

aula é conviver com a mudança. Não há como não lembrar de Camões quando se escreve esta 

palavra: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, / Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

/ Todo o mundo é composto de mudança, / Tomando sempre novas qualidades.” (CAMÕES, 

[1595] 2020). 

Há de se indagar se as escolas, com suas carteiras ainda enfileiradas e os professores 

alocados em rígidas e confusas tabelas de horários, realmente podem ser associados à ideia de 

mudança. Reafirmo essa ideia, porque a ela contraponho outra palavra: transformação. A 

palavra mudança, que vem do latim mutare, é definida como alteração ou modificação do 

estado normal de algo, troca, alteração ou substituição. A palavra transformação, do latim 

transformatio, é a alteração que dá nova forma, a mudança de uma forma em outra; 

metamorfose.2  

A contraposição entre essas duas palavras ressalta a minha percepção, porque mudar é 

alterar, trocar. Foram muitas as mudanças, tanto no que se refere a leis, metodologias de ensino, 

 
1 O Brasil tem 230 milhões de smartphones em uso. (Época Negócios.  26 abril 2019, atualizado em 29 de abril 

2019, Tecnologia. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/brasil-tem-

230-milhoes-de-smartphones-em-uso.html>. Acesso em: 24 abr. 2020). 

2 In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2020. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/mudanca/>.  Acesso em: 24 abr 20.  In: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 

7Graus, 2020. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/mudanca/>.  Acesso em: 24 abr 20. 
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materiais didáticos, quanto a propostas de práticas diversificadas. Compreendo que as 

mudanças são necessárias e inerentes à atividade humana. Aquelas que vivenciei no magistério 

representaram tentativas, algumas mais bem-sucedidas do que outras, de adaptar o ensino aos 

mais diferentes propósitos - o que o poeta português tão bem expressou como o movimento do 

tempo, das vontades e das qualidades dos seres e coisas. Mas falar em transformação exige que 

se atente para o prefixo trans-, que remete ao que atravessa e ultrapassa a natureza essencial do 

que se quer transformar, levando-a para fora de sua casca, de suas limitações e restrições. As 

mudanças podem ser muito nítidas, evidentes e, até mesmo, quantificáveis em algumas 

situações; a transformação, muitas vezes é translúcida, pouco aparente, mais profunda.  

Essas reflexões relacionam-se diretamente com minha jornada como pesquisadora na 

área de formação de leitores, pois, em sala de aula, junto a jovens e adultos, tive o privilégio de 

presenciar momentos de transformação, no sentido mais profundo, que a leitura pode realizar, 

a despeito das bem ou malsucedidas mudanças pelas quais a educação passou. Nesse sentido, 

como professora, sempre foi muito realizador ler junto com meus alunos. Como pesquisadora, 

essa realização materializava-se em forma de indagações concretas: Que ações tiveram 

resultado? Que caminhos e pressupostos teóricos são efetivamente capazes de realizar a 

transformação? Como correlacionar o que se pretende como uma formação leitora em sua 

natureza transformadora e as exigências do sistema educacional de ensino? 

Em busca de aprofundar os estudos sobre essas questões, realizei meu mestrado entre 

2012 e 2014, na Universidade de Taubaté. Na pesquisa desenvolvida (MARIOTO, 2014), fiz 

uma imersão nos materiais didáticos oficiais para o ensino de Língua Portuguesa do Ensino 

Médio da rede pública do estado de São Paulo e nas avaliações de leitura, em especial o Saresp. 

O objetivo foi discutir a proposta de ensino de leitura literária para o Ensino Médio apresentada 

no material didático oficial da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Por meio desse 

trabalho, observei como o material de ensino distribuído à extensa rede de ensino público do 

estado de São Paulo, apesar das mudanças curriculares propostas, ainda sugeria atividades de 

leitura literária sem contextualização, apresentava deficiências no que se referia à proposição 

de projetos mais consistentes de leitura de obras integrais mais extensas, incorria em 

simplificação do saber literário e tinha pouca clareza quanto a conceitos utilizados. Em outras 

palavras, a mudança proposta nos materiais, que cotidianamente centenas de professores como 

eu utilizavam para formar leitores literários, não rompia, de forma mais incisiva, com os 

formatos já cristalizados pelos livros didáticos mais tradicionais.  
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O mestrado alterou profundamente minha prática. Tornei-me uma professora mais 

independente e segura quanto à formação de leitores, mais questionadora quanto aos materiais 

de ensino, mais hábil em lidar com conflitos, com um olhar mais acurado quanto aos aspectos 

teóricos que orientavam minha prática e mais atenta às relações entre ensino e poder público.  

Muitas vezes, porém, como pessoa, me indagava por que não tinha começado o 

mestrado antes, embora eu nunca tivesse ficado longas temporadas afastada dos estudos. A 

resposta, com o tempo, me pareceu bastante clara: sem todas as experiências que vivenciei 

como professora, sem os estudos anteriores que realizei, sem os percalços pelos quais havia 

passado, talvez meus estudos não tivessem sido tão significativos e transformadores. O 

mestrado aconteceu no tempo certo.  

É assim que também senti - como momento certo - o dia em que, nos corredores do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

(LAEL), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), disse à Profa Dra 

Maximina Maria Freire que havia apresentado uma proposta de doutorado para o semestre 

seguinte.  

Esse momento foi fruto do amadurecimento de minhas indagações no Grupo de 

Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade 

(GPeAHFC/CNPq), com o qual já havia tido contato desde o final de 2017. No começo de 

2018, com a frequência no grupo, diálogos com os colegas e com a professora, além de leituras, 

pude finalmente retomar o curso das minhas indagações. Os questionamentos, as experiências 

e os saberes, anteriores e novos - da mesma forma como as agudas escarpas da cidade de Otávia 

- precisavam ser ligados por fios que lhes servissem de passagem e sustentáculo.  

A Epistemologia da Complexidade (MORIN, 2000, 2015a, 2018)3, com a qual tomei 

contato no GPeAHFC4, representa uma parte significativa desses fios – e esteve entremeada em 

minhas reflexões desde as concepções iniciais que resultaram nesta pesquisa. O primeiro livro 

de Edgar Morin que li foi A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento 

(MORIN, 2000), que se inicia da seguinte forma:   

 

Há uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre os saberes 

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, 

 
3 Neste trabalho, os termos Complexidade, Epistemologia da Complexidade e Pensamento Complexo são 

equivalentes. 
4 Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade, credenciado pelo PEGP 

em LAEL, na PUC-SP, e constante do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.  



22 

 

 

 

realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, transnacionais, globais, planetários (MORIN, 2010, p. 13). 

 

Em apenas um parágrafo, Morin expôs, como um facho de luz, a angústia que durante 

muito tempo vivenciei em minha atuação como formadora de leitores: a busca dos elos perdidos 

entre o fazer cotidiano e o circuito do conhecimento. Esse pequeno trecho conduziu meu olhar 

muitas vezes e, aos poucos, associando-o a outras leituras e discussões, pude perceber minhas 

indagações de modo mais amplo. 

 O subtítulo do livro – repensar a reforma, reformar o pensamento – é um dos grandes 

desafios do nosso tempo, pois coloca em xeque nossos próprios saberes, nosso pensamento, o 

modo como aprendemos a pensar. A coragem de rever os pressupostos do nosso próprio saber 

é um desafio permanente no caminho do Pensamento Complexo e, por essa razão, ao considerar 

que era a hora de começar uma nova etapa de aprendizagem, também decidi aceitar esse desafio 

– como quem olha os profundos abismos entre as escarpas, mas confia nos fios pelos quais vai 

seguir. 

Nessa jornada, de olhar para a frente e, ao mesmo tempo, revisitar meus saberes, a 

questão da formação de leitores mais uma vez apareceu, dessa vez com indagações cada vez 

mais densas, provocadas pelo contato com o Pensamento Complexo: como é ler sob o olhar do 

Pensamento Complexo? Em que bases tenho sustentado minhas convicções como leitora? 

Como professora de Língua Portuguesa e formadora de leitores, quais caminhos poderiam ser 

desenhados? 

Essas indagações iniciais transformaram-se em pesquisa sob o enfoque da Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC), que é a metodologia adotada nesta tese. A 

partir do proposto por Freire (2010, 2012, 2017), a metodologia objetiva descrever e interpretar 

fenômenos complexos da experiência humana. Por meio da metodologia e seus instrumentos, 

chega-se aos temas e subtemas que caracterizam a essência do fenômeno observado. 

 Considerando essa opção metodológica e o trajeto das reflexões que realizei, por meio 

de conversas, com cinco professoras de Língua Portuguesa, atuantes na Educação Básica, esta 

tese apresenta, como objetivo, descrever e interpretar o fenômeno formação leitora na 

Educação Básica, na perspectiva de professores de Língua Portuguesa, a fim de apresentar 

possibilidades para a formação de leitores, sob o olhar da Complexidade.  

Considerando-se o objetivo estabelecido, o trabalho apresenta, como pergunta de 

pesquisa, a seguinte indagação:  
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Qual a natureza do fenômeno formação leitora, na perspectiva do 

professor de Língua Portuguesa da Educação Básica, sob o olhar da 

Complexidade?  

 

Na pesquisa, investiguei a formação leitora, focalizando a experiência das professoras 

de Língua Portuguesa participantes, tanto no âmbito de sua própria formação quanto em sua 

atuação como formadores de leitores, identificando, por meio da AHFC, os temas e subtemas 

que caracterizam o fenômeno em foco, revelando a sua essência. 

Quanto à estrutura, esta pesquisa apresenta, na seção 2, uma leitura dos conceitos do 

Pensamento Complexo como o propôs Morin (2000, 2015a, 2018).  Em seguida, realizo um 

estudo sobre a epistemologia e suas contribuições para o ensino (MORAES, 1997, 2015; 

NICOLESCU, 1999; FREIRE, 2009; FREIRE e LEFFA, 2013). Ainda nesta seção, para 

contextualizar as principais questões que permeiam a formação de leitores e o letramento, 

recorri a Samuels e Kamil (1984), Silveira (2005) e Solé (1998), Mortatti (2004), Soares 

(2012a), Kleiman (1989, 1995, 2004, 2013), Street (2014) e Rojo e Moura (2012, 2019).  

Complementa esse painel uma contextualização do ensino de Língua Portuguesa na Educação 

Básica.  

Na seção 3, apresento a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, AHFC 

(FREIRE, 2009, 2010, 2012, 2017), metodologia utilizada nesta tese. Exponho suas rotinas e 

instrumentos, bem como os procedimentos que conduziram à geração e à interpretação dos 

textos que formam o objeto desta pesquisa. Com base na interpretação desses textos, 

desenvolvo, na seção 4, a apresentação dos sete temas e onze subtemas hermenêutico-

fenomenológicos complexos revelados sob a orientação metodológica da AHFC, bem como as 

correlações entre eles estabelecidas para a configuração do fenômeno. 

Na seção 5, dedico-me a apresentar as possibilidades para a formação de leitores sob a 

perspectiva complexa. A partir dos temas e subtemas, discuto a possibilidade de uma auto-

heteroecoformação leitora docente, com vistas à constituição de um docente leitor 

multidimensional. Em conexão com tal perspectiva, discuto a possibilidade de um leitor 

complexo, capaz de (re-)ligar, irradiar, juntar e se ver como um intérprete ecossistêmico dos 

sentidos nos quais se vê entremeado. Na seção 6, realizo as considerações finais do trabalho, 

ressaltando perspectivas e horizontes delineados a partir das discussões realizadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, apresento os construtos teóricos que orientam as reflexões contidas neste 

trabalho. A realização dos estudos sobre o fenômeno em foco define dois eixos teóricos centrais 

para esta pesquisa: o primeiro relaciona-se à Epistemologia da Complexidade e o segundo, aos 

estudos sobre leitura.  

No eixo teórico da Complexidade, apresento o Pensamento Complexo sob a perspectiva 

da proposta de Edgar Morin (2000, 2010, 2015a, 2018). Para isso, considero, como ponto de 

partida, a premissa do pensador de que é necessário haver uma (re-)ligação dos saberes. Essa 

ideia é orientada por uma compreensão crítica do que Morin denomina paradigma 

simplificador, e pela proposição que realiza do Pensamento Complexo5. Ao discutir a 

complexidade, exponho como esses paradigmas se constroem a partir da perspectiva moriniana, 

com especial ênfase aos conceitos que apoiaram minhas reflexões. 

No eixo dos estudos sobre leitura, apresento um panorama sobre o tema, iniciando-o a 

partir dos modelos de leitura e pontuando sua evolução teórica conceitual até a integração dos 

estudos sobre leitura nos horizontes conceituas do letramento. Esse eixo é complementado por 

um olhar mais específico, que se propõe a situar a formação leitora na disciplina de Língua 

Portuguesa na Educação Básica. Ao abordar esse eixo, destaco questões relacionadas à vivência 

do formador de leitores e às demandas atuais que cercam sua atuação. 

 

 

2.1     O Pensamento Complexo sob a perspectiva de Edgar Morin 

 

O Pensamento Complexo, ou Complexidade, sob a perspectiva de Morin (2000, 2010, 

2011, 2012, 2015a, 2018) tem, como uma de suas teses centrais, a concepção da (re-)ligação 

dos saberes, a ser desenvolvida a partir de uma nova visão de construção de conhecimento, de 

ser humano e de sua ação na sociedade e na natureza.  

A discussão focaliza o paradigma que tem orientado o pensamento científico tradicional 

e constrói-se mediante a análise do reflexo do desenvolvimento das ciências naturais, em 

 
5 Neste trabalho, utilizo os termos Complexidade e Pensamento Complexo grafados com letras maiúsculas 

referenciando os conceitos morinianos. 
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especial a partir do século XX, sobre conceitos essenciais do fazer científico, como a noção de 

sujeito, objeto e sociedade (MORIN, 2010, p. 54). 

Nesta subseção, apresento a visão moriniana do paradigma newtoniano-cartesiano, 

compreendido pelo pensador como o paradigma simplificador. Em seguida, apresento o 

Pensamento Complexo, com o objetivo de fazer uma comparação entre dois sistemas de 

pensamento e evidenciar as características da Complexidade. Complemento minha 

argumentação, apresentando os aspectos da Epistemologia Complexa que orientaram as 

reflexões sobre o fenômeno em estudo. 

 

 

2.1.1   O paradigma simplificador  

 

Para Morin (2010, p. 10), o conhecimento humano utiliza-se de operações lógicas que 

atuam selecionando ou rejeitando dados de acordo com sua significância, ou seja, separam, 

unem, hierarquizam ou centralizam. Essas operações são orientadas por princípios 

supralógicos, nem sempre conscientes, que estão na origem dessas ações de pensamento. Esses 

princípios ocultos que orientam as operações do pensamento humano e o conhecimento são os 

paradigmas. Na definição de Morin (2010, p. 112), 

 

Um paradigma é um tipo de relação lógica (indução, conjunção, disjunção, 

exclusão) entre um certo número de noções ou de categorias mestras. Um 

paradigma privilegia certas relações lógicas em detrimento de outras, e é por 

isso que um paradigma controla a lógica do discurso. O paradigma é uma 

maneira de controlar ao mesmo tempo o lógico e o semântico.  

 

Um paradigma orienta as ações do pensamento humano, pois conduz os mecanismos de 

articulação, ou seja, coloca categorias, seleciona determinados tipos de noções, descarta outras 

e se reflete na lógica de ação e nos significados que essas ações produzem. 

A crítica do pensamento moriniano recai sobre o que o autor denomina paradigma 

simplificador. Esse paradigma, identificado com o pensamento newtoniano-cartesiano, 

manifestou-se no pensamento ocidental desde o século XVII. Para Morin (2013, p. 188), a 

ciência, até meados do século XIX, construiu-se sobre três pilares de certeza: a crença no 

determinismo absoluto, em que uma consequência era relacionada a uma única causa; a 

separabilidade, caracterizada pela certeza de que um objeto poderia ser bem conhecido quando 
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era isolado de seu meio e estudado em um ambiente diferente do original; e o valor que a 

dedução e a indução ofereciam como caminhos absolutos de comprovação. 

Morin reconhece que esse paradigma permitiu o desenvolvimento científico e o 

pensamento filosófico até meados do século XIX; entretanto, a partir de então, começou a não 

responder mais às necessidades do homem do nosso tempo. Essa ausência de resposta 

caracteriza-se pelo fato de que vivemos em um mundo em que os problemas se apresentam 

como conjuntos complexos, cujas causas não são mais percebidas de maneira linear e objetiva, 

pautada pelo determinismo e pela separabilidade. 

O paradigma simplificador, de acordo com a ciência clássica, fundamenta-se nos 

seguintes princípios, elencados por Morin (2018, p. 330): 

- princípio da universalidade, segundo o qual o local e o singular são 

percebidos como contingentes ou residuais; 

- princípio da eliminação da irreversibilidade temporal, que se 

manifesta como o apagamento do que é eventual e histórico; 

- princípio redutor do conhecimento, para o qual o conhecimento 

realiza-se por meio do conhecimento das partes, eliminando-se a 

perspectiva dos conjuntos ou sistemas; 

- princípio de redução das organizações às invariâncias que constituem 

os sistemas, ou seja, às leis e constâncias. 

- princípio da causalidade linear, na qual um evento pode ser conectado 

a uma causa superior e exterior ao objeto; 

- princípio da soberania explicativa absoluta da ordem, em que as 

aleatoriedades são concebidas como oriundas da ignorância; 

- princípio do isolamento do objeto em relação ao seu ambiente; 

- princípio da separação absoluta entre o objeto e o sujeito que o 

percebe/concebe; 

- princípio da eliminação de toda a problemática do sujeito no 

conhecimento científico; 

- princípio da eliminação do ser e da existência, utilizando como 

recurso a quantificação e a formalização; 

- princípio da eliminação da autonomia; 

- princípio na confiabilidade absoluta na lógica, eliminando toda 

contradição, que passa a ser compreendida como erro. 

- princípio do discurso monológico, em que se pensa inscrevendomuita                       

ideias “claras” e “distintas”.  

O paradigma simplificador, norteado pelo conjunto dos princípios indicados, provocou 

um isolamento das ciências (a física, a biologia e a ciência do homem), acentuado pelo 

desenvolvimento de um processo científico identificado com a redução do complexo ao 

simples. Esse processo resultou em uma ciência caracterizada pela hiperespecialização, na qual 

um objeto do conhecimento, isolado de seu meio, seccionado em partes para ser estudado, criou 
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uma perspectiva fragmentada da realidade, fazendo crer que o “corte arbitrário operado no real 

era o próprio real” (MORIN, 2010, p. 12).  

O resultado da ação desse paradigma simplificador é um pensamento que separa, isola, 

não percebe as totalidades e as interconexões entre os problemas, o que o autor (MORIN, 2010, 

p. 12) nomeia inteligência cega:  

 

A inteligência cega destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os seus 

objetos do seu meio ambiente. Ela não pode conceber o elo inseparável entre 

o observador e a coisa observada. As realidades-chave são desintegradas. Elas 

passam por entre as fendas que separam as disciplinas. As disciplinas das 

ciências humanas não têm mais necessidade da noção de homem.  

 

A inteligência cega é consequência de uma estrutura de pensamento que não permite 

abertura, ou seja, um conhecimento que não tem a percepção das próprias limitações e que, 

fechado em disciplinas estanques, analisa os problemas sem levar em conta as suas conexões.   

Para Morin (2010, p. 9), é necessária uma tomada de consciência sobre alguns fatos: 

primeiramente, a observação de que a causa do erro muitas vezes se encontra não no erro em 

si, ou no erro lógico, mas na forma como os sistemas de ideias (teorias, ideologias) se 

organizam; em segundo lugar, a existência de uma ignorância relacionada ao próprio 

desenvolvimento da ciência tradicional, identificada com o saber fragmentado. Por fim, a 

presença de uma cegueira ligada ao uso corrompido da razão, à utilização do conhecimento e 

do saber científico de forma descontrolada. A simplificação também compromete o 

conhecimento teórico, resultando em um conhecimento degradado. Morin (2018, p. 336) 

identifica alguns desses processos: 

 

- degradação tecnicista: Conserva-se da teoria aquilo que é operacional, 

manipulador, aquilo que pode ser aplicado; a teoria deixa de ser logos e torna-

se techné. 

- degradação doutrinária: A teoria torna-se doutrina, ou seja, torna-se cada 

vez menos capaz de abrir-se à contestação da experiência, à prova do mundo 

exterior, e resta-lhe, então, abafar e fazer calar no mundo aquilo que a 

contradiz. 

- pop-degradação: Eliminam-se as obscuridades, as dificuldades, reduz-se a 

teoria a uma ou duas fórmulas de choque; assim, a teoria vulgariza-se e 

difunde-se, à custa dessa simplificação de consumo.  

 

Para Morin, (2018, p. 336), a manutenção da complexidade de um sistema teórico está 

intimamente ligada a seu constante processo de recriação intelectual, e a ação simplificadora 
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age achatando e unidimensionalizando um certo sistema, ou seja, reduz o sistema de 

pensamento a ponto de descaracterizar seu compromisso com a realidade, apagando seus 

antagonismos, resistências e dificuldades. 

O que se evidencia na crítica moriniana ao paradigma simplificador é que “não apenas 

a ignorância; é também nosso conhecimento que nos cega” (MORIN, 2013, p. 19), ou seja, o 

desejo de totalidade conduz o pensamento a uma concepção de saber ilusória, insensível aos 

próprios desvios e, por isso, desvinculada do real, incapaz de responder às suas demandas. 

Aliadas a esse processo de fragmentação do conhecimento, Morin (2013, p. 183) 

identifica, ainda, limitações que atuam no paradigma simplificador:  

 

[...] 1) o reducionismo (que reduz o conhecimento das unidades complexas ao 

dos elementos supostamente mais simples que as constituem); 2) do 

binarismo, que decompõe tudo em verdadeiro/falso, ou seja, o que existe é 

parcialmente verdadeiro ou parcialmente falso ou simultaneamente verdadeiro 

e falso; 3) da causalidade linear, que ignora os circuitos retroativos; 4) do 

maniqueísmo, que não enxerga senão oposição entre bem e mal. 

 

O paradigma simplificador, caracterizado pela fragmentação e pelo reducionismo, fez 

com que a capacidade de contextualizar informações, reconstruindo seus significados, fosse 

também reduzida, comprometendo a aptidão de perceber os problemas fundamentais e globais.  

É diante desse paradigma que Morin propõe uma revisão das bases epistemológicas que 

têm norteado o pensamento científico que se orienta pelos princípios apresentados. Essa revisão 

não representa uma cisão com os saberes até então construídos, ou uma concepção 

diametralmente oposta ao sistema de saberes vigente, mas reivindica uma reforma do 

pensamento, no sentido de se recuperarem as ligações seccionadas pelo pensamento 

simplificador, operando uma religação dos saberes. Segundo o autor, 

 

Epistemologicamente, trata-se de substituir o paradigma que impõe o 

conhecimento por disjunção e redução, por um paradigma que pretende 

conhecer por distinção e conjunção [...]. A reintrodução da reflexividade 

requer um constante retorno autoexaminador e autocrítico da mente por ela 

mesma (MORIN, 2013, p. 184). 

 

Esse retorno autocrítico é um convite à compreensão de que em nosso conhecimento, o 

aprendido na cultura e o ensinado nos sistemas formais de educação têm nos colocado diante 

da eliminação da desordem e das contradições inerentes ao real, separando em partes o que está 

intrínseca e sistemicamente interconectado. Entretanto, os problemas impostos por nosso tempo 



29 

 

 

 

demandam um pensamento capaz de lidar com o desafio da complexidade real, compreendendo 

as ligações, as implicações mútuas, as realidades em seus conflitos e os fenômenos em suas 

várias dimensões superpostas e interligadas. Essa proposta do Pensamento Complexo é mais 

amplamente desenvolvida na subseção a seguir. 

 

 

2.1.2   O Pensamento Complexo 

 

O Pensamento Complexo empreende um diálogo com o desenvolvimento científico e 

as alterações que esse desenvolvimento trouxe nas relações entre o ser humano, a sociedade e 

o conhecimento. Ao conceber suas proposições a partir desse diálogo, Morin introduz uma 

revisão de conceitos que orientam os paradigmas de conhecimento. 

Com as descobertas da ciência no início do século XX, como desenvolvimento da Teoria 

da Relatividade, de Einstein; o Princípio da Incerteza, de Heisenberg, a Teoria das Estruturas 

Dissipativas, de Prigogine; e o Princípio da Complementaridade, de Bohr, entre outras, várias 

áreas do conhecimento alteraram profundamente conceitos elementares da construção dos 

saberes das ciências, como as noções de tempo, espaço, constituição de estruturas e relações 

sujeito-objeto. Como explica Moraes (1997, p. 38),  

 

Essa mutação ontológica nas relações sujeito/objeto provocou transformações 

profundas nas perspectivas epistemológicas do sujeito, do observador 

científico, influenciando também os processos de ensino e aprendizagem. O 

observador perturba o objeto que perturba o sujeito que o observa. Um abre 

uma brecha no outro. Ambos estão acoplados e se influenciam mutuamente, 

sendo considerados sistemas abertos em processos de interdependência. Tudo 

isso acabou desembocando nas relações sujeito/objeto, educador/educando, 

mente/corpo, razão/emoção, relações que implicam abertura, mestiçagem, 

flexibilidade, interpenetração sistêmica em termos de energia, matéria e 

informação. A realidade passou a ser fruto de uma engenharia complexa, ou 

seja, produto de interações, inter-relações, inter-retroações, mestiçagens e 

processos de interdependência que ocorrem em todos os sistemas 

organizacionais. 

 

O desenvolvimento das ciências - que antes objetivava revelar a ordem do mundo, sob 

seu determinismo, submetido a uma única lei – chocou-se com a complexidade do real, com 

seus processos de degradação e regeneração em movimento permanente, sistemicamente 

aberto, (re)configurando-se permanentemente. 
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O paradigma simplificador havia inibido a capacidade de contextualização e integração 

dos conhecimentos, ou seja, a fragmentação e a compartimentalização reduziram a capacidade 

de compreender os problemas em sua extensão. Surge então, como Morin (2000, p. 88) nos 

apresenta, a necessidade de um pensamento que 

 

• compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento do 

todo e que o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes; 

• reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de isolar, de 

maneira mutiladora, cada uma de suas dimensões; 

• reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente solidárias e 

conflituosas (como a própria democracia, sistema que se alimenta de 

antagonismos e ao mesmo tempo os regula); 

• respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade.  

 

Reformar o pensamento é, assim, indagar a estrutura de conexão dos saberes, e constitui 

a proposta do Pensamento Complexo para o paradigma da simplificação. Não se trata de uma 

resposta simétrica de um sistema de saber a outro anterior, mas de um questionamento das 

lentes usadas pela ciência, pelas teorias e pelos métodos na articulação dos conhecimentos. É 

uma proposta de reexame sobre como a ciência dá a conhecer o que afirma conhecer. 

Essa reforma não significa um apagamento de saberes até então construídos e a 

substituição desses por um novo; mas significa rever as estruturas e as coligações realizadas ao 

se produzir conhecimento; significa uma tomada de consciência acerca das secções realizadas, 

do caráter isolado e hiperespecializado das disciplinas, do isolamento do observador em relação 

ao objeto, da eliminação do local, do individual e/ou do universal, bem como do imprevisto na 

compreensão da realidade e do ser humano. A reforma do pensamento é uma crítica ao caráter 

esterilizante, reducionista e fragmentado do paradigma simplificador. 

Para Morin (2015a, p. 99), “o conhecimento não pode ser considerado como uma 

ferramenta ready made, que pode ser utilizada sem que sua natureza seja examinada”. Conhecer 

a forma como o ser humano conhece o mundo e como age por meio desse saber também deveria 

ser natural do próprio conhecimento. Trazer a exame os mecanismos que produzem 

conhecimento seria uma forma de enfrentar o erro e a ilusão, que também podem estar 

integrados aos sistemas de saber.  

O Pensamento Complexo, ao propor o resgate das conexões e religações produzidas 

pelo pensamento simplificador, não desconsidera a clareza, a ordem e o determinismo, mas os 

considera insuficientes para refletir sobre a realidade (MORIN, 2010, p. 83). A produção do 
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conhecimento no Pensamento Complexo entende o método como uma atividade pensante do 

sujeito, que reconhece que a experiência não é uma fonte clara do conhecimento e que esse, por 

sua vez, não é um acúmulo de dados e informações, mas uma organização.  

Sugere também uma revisão dos processos que norteiam o conhecimento sobre o 

conhecimento, propondo a substituição de um pensamento fragmentador por um pensamento 

que liga, contextualiza, enfrenta as incertezas; de um pensamento que opera por causalidade 

linear por outro, que considera a causalidade circular, multirreferencial; de um pensamento que 

substitui a rigidez da lógica clássica pelo diálogo entre ideias antagônicas e complementares; 

de um pensamento que secciona e isola partes, por outro,A  em que parte e todo reconhecem-

se como integrantes um do outro (MORIN, 2000, p. 93). 

Aprofundando a reflexão nessa direção, n’A Introdução ao Pensamento Complexo, 

Morin (2010, p. 13) indaga e reflete sobre o ponto central de sua inquietação: 

 

O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido 

(complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 

inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. 

Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta 

com os traços inquietantes do emaranhado, do inextrincável, da ordem, da 

ambiguidade, da incerteza... Por isso o conhecimento necessita ordenar os 

fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os 

elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar... 

Mas tais operações, necessárias à inteligibilidade, correm o risco de provocar 

a cegueira, se elas eliminarem os outros aspectos do complexus; e 

efetivamente, como eu o indiquei, elas nos deixaram cegos. 

 

Para a consecução do propósito de se olhar pela lente da Complexidade, Morin (2018, 

p. 332), propõe a conjunção de “princípios de inteligibilidade”, os quais operam em conjunto 

para a problematização das reflexões sobre o Pensamento Complexo. Esses princípios também 

seguem apresentados abaixo, para que se possa efetuar a comparação com a discussão do 

paradigma simplificador: 

- princípio da validade, mas insuficiência da universalidade, ou seja, a 

inteligibilidade a partir do local e do singular é complementar e 

inseparável da universalidade; 

- princípio do resgate da necessidade de fazer intervir a história e o 

acontecimento nas explicações e nas descrições; 

- princípio da necessidade de religar o conhecimento dos elementos ou 

partes aos conjuntos e sistemas em que se constituem; 
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- princípio da incontornabilidade da organização e da auto-

organização, tanto no que se refere aos seres físicos, quanto aos 

biológicos e às entidades antropossociais; 

- princípio da causalidade complexa, que compreende inter-retroações, 

atrasos, interferências, sinergias, desvios, reorientações; 

- princípio da endo-exocausalidade para os fenômenos de auto-

organização; 

- princípio da dialógica ordem-desordem-interações-organização, que 

reintegra os elementos aleatórios na busca da inteligibilidade; 

- princípio da distinção, mas não da separação, entre o objeto ou o ser 

e seu ambiente, de acordo com o qual o conhecimento de toda 

organização física exige o conhecimento de suas interações com seu 

ambiente, e o conhecimento de toda organização biológica exige o 

conhecimento de suas interações com seu ecossistema; 

- princípio do resgate da relação entre observador/concebedor e o objeto 

observado/concebido, o que implica a necessidade de reintroduzir o 

sujeito humano, situado e datado cultural, sociológica e historicamente, 

em estudo antropológico ou sociológico; 

- princípio da possibilidade e necessidade de uma teoria científica do 

sujeito; 

- princípio da possibilidade, a partir de uma teoria da autoprodução e 

da auto-organização, de introduzir e de reconhecer, física e 

biologicamente (e sobretudo antropologicamente), as categorias do ser 

e da existência. 

- princípio da possibilidade, a partir de uma teoria da autoprodução e 

da auto-organização, de reconhecer cientificamente a noção de 

autonomia; 

- princípio do reconhecimento dos limites da demonstração lógica nos 

sistemas formais complexos, consideração das contradições e do 

discurso complexo, que comporta a associação de noções 

complementares, concorrentes e antagônicas; 

- princípio do reconhecimento do pensar de maneira dialógica e por 

macroconceito, ligando, de maneira complementar, noções 

eventualmente antagônicas. 

 

Uma leitura comparativa entre os princípios do paradigma simplificador e os princípios 

do Pensamento Complexo permite visualizar os principais aspectos e problematizações trazidos 

por este para a reflexão científica.  

Para o Pensamento Complexo, a recuperação dos contextos e das ligações sistêmicas 

são verificáveis na reivindicação da presença do local, do singular, do histórico nas descrições 

e explicações dos fenômenos. As ligações seccionadas também são recuperadas, uma vez que 

a Complexidade evidencia a questão da organização na construção do conhecimento e das 

ações; dessa forma, problematiza centralmente o conhecimento que isola unidades, trazendo 
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para o centro do debate as relações entre parte e todo e a configuração dos objetos de estudo 

dentro do sistema ao qual pertencem.  

A comparação também permite visualizar a necessidade da reflexão sobre as relações 

entre o sujeito, o objeto e o meio, reivindicando que as correlações entre esses entes e o 

Pensamento Complexo são essencialmente ecossistêmicas, ou seja, situar o objeto de estudo é 

observar as ligações efetuadas em vários níveis, em sua dinâmica de associações e coligações.  

As relações estabelecidas no Pensamento Complexo demandam um olhar ecológico, 

que “consiste em distinguir todo fenômeno autônomo (auto-organizador, autoprodutor, 

autodeterminado etc.) na sua relação com o meio” (MORIN, 2015b, p. 97). Esse meio não se 

restringe aos conceitos já estabelecidos, de meio urbano, rural, técnico, por exemplo, mas 

considera também a perspectiva do observador em sua contetragramacepção. É no conjunto de 

inter-retroações associativas que o olhar ecológico se manifesta. É relevante, para esse olhar, o 

papel ativo do observador/concebedor, o que resulta de uma construção variável, dinâmica, em 

que foco e escala não são fixos e predeterminados, mas construídos nas interações. 

É sob essa perspectiva que também o Pensamento Complexo compreende a autonomia 

como o reconhecimento da identidade do objeto de estudo face às ligações que realiza e, ao 

mesmo tempo, à dependência que ele mantém com os sistemas que integra, ou seja, a autonomia 

apresenta-se como a complementariedade entre dois opostos: a independência, que confere a 

identidade, e a dependência, que evidencia as conexões com o meio, ambas agindo simultânea 

e dinamicamente. 

A Complexidade também contempla a lógica a partir de uma lógica complexa, em que 

os antagonismos, contrastes e oposições são compreendidos como integrantes dos sistemas 

complexos, diferentemente do paradigma simplificador, em que a soberania e a confiabilidade 

na lógica eliminam as contradições e a desordem.  

Na dinâmica da Complexidade, a ordem e a desordem operam simultaneamente. As 

relações entre os seres, as sociedades e a própria vida, ou seja, os sistemas vivos estão em 

permanente transformação. Para Morin, (2018, p. 196), é necessário um terceiro olhar, que 

correlacione a estabilidade, a fixidez, as recorrências e a imutabilidade à transformação, à 

degeneração e regeneração, ao acidental e à instabilidade. Segundo o autor, é impossível reduzir 

tanto o domínio do mundo natural quanto o do mundo histórico e social apenas à ordem ou 

apenas à desordem. É imperativo que se pense em ambas conjuntamente, complementarmente.  
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O sistema auto-eco-organizado é aquele que tem sua própria individualidade e mantém, 

ao mesmo tempo, relações muito ricas com o ambiente no qual se insere. Essa concepção 

evidencia o fato de que o ser vivo se insere no ambiente e o ambiente, por sua vez, também se 

manifesta organizacionalmente dentro do sistema vivo. Essa concepção de fenômenos vivos 

em interações, retroações e inter-retroações solidárias também se manifesta na realidade 

antropossocial (MORIN, 2010, p. 14). Para Morin (2010, p. 39), o “sujeito e o objeto aparecem 

assim como as duas emergências últimas inseparáveis da relação sistema auto-

organizador/ecossistemas”. 

Conecta-se a essa concepção o conceito de organização. Para a Complexidade, a 

organização vincula-se à visão de que a ordem está ligada à interação; assim, a organização 

comporta e produz um conjunto, um todo, mas não pode ser reduzida a essa mesma ordem 

estrita ou a suas partes componentes. Uma organização apresenta constâncias, mas não rigidez 

e determinismo.  

A ideia de ordem presente na organização também se nutre da desordem, que se 

manifesta pelas agitações, dispersões, colisões, irregularidades e instabilidades. É na desordem 

que também se manifestam a incerteza, o erro, a aleatoriedade e o desvio. A desordem também 

opera por acumulação quando se considera o ambiente. Assim, uma perturbação local em um 

determinado ponto da organização pode gerar transformações que alteram a natureza e a 

evolução do conjunto. Essas correlações constituem o tetragrama da Complexidade (MORIN, 

2018, p. 204), no qual se associam todas essas noções: 

 

 

Ordem--------------------- Desordem 

 

Interação ----------------------- Organização 

 

 

Como epistemologia, o Pensamento Complexo propõe operações de pensamento que, 

ao longo do trabalho de Edgar Morin, foram sendo dinamicamente construídas e reconstruídas, 

como é característico da Complexidade. Como ensina o pensador (MORIN, 2015a, p. 109), não 

é “suficiente dizer apenas ‘é necessário religar’ para efetivamente religar. Religar requer 

conceitos, concepções e o que denomino operadores de religação”.  
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A expressão operadores de religação convive com outras, como macroconceito, 

diretivas e princípios. O Quadro 1 apresenta uma síntese das nomenclaturas utilizadas pelo autor 

nas obras Ciência com Consciência (MORIN, 2018), Introdução ao Pensamento Complexo 

(MORIN, 2010), A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (MORIN, 

2000) e Ensinar a Viver. Manifesto para mudar a educação (MORIN, 2015a).  

Escolhi essas obras por representarem momentos diferentes do desenvolvimento das 

ideias de Morin. Assim, Ciência com Consciência representa o início dos anos 80; Introdução 

ao Pensamento Complexo, o início dos anos 90; A cabeça bem-feita fecha a década de 90 e se 

coloca no final do milênio; e Ensinar a Viver apresenta-se no início da segunda década do 

século XXI. Além disso, as duas últimas obras focalizam mais especificamente a educação, o 

que também é uma perspectiva de interesse para este trabalho.  
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Quadro 1 – Elenco dos conceitos nas quatro obras. 

Ciência com 

Consciência 

Introdução ao 

pensamento 

Complexo 

A cabeça bem-feita Ensinar a Viver 

1 Avenida da 

Irredutibilidade do 

acaso e da desordem 

 

Princípio ou 

macroconceito  

dialógico 

1º Princípio ou diretiva 

sistêmico/organizacional  

 

Operador de 

religação: o sistema 

2 Avenida da 

Transgressão da 

abstração universalista  

 

Princípio ou 

macroconceito 

recursivo 

2º Princípio ou diretiva 

hologrâmico 

Operador de 

religação: a 

causalidade circular 

3 Avenida da 

Complicação 

 

Princípio ou 

macroconceito 

hologramático 

3º Princípio ou diretiva do 

circuito retroativo  

 

Operador de 

religação: a 

dialógica 

4 Avenida da 

Complementaridade 

antagônica da ordem, 

desordem e 

organização 

 

 4º Princípio ou diretiva 

recursivo  

 

Operador de 

religação: princípio 

hologramático 

5 Avenida da 

Organização 

 

 5º Princípio ou diretiva da 

autonomia/dependência 

 

6 Princípio 

hologramático 

Princípio da 

organização recursiva 

 

 6º Princípio ou diretiva 

dialógico 

 

7 Avenida da crise dos 

conceitos fechados e 

claros 

 

 7º Princípio ou diretiva da 

reintrodução do 

conhecimento 

 

8 Avenida da volta do 

observador à sua 

observação 

 

   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Observando a constituição dos operadores nas diferentes obras, é possível notar tanto a 

multiplicidade de enfoques, que pode ser vinculada ao propósito de cada livro, assim como a 

consistência dos conceitos, que dialogam com os princípios da complexidade e se 

(re)configuram recursivamente de modo a focalizar os principais recursos que permitem pensar 

complexamente sobre os fenômenos. 

Sem perder de vista o movimento dinâmico de interconexão e permanente 

(re)construção dos conceitos propostos pela Complexidade, nesta tese, adotarei o conceito 
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“operadores de religação” (MORIN, 2015a, p.109), formulação utilizada na obra Ensinar a 

Viver: um manifesto para mudar a educação. 

Essa opção ocorre porque os operadores de religação colocam em relevo, em face das 

outras reconstruções conceituais, a ideia de religação, contextualizada em uma obra voltada 

para a educação. Essa ideia também dialoga com o objetivo deste trabalho, que é refletir sobre 

a formação leitora, sob o olhar da epistemologia da Complexidade, enfatizando a religação dos 

saberes como um dos componentes de base de uma concepção complexa sobre o fenômeno.  

Considerando esse contexto, o autor propõe quatro operadores de religação: o sistema, 

a causalidade circular, a dialógica e o operador hologramático (MORIN, 2015a, p. 106). 

O operador de religação sistema questiona a ideia de que o conhecimento das partes 

conduz à visão do todo. É a organização que leva à concepção de que o todo é, ao mesmo tempo, 

mais e menos do que a soma das partes e de que o todo organizado produz as emergências, ou 

seja, as qualidades novas. A ideia de sistema permite religar as partes e romper os 

conhecimentos fragmentados.  

O operador de religação causalidade circular retoma a ideia, reinterpretada de Pascal, 

de correlação entre todo-parte e conhecimento, ou seja, “o verdadeiro conhecimento é um 

conhecimento que efetiva o circuito do conhecimento das partes na direção do conhecimento 

do todo e o do todo na direção do conhecimento das partes” (MORIN, 2015a, p. 111). Nessa 

reinterpretação, a ideia de circuito compreende a autorregeneração, quando os produtos e causas 

agem cooperativamente em autoprodução e auto-organização. A ideia de autonomia, construída 

a partir da dependência entre os seres, insere-se nessa discussão.  

O operador de religação dialógico retoma a concepção associativa e complementar entre 

os opostos, o que permite a religação de noções, mesmo que sejam opostas. O operador de 

religação hologramático reintroduz a concepção de que o todo reside nas partes e as partes no 

todo, ou seja, os seres são integrantes de um cosmos e esse, por sua vez, manifesta-se em cada 

parte da realidade. 

O enfoque dado à natureza de religação dos operadores apresentados segue detalhado 

no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Operadores de religação em Ensinar a Viver (2015a). 

Operador de religação Função de Religação 

Sistema 

“Podemos afirmar que a noção de sistema, ou mesmo a de 

organização, termo que eu prefiro, permite conectar e religar as 

partes a um todo e nos livrar dos conhecimentos fragmentários” 

(MORIN, 2015a, p.110). (grifo nosso) 

Causalidade circular 

“Com isso, chegamos a certo número de noções [autoprodução, 

auto-organização, autonomia] que nos permitem religar em vez 

de separar” (MORIN, 2015a, p. 114). (grifo nosso) 

Dialógica 

“Nesse caso, também existe a possibilidade de religar noções 

sem negar a oposição entre elas” (MORIN, 2015a, p. 115). 

(grifo nosso) 

Princípio hologramático 

“De qualquer modo, não somos meros espelhos do cosmo, 

simples microcosmos idênticos ao macrocosmo, como se 

pensava antigamente; é exatamente por sermos singulares que 

trazemos em nós a totalidade do universo, o que nos situa na 

mais ampla religação que possa ser estabelecida” (MORIN, 

2015a, p. 117). (grifo nosso) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Os operadores de religação agem de forma contínua e simultânea, constituindo fontes 

para a reflexão sobre a realidade, considerando as concepções centrais do Pensamento 

Complexo. É importante ressaltar que, em situações específicas, pode ocorrer que um operador 

ganhe mais relevo no processo de compreensão do objeto. Esse relevo mostra certos aspectos 

do fenômeno e da interpretação; conquanto seja parte do processo, a relevância de um certo 

operador não se traduz por uma exclusão dos demais. Como posto, os operadores constituem 

recursos para as operações de religação que constituem o Pensamento Complexo e estão 

inerentemente conectados um ao outro. 

O conceito de conhecimento, no paradigma complexo, é entendido como o 

“conhecimento pertinente” (MORIN, 2015a, p. 100), ou seja, aquele que compreende os 

problemas globais e os fundamentais, que considera os objetos em seus contextos e em seus 

conjuntos, considerando suas relações mútuas e influências recíprocas, o global, o local, o 

multidimensional e o complexo (MORIN, 2015a, p. 34). Sua pertinência não se dá por ser um 

conhecimento que contém muitas informações, mas porque se situa em seu contexto e interage 

com o conjunto ao qual se vincula, revelando a multiplicidade de facetas de uma mesma 

realidade (MORIN, 2013, p. 197).  
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O conhecimento pertinente, na perspectiva complexa, rompe a fragmentação, a 

segmentação, e alia-se a um saber transdisciplinar. A disciplina é um recurso que introduz uma 

categoria organizadora do conhecimento científico, caracterizando-se pela divisão e pela 

especialização do trabalho. Mesmo em um contexto mais amplo, a disciplina tende à 

delimitação de fronteiras, linguagens, técnicas e teorias, as quais respondem às indagações de 

seu entorno.  

Esse modelo de organização, nascido no século XIX e vinculado ao surgimento das 

universidades modernas, ampliou-se e ganhou força no século XX, com o desenvolvimento das 

pesquisas científicas. A disciplinarização tem origem, historicidade, e está inscrita na evolução 

da universidade e da sociedade. Ela não nasce apenas de uma demanda interna, mas reflete as 

influências externas e as caracterizações institucionais que constituem sua formalização. 

A disciplina, conquanto tenha se constituído como um lugar de saber, com formas 

típicas de fazer ciência, também ensejou o surgimento do risco da hiperespecialização, que 

compreende que o objeto de estudo apresenta uma suposta autossuficiência, eliminando as 

ligações com os objetos de outras áreas e rompendo a solidariedade com outras disciplinas. 

(MORIN, 2000, p. 105). 

O diálogo entre as disciplinas, o rompimento das barreiras disciplinares, constitui fonte 

de progresso e revitalização do conhecimento. A circulação de conceitos e esquemas cognitivos, 

as invasões, interferências, novas hipóteses e emergências de saberes permitem uma articulação 

enriquecida do próprio conhecimento. 

Para Morin (2000, p. 115), a transdisciplinaridade refere-se a “esquemas cognitivos que 

podem atravessar as disciplinas”. Importa, sobretudo, ecologizar as disciplinas, considerando 

seu contexto, suas condições culturais, sua vida, sua transformação e fim. A 

transdisciplinaridade discute como os saberes podem agir em cooperação, estabelecendo 

objetos e projetos comuns. Esse conceito tem especial reflexo sobre o modo como o ser humano 

relaciona-se com os saberes, por isso, será retomado na próxima seção, que se dedica a focalizar 

as relações entre Complexidade e ensino. 

A concepção de ser humano, no Pensamento Complexo, não se limita à ideia do 

indivíduo, mas compõe-se de uma justaposição de trindades: (i) a trindade indivíduo-sociedade-

espécie, (ii) a trindade cérebro-cultura-espírito e (iii) a trindade razão-afetividade-pulsão 

(MORIN, 2012, p. 51). Essas trindades são inseparáveis, dinâmicas e continuamente 

interferentes, contendo-se mutuamente uma na outra. 
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No primeiro grupo, das relações indivíduo-sociedade-espécie, o indivíduo aparece como 

um aspecto contínuo e material do ser humano, e a espécie, como um contínuo imaterial da 

mesma realidade. Esses elementos contêm os outros, ou seja, o indivíduo está na espécie e essa, 

no indivíduo; os indivíduos, produzidos na espécie e produtores dela, estão na sociedade, e a 

sociedade também se manifesta no indivíduo. Os indivíduos produzem a sociedade, que 

retroage na produção dos indivíduos. Essa relação também é dialógica, ou seja, é complementar 

e antagônica, pois a sociedade coage o indivíduo, que anseia emancipar-se das imposições 

sociais. A espécie também constrange os indivíduos a servir às suas finalidades, entretanto o 

indivíduo pode escapar a essas predeterminações.  

A trindade cérebro, cultura e espírito manifesta-se na concepção de que o ser humano é 

100% biológico e 100% cultural ao mesmo tempo. Os elementos mais representativos da 

natureza biológica humana, como o nascimento, o sexo e a morte, são os mais impregnados de 

símbolos e cultura. O nascimento, o casamento e a morte são igualmente atos religiosos e 

cívicos. As atividades biológicas mais elementares, como alimentar-se, acasalar e dormir, estão 

estritamente ligadas a normas, símbolos, ritos, prescrições e tabus, ou seja, elementos 

estritamente culturais. As atividades espirituais, como a reflexão e a meditação, estão 

igualmente ligadas a operações cerebrais e estéticas, como o canto e a dança.  

A trindade razão-afetividade-pulsão representa mais uma face da relação complexa 

entre os aspectos biológicos e a concepção de ser humano, pois a inteligência e a afetividade 

encontram-se em estrita conexão. A conjunção entre esses três elementos é dialógica e 

recursiva, pois essas instâncias são complementares e antagônicas. Os conflitos entre pulsão, 

coração e razão derivam dessas relações, ou seja, manifestam-se em uma combinação instável 

e rotativa, em que os elementos dinamicamente agem e retroagem na determinação das 

finalidades das ações humanas.  

Compreender o ser humano, na Complexidade, oferece a possibilidade de não isolar 

aspectos interferentes que atuam na dinâmica das ações humanas, ou seja:  

 

Há, em todo comportamento humano, em toda atividade mental, em toda 

parcela de práxis, um componente genético, um componente cerebral, um 

componente mental, um componente subjetivo, um componente cultural, um 

componente social (MORIN, 2012, p. 53). 

 

A concepção de homo sapiens também ganha novos contornos no PAensamento 

Complexo (MORIN, 2012, p. 116). A concepção de homem como o regente racional do 
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universo, que age guiado pela razão, distanciado das suas características primárias, foi 

incrementada no século XVIII pelo conceito de homo faber, ou seja, aquele que desenvolve 

instrumentos e aplica racionalmente a técnica, e pelo conceito de homo economicus, que 

complementa a visão racional com a perspectiva da utilidade e do interesse. 

Essa visão, no Pensamento Complexo, é compreendida como insuficiente, uma vez que 

concebe o ser humano “ignorando loucura e delírio, privado de vida afetiva, de imaginário, do 

lúdico, do estético, do mitológico e do religioso” (MORIN, 2012, p. 116). Tal indagação conduz 

ao conceito de homo sapiens demens. A face demens do ser humano é o resgate da compreensão 

do homem como um ser que age não apenas com a razão, mas que também é guiado, 

dialogicamente, pela ausência dessa mesma razão. A face sapiens e a face demens também se 

integram uma à outra, e às demais. Nas realizações mais evidentes da narrativa humana, desde 

as guerras até as criações artísticas, percebe-se a atuação do homem que constrói, destrói, 

realiza, concebe, domina e é dominado, age com a mão da razão e da loucura, simultaneamente.  

Interessa, pois, ao Pensamento Complexo, compreender o homem como um ser que se 

compõe da faceta da razão e da não-razão ao mesmo tempo; a afetividade, nesse conjunto, é um 

elo que une esses componentes, permitindo a comunicação e as relações interpessoais, a 

sensibilidade, o imaginário e a compreensão. Para Morin (2012, p. 122), 

 

Vivemos, de fato, num circuito de relações interdependentes e retroativas, que 

alimenta, de maneira, ao mesmo tempo antagônica e complementar, a 

racionalidade, a afetividade, o imaginário, a mitologia, a neurose, a loucura e 

a criatividade humanas. 

 

Ao lado da afetividade, a linguagem também se situa na “encruzilhada do biológico, do 

humano, do cultural, do social” (MORIN, M5, 2012, p. 37). No Pensamento Complexo, o 

homem faz-se na linguagem, e essa também o faz, ou seja, estamos na linguagem e ela está em 

nós. A linguagem, para Morin, permite a emergência do espírito humano, sendo um elemento 

essencial às operações cognitivas e às práticas que integram a organização social. 

Nas relações humanas, a compreensão também demanda uma ética, que se propõe, 

inicialmente, a compreender a incompreensão, em todas as suas formas de manifestação, seja 

nas relações familiares, sociais, profissionais, nas relações entre indivíduos, povos e religiões. 

Morin (2017, p. 112) concebe três procedimentos que, conjugados, engendram a 

compreensão humana. São eles: a compreensão objetiva, a compreensão subjetiva e a 

compreensão complexa. A primeira é aquela que comporta a explicação, ou seja, realiza-se na 
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organização de dados e informações, resgatando causas e determinações que, uma vez 

integradas, sejam capazes de gerar uma apropriação global. A compreensão subjetiva é aquela 

que se realiza de sujeito para sujeito, abrindo-se para o entendimento do outro, seus 

sentimentos, motivações, sofrimentos e infelicidades, o que nos leva à percepção de nossa 

comunidade humana. 

A compreensão complexa engloba as duas anteriores, ou seja, exige a explicação, a 

compreensão objetiva dos fatos e dados, bem como a compreensão subjetiva. É uma 

compreensão multidimensional, que não reduz o outro a alguns elementos isolados, mas 

observa o conjunto dos diversos aspectos de uma pessoa. A compreensão complexa tende a 

contextualizar o ser humano, considerando suas fontes psíquicas, individuais, suas ideias, sua 

origem cultural e social, bem como sua situação histórica. 

Os reflexos do Pensamento Complexo irradiam-se para diferentes áreas do 

conhecimento e exercem sua influência também sobre as relações entre conhecimento e ensino, 

conforme apresentado na seção a seguir.   

 

 

2.2   Pensamento Complexo e suas contribuições para o ensino 

 

As contribuições do Pensamento Complexo para o ensino motivam a reflexão sobre as 

relações entre os paradigmas de conhecimento e sua manifestação na formação educacional do 

ser humano. Para Almeida (2021), Morin focaliza a relação entre a educação e o ser humano 

em um contexto mais amplo, sob uma perspectiva também antropológica, no sentido de ser 

pensada como uma condição de hominização. Importa, para o pensador, não propriamente 

como aprendemos, mas o que é importante ser aprendido para a formação humana, para que 

possamos viver em sociedade e nos exercitarmos em uma cultura. 

A obra Os sete saberes necessários à educação do futuro (MORIN, 2011) foi uma das 

referências para a elaboração de documentos educacionais brasileiros. A proposta consistiu em 

apresentar “sete saberes ‘fundamentais’ que a educação do futuro deveria tratar em toda 

sociedade e em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição, segundo os modelos e regras 

próprias a cada sociedade e cada cultura” (MORIN, 2011, p.13). Ao longo de sete capítulos, 

são apresentados os saberes referidos pelo autor, os quais, de modo geral, desenvolvem os 

princípios do Pensamento Complexo compreendidos como uma reflexão sobre a relação entre 
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o conhecimento, o ser humano e o processo formativo em si. A obra não é uma proposta de 

ensino propriamente dita, mas um percurso reflexivo, conforme afirma Morin (2011, p. 15), no 

prólogo: 

Este texto antecede qualquer guia ou compêndio de ensino. Não é um tratado 

sobre o conjunto das disciplinas que são ou deveriam ser ensinadas: pretende, 

única e essencialmente, expor problemas centrais, ou fundamentais, que 

permanecem totalmente ignorados, ou esquecidos, e que são necessários para 

se ensinar no próximo século.”  

 

O primeiro saber proposto pelo autor é uma discussão central do Pensamento Complexo: 

a ideia de que todo conhecimento é vulnerável ao erro e à ilusão, ou seja, como produto humano, 

o conhecimento científico é passível de parcialidade, mutilação e distorção. Essa premissa, 

interpretada com foco na educação, caracteriza-se pela reivindicação de que o “conhecimento 

do conhecimento, que comporta a integração do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, 

para a educação, um princípio e uma necessidade permanentes” (MORIN, 2011, p. 29). 

 O autor introduz, por meio desse saber, a necessidade de que a educação contemple o 

conhecimento sob o ponto de vista aberto à indagação, à investigação de seus próprios 

pressupostos. Essa questão desenvolve-se a partir do conceito de conhecimento pertinente, o 

segundo saber proposto na obra. O conhecimento pertinente é aquele que se constrói sem 

ignorar os problemas globais; é o conhecimento contextualizado, permeado pelas diferentes 

dimensões que constituem o ser humano e a sociedade, em contraponto ao saber 

compartimentado e hiperespecializado.  

Essa questão resgata outra dimensão fundamental do Pensamento Complexo: a ideia de 

ser humano simultaneamente físico, biológico, social, histórico e cultural. A compreensão desse 

caráter do humano desfaz-se sob a hiperespecialização. É preciso, para o autor, resgatar a 

percepção da identidade complexa humana. Faz-se necessário, então, ensinar a condição 

humana, que constitui o terceiro saber elencado na obra. O ser humano, assim compreendido, 

deve enfrentar o fato de que o século XXI, com seu aparato científico e tecnológico, requer a 

compreensão dos problemas em sua amplitude, em sua perspectiva global, em suas crises, 

antagonismos e solidariedades.  A isso se articula a reivindicação do quarto saber: ensinar a 

identidade humana. Para Morin (2011, p. 56), 

 

O planeta exige um pensamento policêntrico, capaz de apontar o 

universalismo, não abstrato, mas consciente da unidade/diversidade da 

condição humana; um pensamento policêntrico nutrido das culturas do 

mundo. Educar para este pensamento é a finalidade da educação do futuro, 
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que deve trabalhar, na era planetária, para a identidade e a consciência 

terrenas. 

 

O enfrentamento das graves questões que o planeta vive e a urgência de uma educação 

dedicada a perceber esse universalismo consciente, de que nos fala Morin, demanda a 

necessidade de um ensino que prepare para lidar com as incertezas, o que se constitui no quinto 

saber proposto pelo autor. Enfrentar as incertezas é possível na medida em que se questionam 

as certezas ilusórias apresentadas pelo pensamento mutilado. Esse saber coloca em discussão o 

fato de que é necessário que se ensinem estratégias que permitam o enfretamento do incerto, do 

imprevisto, ou, recorrendo à metáfora utilizada por Morin (2011, p. 17), “É preciso aprender a 

navegar em oceanos de incerteza em meio a arquipélagos de certeza.”  

O sexto saber é o apelo à compreensão humana. À proposta de ensinar a compreensão 

humana subjaz a expressão de que essa é uma “garantia da solidariedade intelectual e moral da 

humanidade” (MORIN, 2011, p. 81). Esse é o saber que coloca a educação para o conhecimento 

em vínculo direto com a compreensão tanto intelectual quanto interpessoal. O último saber 

elencado pelo autor é a questão da ética, que é discutida a partir da concepção do gênero humano 

e da tríade indivíduo-sociedade-espécie. Para Morin, (2011, p. 93), “No seio desta tríade 

complexa, emerge a consciência”.  Nessa discussão, o autor reflete sobre o ensino da 

democracia, compreendida, no espaço da sala de aula, como o lugar do debate argumentado, do 

respeito às normas que regulam as discussões, da escuta, do respeito às vozes das minorias.  

Para Moraes (1997, p. 83), a Epistemologia Complexa determina a emersão de um novo 

paradigma educacional, mais coerente com as novas perspectivas científicas. A partir dessa 

premissa, a autora reivindica a construção de modelos pedagógicos que se caracterizem como 

sistemas abertos, que reconheçam a multidimensionalidade no processo educativo, ou seja, a 

consideração de que existem “aspectos inseparáveis e simultâneos, que envolvem os aspectos 

físicos, biológicos, mentais, psicológicos, culturais e sociais”.  

Para a autora, compreender a educação como sistema aberto requer a percepção de que 

os processos educativos sejam decorrentes da experiência, ocorrida na interação entre sujeito, 

objeto e meio. O sistema aberto é um sistema dinâmico por excelência, em que o movimento é 

permanente, ou seja, o fim de um processo é simultaneamente um começo de outro. Nessa 

perspectiva, nada é linear ou predeterminado, mas ocorre em processo contínuo de interação 

entre o aprendiz, o educador e o ambiente de aprendizagem (MORAES, 1997, p. 99).  
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Dessa concepção também deriva o conceito de escola como sistema aberto 

(TESCAROLO, 2004), como “uma estrutura dissipadora que troca energia com a comunidade 

que a cerca” (MORAES, 1997, p. 180). Essa visão de escola implica a expansão dos espaços, 

das possibilidades de interação, da flexibilidade e da criatividade, visando à descentralização, 

à abertura para a diversidade e para a mutabilidade. 

Essa perspectiva integradora, coligada e ativa, aberta aos fenômenos existentes no 

mundo, acarreta uma visão ecológica, compreendida como aquela caracterizada pela 

interdependência e pela interação entre os seres e o mundo. Essa visão “compreende os sistemas 

como totalidades integradas” (MORAES, 1997, p. 171), em que o mundo é percebido como 

uma teia que inter-relaciona os fenômenos, colocando a atenção nas relações e nas integrações, 

ressaltando a importância dos processos na construção do conhecimento. 

A reintegração do sujeito ao conhecimento também é uma premissa desse novo 

paradigma. Disso decorre que o aprendiz é integrante do processo de construção do saber. Esse 

sujeito do conhecimento educacional é compreendido em sua individualidade e singularidade, 

mas também nas relações que empreende como o mundo. Moraes (1997, p. 154) recorre à visão 

piagetiana de inteligência, compreendida como uma capacidade adaptativa superior, em que o 

papel da auto-organização é fundamental para a construção do conhecimento.  

O paradigma caracterizado por Moraes tem como um dos aspectos fundamentais o 

conhecimento distribuído em rede, ou seja, a ideia de que as redes de conhecimento sejam 

descentralizadas, bem como “as tomadas de decisão, que quebrem hierarquias e provoquem os 

deslocamentos e as transições de poder” (MORAES, 1997, p. 191).  Essa interconexão do 

conhecimento é uma característica do mundo globalizado, rápido, mais interativo e 

interdependente, em que as diferentes tecnologias determinam a irradiação permanente dos 

sistemas de comunicação e circulação de informações e conhecimentos.  Para Moraes (1997, p. 

189), há “uma nova ordem global, que vem sendo moldada pelas telecomunicações, que está 

mudando fundamentalmente o modo como as pessoas interagem entre si”, determinando novas 

maneiras de aprender, pesquisar e interagir. A autora considera uma questão de sobrevivência 

das sociedades o acesso e a possibilidade de interação por meio das tecnologias de informação. 

As contribuições do Pensamento Complexo para o ensino, ao colocarem em cena a 

religação dos saberes como um ponto central de sua perspectiva epistemológica, estabelecem a 

transdisciplinaridade como uma centralidade dessa discussão. 
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Nicolescu (1999, p. 16) compreende transdisciplinaridade como aquilo que “está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplina”. Essa compreensão perpassa o desenvolvimento científico do século XX, 

especialmente da física quântica. A física clássica, baseada na ideia da continuidade, segundo 

a qual a passagem entre os elementos só se realiza por meio de pontos intermediários, sofre 

uma ruptura a partir das constatações de Max Planck, de que existe uma descontinuidade entre 

os elementos. Para compreender essa “brecha”, seria necessário imaginar que entre dois pontos 

não existe absolutamente nada, nem objetos, átomos ou partículas. As implicações dessa 

constatação levaram à construção de uma nova forma de perceber a realidade, pois colocaram 

em debate princípios da ciência clássica, como as noções de causalidade, objetividade e acaso. 

Conforme afirma Nicolescu (1999, p. 7), o maior “impacto cultural da revolução 

quântica é, sem dúvida, o de colocar em questão o dogma filosófico contemporâneo da 

existência de um único nível de Realidade”, concebida pelo físico como aquilo que resiste às 

experiências e representações que realizamos. Essa constatação insere o conceito do terceiro 

incluído, ou seja, a ideia de que “existe um terceiro termo T que, ao mesmo tempo, é A e não-

A.” (Nicolescu, 1999, p. 10).  

A lógica do terceiro incluído coloca em foco a natureza descontínua do espaço 

transdisciplinar. Essa característica diferencia-se da pesquisa disciplinar, uma vez que essa diz 

respeito a somente um único e mesmo nível de Realidade – ou, como lembra o autor, muitas 

vezes a um fragmento dessa Realidade. A transdisciplinaridade focaliza a dinâmica entre os 

diferentes níveis de realidade, ao mesmo tempo. É importante ressaltar que, para Nicolescu 

(1999, p. 16), a transdisciplinaridade não se traduz por uma eliminação das disciplinas; ao 

contrário, elas alimentam a transdisciplinaridade, estabelecendo, com ela, uma relação de 

complementaridade. 

Essas concepções refletem-se diretamente na forma como o conhecimento é concebido 

e como interagimos com os diferentes saberes. Os reflexos educacionais dos estudos sobre 

transdisciplinaridade se fazem sentir na compreensão de uma transdisciplinaridade pedagógica 

e educacional, conforme compreende Moraes (p. 2015, p. 93). Deriva desse conceito a ideia de 

que é necessário um salto mais representativo na forma como se realiza a construção do 

conhecimento. Esse salto é representado pela ideia de que não basta articular conhecimentos 

disciplinares, ou integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, mas faz-se necessário 

compreender que a transdisciplinaridade, na educação, recoloca o sujeito e o conhecimento para 
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além das disciplinas, abrindo-se a diferentes níveis dos objetos do conhecimento. Essa mudança 

coloca em discussão não apenas os saberes disciplinares, mas abre-se às narrativas dos sujeitos, 

ao conhecimento produzido por eles, aos saberes não acadêmicos, entre outros. É necessário, 

nesse sentido, abordar os conteúdos emergentes em sala de aula, sob a perspectiva do 

desenvolvimento humano, compreendido em sua multirreferencialidade. 

Lebert (2012) faz considerações igualmente relevantes ao discutir as relações entre 

transdisciplinaridade e ensino. Partindo das perspectivas piagetianas, Lebert coloca em questão 

o desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Ressalta o pensador que a racionalidade aberta é uma 

racionalidade que não se limita a “lógicas de tipo ‘médio termo’, ‘identidade’ e ‘não-

contradição’.” (LEBERT, 2012, p. 529). Essa condição implica considerar que o funcionamento 

cognitivo do aluno também utiliza outros espectros da razão, ou seja, uma abertura em direção 

ao imaginário, e afirma que a escola “tem tendência a esquecer o que é da ordem de uma poética 

da ciência.” (LEBERT, 2012, p. 530). 

Ao refletir sobre essas questões, Lebert (2012, p. 531) também discute a construção do 

saber docente. O autor ressalta que, entre várias urgências, importa permitir aos docentes que 

aprendam, eles próprios, por caminhos diferentes daqueles pelos quais passaram em sua 

juventude. Caminhos esses que eles reproduzem, em muitas situações, baseados na crença de 

que são alternativas que podem funcionar nas situações em que vivem. 

Moraes (2007, p. 24), ao discutir as relações entre formação docente, 

transdisciplinaridade e complexidade, ressalta que esse trabalho de formação também deve ser 

realizado a partir dos eixos propostos por Nicolescu (1999). Do ponto de vista metodológico, 

considera-se articular de forma competente os níveis de Realidade, o terceiro incluído e a 

Complexidade na relação entre sujeito e objeto. Recorrendo a Pineau (1988), a educadora 

afirma que se faz necessária uma teoria tripolar de formação – a autoformação, a 

heteroformação e a ecoformação – além da percepção da multidimensionalidade e da 

multirreferencialidade. 

Freire e Leffa (2013, p. 69) esclarecem que a autoformação pode ser caracterizada como 

a situação em que o sujeito age como responsável por sua própria formação. Nesse sentido, o 

indivíduo torna-se sujeito e objeto, ao mesmo tempo. A heteroformação é identificada como a 

ação dos indivíduos uns sobre os outros, ou seja, considera-se a ação social na formação docente 

e os processos de coformação. A ecoformação refere-se à ação do ambiente sobre os indivíduos, 

traduzindo-se como as relações ecológicas que atuam no processo formativo. Esses polos 
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formativos articulam-se permanentemente em mesmo nível de importância, ainda que um deles 

possa, eventualmente, assumir centralidade.  

Freire (2009, p. 19) interpreta e apresenta essa concepção, identificando nela quatro 

dimensões: a ação, o sujeito, o objeto e as relações, as quais se encontram indissociavelmente 

coligadas. O Quadro 3 estabelece relações e a dinâmica entre as dimensões e os polos da 

formação docente: 

 

Quadro 3 – Formação docente: polos e dimensões. 

 
Fonte: Freire (2009, p. 19). 

 

A dimensão da ação é desenvolvida por Freire e Leffa (2013, p. 70) como aquela em 

que se evidenciam a recursividade e a circularidade complexas, que atuam como um movimento 

de retroação e retroalimentação sistêmicas. Essa dimensão conecta-se ao próprio sujeito, ao 

objeto e ao meio, simultaneamente.  

A dimensão do sujeito coloca o foco no ator, sem desconsiderar sua perspectiva 

individual em diálogo com o social e o ecológico. O sujeito relaciona-se diretamente com a 

dimensão da ação, pois é a partir dela que ele se identifica como um ator no processo formativo. 

A dimensão do objeto entretece-se às anteriores, uma vez que um sujeito, ao realizar sua ação, 

direciona-se a um objeto.  

O objeto, no caso da formação docente, pode ter lugar no próprio sujeito (autoformação), 

na formação compartilhada (heteroformação) e no ambiente (ecoformação). A dimensão das 
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relações tem as interações como foco, e caracteriza-se como a interligação entre o sujeito e sua 

ação sobre o objeto (FREIRE e LEFFA, 2013, p. 71). 

Como ressaltam os autores, compreender a formação docente sob a perspectiva da auto-

heteroecoformação implica assumir esse processo em suas relações sistêmico-complexas, 

enfatizando as inter-relações, a simultaneidade das ações, a multidimensionalidade e a 

multirreferencialidade que permeiam esse processo formativo. 

O arcabouço teórico da Complexidade constitui um referencial6 para se refletir sobre o 

conhecimento, sob o enfoque das religações e reconexões entre o sujeito, o objeto e o mundo 

como um ecossistema complexo, possibilitando o enfrentamento da fragmentação dos saberes. 

Dessa forma, reconhece que isolar e somar unidades elementares não conduz à visão do todo; 

coloca em questão a causalidade como relações mutuamente interferentes, nas quais sinergias 

e reorientações são constituintes dos fenômenos humanos. Abre-se ao pensamento dialógico, 

que situa, de maneira complementar, noções antagônicas, e considera o ser humano em sua 

multidimensionalidade e incompletude.  

A argumentação apresentada sobre o Pensamento Complexo constitui o primeiro eixo 

teórico que orienta as reflexões contidas nesta pesquisa. Na próxima subseção, seguem as 

discussões que compreendem os estudos sobre leitura, compondo o segundo eixo teórico que 

fundamenta este trabalho. 

 

2.3   Um percurso sobre os estudos de leitura e letramento 

 

O painel que delineio nesta subseção tem como objetivo apresentar, inicialmente, uma 

revisão dos modelos de leitura, que constituíram os esforços iniciais de se compreender esse 

processo, especialmente até meados dos anos 1980.  

No que se refere aos estudos de letramento, elegi questões representativas para a 

formação de leitores, focalizando mais especificamente as contribuições para o estudo de língua 

materna no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de modo a contextualizar os elementos que 

emergiram na pesquisa.  

 

 
6 Para uma visão sobre Pensamento Complexo na Educação no âmbito internacional, conferir ARAUJO, M. T. 

M.; SANTOS, T. W.; SA, R. A.; VOSGERAU, D. S. R. O Pensamento Complexo na Educação: Uma Revisão 

Sistemática da Literatura. EDUCERE - XIII Congresso Nacional de Educação, 2017, Curitiba. Anais, 2017. p. 

6749-6761. 
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2.3.1   Modelos de leitura 

 

As pesquisas que buscam entender como o processo da leitura se realiza datam de pouco 

mais de 100 anos. Samuels e Kamil (1984, p. 185) registram os trabalhos de James McKeen 

Cattel, no ano de 1866, e o artigo de Emile Javal sobre movimento dos olhos, em 1879, como 

tentativas de investigação iniciais; entretanto, os chamados modelos de leitura, que tentam 

descrever o processo, desde o contato inicial dos olhos até a compreensão, têm uma história 

relativamente recente. O que se pode afirmar é que, até meados das décadas de 1950 e 1960, 

não havia uma tradição de se tentar conceituar leitura a partir de um modelo explícito.  

Os modelos podem ser compreendidos como tentativas de se descrever cientificamente 

um objeto de estudo, no esforço de aproximar, tanto quanto possível, o modelo teórico da 

realidade por ele representada. Esse conceito foi incorporado pelas ciências cognitivas e, sob 

esse aspecto, “um modelo de leitura pode ser conceituado como uma tentativa de explicação 

dos processos mentais (cognitivos e linguísticos) que ocorrem quando um indivíduo está 

engajado no ato de ler” (SILVEIRA, 2005, p. 23). 

A elaboração de modelos de leitura, especialmente após meados da década de 1960, foi 

especialmente impulsionada tanto pelo desenvolvimento das pesquisas sobre linguagem quanto 

por estudos psicológicos, colocando o desvendamento dos processos que conduzem à leitura 

como uma questão relevante no cenário dos estudos científicos, com especial destaque para as 

contribuições da psicolinguística. 

Antes da metade dos anos 1960, sob influência do behaviorismo, a leitura era 

compreendida como a descrição de como os estímulos (palavras impressas), geravam respostas 

(reconhecimento de palavras) enfatizando os eventos diretamente observáveis, externos aos 

indivíduos, e dedicando pouca atenção aos demais componentes do processo.  

As práticas de ensino de leitura vinculadas a essas teorias valorizam a compreensão e a 

interpretação, desenvolvendo um trabalho linear com letras, sílabas, palavras e sentenças, 

desvinculadas do contexto. Era associada a essa prática a realização da leitura em voz alta, com 

o objetivo de desenvolver a fluência e a rapidez na decodificação (LODI, 2004, p. 43). 

A concepção de que os elementos estruturais do texto possuem significado e valores 

independentes do contexto determina uma prática de ensino de língua em que o texto é utilizado 

unicamente para atividades gramaticais isoladas. São muitos os livros e/ou materiais didáticos 

voltados para a Educação Básica em que o texto surge como objetivo para o ensino de regras 
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de análise sintática ou atividades que visam apenas à identificação de palavras isoladas ou 

encontros consonantais, vocálicos e outros fenômenos linguísticos (KLEIMAN, 2013, p. 25). 

A partir de meados dos anos 60, com o desenvolvimento da psicologia cognitiva, os 

modelos teóricos começam a incorporar processos mentais como a memória e a atenção durante 

a leitura (SAMUELS e KAMIL, 1984, p. 188). Os trabalhos desse período estão especialmente 

focados no desvendamento dos processos mentais subjacentes ao ato de ler.  Essas pesquisas, 

entretanto, não constituem um todo homogêneo – ao contrário, refletem o desenvolvimento de 

perspectivas de linguagem, evidências empíricas e informações disponíveis na época.  

O modelo de Goodman (1967, p. 2) refuta uma ideia estabelecida de que a leitura é um 

processo preciso, que envolve percepção sequencial, detalhada e exata da identificação de 

letras, palavras e padrões ortográficos. Sua proposta é a de que leitura 

 

é um processo seletivo. Envolve o uso parcial de pistas mínimas disponíveis 

na língua, selecionadas a partir de entrada com base na expectativa do leitor. 

Conforme esta informação parcial é processada, são tomadas decisões 

provisórias para serem confirmadas, rejeitadas ou refinadas enquanto a leitura 

progride.  

Em termos mais simples, a leitura é um jogo de adivinhação psicolinguística. 

Envolve uma interação entre pensamento e linguagem. A leitura eficiente não 

resulta da percepção e identificação precisas de todos os elementos, mas da 

habilidade na seleção do menor número de pistas mais produtivas necessárias 

para produzir suposições que estão certas na primeira vez. A capacidade de 

antecipar aquilo que não foi visto é vital na leitura, assim como a capacidade 

de antecipar o que ainda não foi ouvido é vital para ouvir.7 

 

A construção de seu modelo é realizada com base em vários anos de experimentos 

voltados à leitura oral com crianças e torna-se representativo pelo pioneirismo em romper com 

os conceitos de leitura vigentes, contrapondo a ideia de leitura como um ato passivo à de leitura 

como uma ação ativa. Uma característica de seu modelo é que a leitura é um processo cíclico, 

iniciado em um ciclo ótico, passando por um ciclo perceptual e um gramatical, até culminar no 

significado - e, à medida que a leitura progride, outros ciclos se seguem sucessivamente. 

 
7 Texto original: Reading is a selective process. It involves partial use of available minimal language cues selected 

from perceptual input on the basis of the reader’s expectation. As this partial information is processed, tentative 

decisions are made to be confirmed, rejected, or refined as reading progresses. More simply stated, reading is a 

psycholinguistic guessing game. It involves an interaction between thought and language. Efficient reading does 

not result from precise perception and identification of all elements, but from skill in selecting the fewest, most 

productive cues necessary to produce guesses which are right the first time. The ability to anticipate that which 

has not been seen, of course, is vital in reading, just as the ability to anticipate what has not yet been heard is 

vital in listening (GOODMAN, 1967, p. 2). 
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Fundamental nesse modelo é o papel da predição no processo de leitura (SILVEIRA, 2005, p. 

28). 

Para Samuels e Kamil (1984, p. 187), o jogo psicolinguístico de adivinhação tem como 

elemento principal o fato de permitir ao leitor confiar em seus conhecimentos sintáticos e 

semânticos com mais ênfase do que nas informações gráficas e fonotáticas. O conceito de 

decodificação também difere dos antecessores. O termo, utilizado anteriormente para descrever 

o que acontece quando um leitor traduz um input gráfico para um fonético, no modelo de 

Goodman refere-se à descrição de como tanto um input gráfico quanto um fonêmico são 

traduzidos em sentido.  

Goodman dedicou grande parte de seus esforços para demonstrar as preferências que os 

leitores têm em confiar em pistas de sentido em vez das pistas grafo-fônicas, enfatizando que a 

decodificação básica se realiza diretamente da informação visual para o significado.  

Nessa perspectiva, é papel do leitor selecionar as pistas oferecidas pelas informações 

visuais e pelas redundâncias da língua, confrontar essas informações com seu conhecimento, 

acionar os mecanismos de inferência e predição para chegar à compreensão, ou seja, aplicar 

estratégias para que a leitura eficiente se realize. Para Silveira (2005, p. 67), o modelo de 

Goodman é aquele que introduz, de maneira efetiva, o conceito de estratégia ao se tratar de 

leitura.  

A focalização dos processos mentais, conquanto tenha representado uma distinção 

diante de modelos anteriores, também resulta em crítica ao modelo de Goodman pela ênfase 

exagerada na predição do leitor.  

Esse modelo também se aproxima da teoria gerativo-transformacional, por considerar o 

pressuposto da universalidade dos processos mentais de leitura, ou seja, a ideia de que, em todas 

as línguas, os leitores utilizam os mesmos procedimentos para a obtenção do mesmo propósito 

essencial: obtenção do significado do texto. Esse pressuposto traz especial contribuição para o 

desenvolvimento de metodologias de ensino de línguas, a despeito de sua insuficiência na 

abrangência do processo (SILVEIRA, 2005, p. 31).  

Assim como Goodman, o trabalho de Smith (1989) coloca o foco do processamento em 

leitura em fatores da linguagem. As contribuições de Smith não se caracterizam tanto como um 

modelo de leitura, mas como uma descrição dos processos linguísticos e cognitivos durante a 

leitura. A grande contribuição de seus estudos é explicar como as redundâncias características 

de cada nível de linguagem (características das letras, palavras, sentenças e discursos) oferecem 
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ao leitor uma significativa flexibilidade na combinação de recursos para criar sentido para o 

texto (SAMUELS e KAMIL, 1984, p. 187). 

Também caracteriza o projeto de Smith o engajamento nas questões de ensino de leitura, 

defendendo que crianças só conseguem aprender a ler por meio de atividades e materiais que 

façam sentido para elas, colocando a leitura em um esquema mais amplo, e levando em conta 

não apenas a linguagem e as operações mentais, mas também como se realiza a aprendizagem 

do ser humano (SILVEIRA, 2005, p. 32). 

Em contraposição aos modelos de Goodman e Smith, o modelo de Gough (1972) resgata 

pressupostos behavioristas, trazendo a ideia de que todas as letras, individualmente, são 

processadas pelo leitor até chegar à palavra e ao significado. Segundo Silveira (2005, p. 35), 

esse processamento seriado é baseado na descrição do que ocorreria na mente do leitor em um 

segundo de leitura. De acordo com esse modelo, o processamento começa com uma fixação de 

aproximadamente 250 milissegundos, o que captaria aproximadamente 15 a 20 letras. Esse 

movimento ocular, chamado movimento sacádico, não ocorre de maneira linear, mas em várias 

direções, com regressões formando imagens fragmentadas que permanecem na retina por algum 

tempo e desaparecem logo depois, dando lugar a padrões familiarizados, ou seja, as letras. A 

essa fase se segue uma busca lexical dos registros fonéticos realizados até o encontro do 

significado da palavra. Esses itens são então gravados na memória primária, processados e, para 

que a compreensão da sentença ocorra, recorre-se a uma memória operacional, que ativa regras 

sintáticas e semânticas da língua. 

O mecanismo traçado por esse modelo, conforme descrito, apresenta o leitor como um 

decodificador estereotipado, tratando de forma uniformizada o padrão ocular da leitura, sem 

levar em conta que esse padrão pode variar em um mesmo texto. 

O modelo interativo de Rumelhart (1981), desenvolvido no início da década de 1980, 

caracteriza-se por criticar os modelos anteriores, afirmando que tais modelos não permitem que 

uma informação construída em um certo estágio mais alto influencie o processamento em um 

estágio anterior, ou seja, não realiza a interação dos processos. Assim, o conhecimento prévio 

de itens lexicais e da ortografia, pertencentes aos estágios mais altos de processamento, ou seja, 

mais dependentes do conhecimento prévio, podem contribuir para a percepção de letras em 

estágios mais baixos, que dependem mais de informação visual (SILVEIRA, 2005, p. 470). 

Também do início da década de 1980, destaca-se o modelo interativo-compensatório de 

Stanovich (1980). Segundo esse modelo, há um princípio básico, de acordo com o qual qualquer 
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deficiência em um nível de leitura pode ser compensada por elementos de outros níveis. Assim, 

um leitor ainda não muito hábil em reconhecimento de palavras, mas que tenha um 

conhecimento do assunto do texto, pode utilizar esse recurso no processamento; da mesma 

forma, um leitor que tenha habilidade bem desenvolvida de reconhecimento de palavras, mas 

que não domine o assunto da leitura, recorre à exploração desse nível para chegar à 

compreensão. O modelo interativo-compensatório de Stanovich assume que o processamento 

da leitura é sintetizado com base em informações fornecidas de fontes diversificadas ao mesmo 

tempo, ou seja, a hipótese compensatória considera que um deficit em qualquer fonte de 

conhecimento conduz a uma confiança maior em outra fonte, independentemente de seu nível 

hierárquico (SILVEIRA, 2005, p. 51). 

No mesmo período, destaca-se a contribuição do modelo de leitura como processamento 

estratégico do discurso, de Kintsch e Van Dijk (1978), o qual continuou a ser desenvolvido e 

ampliado posteriormente. De acordo com esse modelo, os pressupostos cognitivos apresentam 

natureza construtivista e interpretativa, uma vez que as informações visuais e linguísticas 

presentes na memória são interpretadas por um sujeito que a reconstrói por meio de sua 

interpretação.  

Os modelos elencados anteriormente representam uma amostra das tentativas de se 

produzir uma representação dos processos mentais de realização da leitura. De acordo com o 

destaque e a relevância dada aos elementos constituintes do processamento, os modelos 

desenvolvidos durante as décadas de 1960, até meados da década de 1980, são categorizados 

em padrões denominados ascendentes (bottom up, text-based ou data-driven processing) ou 

descendentes (top down, knowledged based ou conceptually driven).  

 Os processamentos denominados ascendentes são aqueles em que se privilegiam os 

elementos visuais (informações gráficas), linearmente decodificadas até se chegar à palavra, à 

frase e ao sentido. São processos que recorrem ao significado das palavras e à segmentação 

sintática. Os processamentos descendentes são aqueles nos quais o leitor atribui significado ao 

que lê a partir de seus conhecimentos prévios, de seu objetivo de leitura e de esquemas que 

organizam o conhecimento em sua mente e se refletem nos textos. Os modelos interativos não 

tratam de modo excludente esses processos e compreendem a leitura como uma combinação de 

elementos ascendentes e descendentes.  

Para Kato (2007, p. 50), o processamento ascendente é linear e indutivo, utilizando as 

informações visuais e linguísticas em abordagem composicional, ou seja, a construção do 
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significado se dá por meio da análise e síntese dos significados das partes. O processo 

descendente, ao contrário, é não-linear, recorre intensamente à dedução de informações não 

visuais, partindo da macro para a microestrutura, da função para a forma.  

A autora afirma, ainda, que esses dois processos também identificam tipos diferentes de 

leitores. O leitor que privilegia o processamento descendente é aquele que apreende as ideias 

gerais e principais com facilidade, é mais rápido e mais fluente, entretanto realiza muitas 

adivinhações, sem que essas sejam referendadas pelo texto. O leitor que privilegia o processo 

ascendente é aquele que se prende mais aos dados do texto, lê pouco as entrelinhas, é mais 

vagaroso, mas apreende detalhes. O terceiro tipo de leitor, o maduro, é aquele que usa 

adequadamente e, de acordo com o momento, os dois processos de forma complementar. Para 

esse tipo de leitor, a escolha de um processo ou outro já é uma estratégia metacognitiva, ou seja, 

é o leitor que tem controle e consciência de seu comportamento.  

Kleiman (1989, p. 13), ao expor os aspectos cognitivos da leitura, afirma que a 

compreensão de um texto caracteriza-se pela utilização do conhecimento prévio, ou seja, aquele 

que o leitor desenvolveu ao longo da sua vivência e que pode ser categorizado em conhecimento 

linguístico, textual, e conhecimento de mundo.  

O conhecimento linguístico é aquele implícito, que faz com que falemos naturalmente 

nosso idioma materno. Compreende desde regras sobre como pronunciar as palavras, passando 

pelo vocabulário, até o conhecimento sobre o uso da língua. O conhecimento textual refere-se 

ao tipo de texto e às estruturas de organização linguística. O conhecimento de mundo ou 

enciclopédico é o saber adquirido, tanto formal quanto informalmente, ao longo da vida. Esse 

conhecimento é ativado, em nível consciente, mediante sua relevância para a compreensão da 

leitura. A ativação do conhecimento prévio realiza-se mediante a busca na memória, do 

repositório de conhecimentos, das informações relevantes ao assunto a partir de elementos 

formais do texto. Esse conhecimento também é aquele responsável pela formação dos 

esquemas, ou seja, o conhecimento “parcial, estruturado que temos na memória sobre assuntos, 

situações, eventos típicos de nossa cultura” (KLEIMAN, 1989, p. 23), e que permite economia 

e seletividade na codificação de nossas experiências. É da ativação dos conhecimentos prévios 

que se gera a base possível para a realização das inferências.  

Kleiman (2013, p. 74) esclarece que o denominado ensino de leitura manifesta-se pelo 

ensino de estratégias de leitura, as quais, ao lado das habilidades linguísticas que identificam 

o bom leitor, compõem parte das necessidades para a realização do ato de ler. 
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As estratégias utilizadas pelo leitor são de duas naturezas: estratégias cognitivas e 

metacognitivas. As estratégias cognitivas são as operações que o leitor realiza de modo 

inconsciente para atingir seu objetivo, tais como o fatiamento sintático, que o leitor realiza, ou 

não, de acordo com sua necessidade. As estratégias cognitivas compõem um conjunto de 

conhecimentos implícitos, não verbalizados, que atuam em processo automático. As estratégias 

metacognitivas são operações realizadas de forma consciente, a partir de um objetivo que o 

leitor tem em mente e, diferentemente das cognitivas, podem ser explicadas. Assim, a 

autoavaliação da compreensão e o estabelecimento de objetivo de leitura, por exemplo, são 

estratégias metacognitivas, porque permitem ao leitor reconhecer quando está, ou não, 

compreendendo um texto e será capaz de explicar por que está realizando aquela leitura 

(KLEIMAN, 2013, p. 75). 

Esses conceitos estabelecem que o leitor proficiente é aquele que é hábil em monitorar 

a própria compreensão, retornando a partes específicas da leitura, ou saltando trechos conforme 

tenha, ou não, alcançado a compreensão. Esse leitor é aquele que tem claros os seus objetivos, 

os quais devem ser levados em conta na construção das ações pedagógicas de ensino. O leitor 

proficiente também é capaz de fazer escolhas de leitura com base nas predições, que são 

processamentos descendentes que constituem a base dos conhecimentos prévios do leitor. Esses 

conhecimentos podem ser sobre o assunto (conhecimento enciclopédico), sobre o contexto do 

autor e da obra (conhecimento social, cultural, pragmático) e sobre o gênero (conhecimento 

textual). Disso deriva o estabelecimento de situações de aprendizagem de leitura que 

contemplam o contato do aluno com um universo textual amplo e diversificado (KLEIMAN, 

2013, p. 77). 

Ainda sobre estratégias de leitura, cabe ressaltar a contribuição de Solé (1998). Situando 

sua perspectiva sob a ótica interativa, a autora estabelece que,  

 

para ler, é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender as 

distintas estratégias que levam à compreensão [...]. Também se supõe que o 

leitor seja um processador ativo do texto, e que a leitura seja um processo 

constante de emissão e verificação de hipóteses que levam à construção da 

compreensão do texto e do controle desta compreensão – de comprovação de 

que a compreensão realmente ocorre (SOLÉ, 1998, p. 24). 

 

Embora, assim como Kleiman (2013), Solé ressalte a importância dos processos 

descendentes, é a partir da combinação destes com os ascendentes, por meio da interação entre 

os diferentes níveis, que a leitura se realiza. O leitor, para Solé (1998), produz a interpretação 
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por meio da integração simultânea entre o conhecimento do texto e o conhecimento de mundo, 

agindo como um participante ativo do processo, regulando a leitura em função dos objetivos de 

compreensão. 

Solé (1998, p. 69) especifica a estratégia da ação puramente automatizada, o 

procedimento. O pensamento estratégico opera de forma organizada em função da consecução 

de um objetivo, e identifica-se, prioritariamente, por uma característica: a estratégia não detalha 

nem prescreve, de forma integral, o curso de uma ação, ou seja, ela opera com flexibilidade, e 

não se prende a um foco particular, o que faz com que uma estratégia possa ser generalizada; 

sua reaplicação, porém, exigirá a manifestação de um contexto concreto. A estratégia identifica-

se pela autodireção, compreendida como existência de um objetivo e a consciência dele, e pelo 

autocontrole, ou seja, a supervisão e a avaliação das ações em função dos objetivos, e a possível 

adaptação dessas funções em uma situação necessária. Para Solé, (1998, p. 70), as estratégias 

de compreensão leitora podem ser definidas como “procedimentos de caráter elevado, que 

envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que se 

desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança”. Tomando como 

foco o ensino, Solé (1998, p. 74) reúne as estratégias de compreensão leitora em três grandes 

grupos: i) previamente à leitura - estratégias que permitem estabelecer os objetivos de leitura e 

ativar os conhecimentos prévios, realizáveis previamente à leitura; ii) durante a leitura - 

estratégias que permitem estabelecer inferência, revisão e validação da própria compreensão, 

além da tomada de decisões diante de inadequações ou falhas na compreensão; e iii) durante ou 

após a leitura – estratégias de recapitulação e ampliação do conhecimento obtido. As 

perspectivas até aqui elencadas abordam a formação de leitores sobretudo sob o enfoque do 

processamento sociocognitivo e seu desvendamento durante a leitura. Como ressalta Zanotto 

(2016, p.141), o conhecimento desses pressupostos por parte do docente formador de leitores 

pode contribuir para o desenvolvimento de práticas formativas reflexivas e críticas. 

A partir dos anos 1990, especialmente, com o desenvolvimento dos estudos sobre 

letramento, transpõem-se o polo de interesse, que se desloca da ação do indivíduo em relação 

ao texto para sua ação como sujeito sócio-histórico e sua inserção na sociedade. As 

contribuições dos estudos de letramento para as discussões sobre leitura são abordadas na seção 

a seguir. 
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2.3.2   Letramento 

Para Kleiman (2004, p. 14), a concepção predominante atualmente é a de leitura como 

prática social. Essa concepção é orientada teoricamente pelos estudos de letramento, que 

conceituam leitura e escrita como práticas contextualizadas sócio-historicamente.  

Os estudos iniciais de letramento no Brasil podem ser datados de meados da década de 

1980, quando foi traduzido, no meio acadêmico, a partir do termo literacy – o qual, até a década 

de 1990, era também traduzido por alfabetização. A construção do termo, nos estudos 

brasileiros da área, conferiu a ele uma noção plural, identificada com a própria evolução dos 

estudos de ensino de leitura e escrita. Para ilustrar essa construção, sintetizo as contribuições 

relevantes para os estudos de letramento, dos anos 1980 até 2000, considerando o painel 

elaborado por Mortatti (2004, p. 83). 

Em 1986, Kato publica a obra No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, 

em que introduz o termo letramento, a partir do inglês literacy. Na obra, o termo refere-se tanto 

ao desenvolvimento cognitivo, quanto à inserção social do indivíduo com relação à linguagem 

padrão. Dois anos depois, em 1988, Tfouni ressalta o foco do termo letramento, referindo-se às 

práticas sociais de leitura e escrita e seus reflexos na sociedade, no contexto da alfabetização 

de adultos, na obra Adultos não alfabetizados: avesso do avesso.  

Em 1995, três contribuições vêm consolidar a discussão a respeito do tema: Kleiman 

organiza Os significados do letramento: uma perspectiva sobre a prática social da escrita, em 

que aborda o termo letramento e discute os conceitos de modelo autônomo e modelo ideológico, 

de Street (1984). Tfouni retoma temas da obra de 1988 em Letramento e Alfabetização, na qual 

o termo letramento é utilizado para designar a exposição do sujeito aos usos sociais da escrita 

e da leitura, mesmo sem saber ler e escrever. Ainda no mesmo ano, Soares publica, na Revista 

Brasileira de Educação, o artigo Língua escrita, sociedade e cultura: relações, dimensões e 

perspectivas, reeditado posteriormente, em 2003, na coleção Alfabetização e Letramento. No 

texto, a autora traz o termo alfabetismo com o mesmo sentido de literacy, como seu 

correspondente vernáculo. Na revisão de 2003, afirma que passa, a partir de então, a adotar o 

termo letramento devido à sua preferência pelos estudiosos do tema. 

Em 1998, Soares publica Letramento: um tema em três gêneros8, obra que ganhou 

destaque entre as referências significativas para o tema. Nela, a autora apresenta três textos da 

 
8 No contexto histórico aqui apresentado, o livro é referenciado em sua edição de publicação, em 1998. Como 

referência do trabalho, entretanto, adoto a referência à edição de 2012a, mantendo a fidelidade ao texto utilizado 

nesta tese. 
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década de 1990, em gêneros diferentes, nos quais estabelece letramento como prática social da 

leitura e da escrita, com base em Street (1984). No ano seguinte, Ribeiro, em Alfabetismo e 

atitudes, adota o termo alfabetismo como equivalente a literacy, referindo, assim como Soares, 

à preferência pelo termo em Língua Portuguesa. 

Soares resgata a discussão em torno do termo em 2002, em Novas práticas de escrita: 

letramento e cibercultura, integrante do Dossiê Letramento, publicado na revista Educação e 

Sociedade. Na obra, a autora discute o termo – no caso do trabalho em questão, sob o enfoque 

das tecnologias – e reafirma que se trata de um conceito plural. Explicita também a ideia de que 

o conceito de letramento que fundamenta seu trabalho é utilizado com o sentido diferente do de 

analfabetismo. 

Já em 2003, em Letramento e escolarização, capítulo da obra Letramento no Brasil, 

Soares aborda as relações entre alfabetização, letramento e escolarização, e letramento escolar 

e letramento social, considerando as dimensões social e individual de letramento, além de 

eventos e práticas de letramento. Ainda no mesmo ano, Ribeiro organiza Letramento no Brasil, 

livro que reúne artigos que discutem os resultados do Índice Nacional de Alfabetismo Funcional 

(INAF), de 2001. Na obra, a autora afirma que adota o termo letramento a partir de sua 

percepção como práticas de leitura e escrita em sua amplitude, com suas dimensões políticas e 

ideológicas, e utiliza tanto o termo letramento quanto alfabetismo. 

A reflexão que realizo sobre o percurso trazido por Mortatti (2004) é que a inserção do 

termo letramento nos estudos sobre leitura e escrita no Brasil reflete um processo de 

(re)(des)construção dos sentidos de alfabetização e alfabetismo, bem como dos valores 

atribuídos ao próprio termo letramento na interface de seu processo de ressignificação. Esse 

delineamento, nas obras indicadas, realiza-se diante do próprio desenvolvimento das pesquisas 

sobre o tema. 

Considerando o objetivo deste tópico, cabe ainda uma inserção a respeito das discussões 

sobre letramento trazidas pelas contribuições de Kleiman (1995) e Soares ([1998] 2012a). Para 

Soares ([1998] 2012a, p. 45), o surgimento de um termo vincula-se ao surgimento de novos 

contextos, ideias, estudos e fenômenos que necessitam de qualificação. Assim, no Brasil, o 

termo letramento está vinculado às mudanças na sociedade brasileira, no que se refere ao acesso 

à aprendizagem de leitura e escrita. Conforme o analfabetismo vai sendo superado e a 

quantidade de pessoas que aprendem a ler e escrever aumenta, paralelamente ao fato de que a 

sociedade vai se tornando cada vez mais grafocêntrica, decorre que outras demandas surgem 



60 

 

 

 

com relação à aprendizagem de leitura e escrita em língua materna. A partir dessa constatação, 

Soares ([1998] 2012a, p. 47) propõe a seguinte distinção: 

 

Alfabetização: ação de ensinar/aprender a ler e escrever. 

Letramento: estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. 

 

De acordo com a definição da autora, o letramento compreende não apenas ter a 

capacidade de ler e escrever - ou ser alfabetizado, mas de agir socialmente por meio da leitura 

e da escrita (SOARES, [1998] 2012a, p. 47). O esforço de encontrar uma definição mais pontual 

do termo, entretanto, segundo a leitura que realizo, pode ser compreendido a partir do propósito 

didático explicitado pela autora e estabelecido pelo artigo que contém essa definição, produzido 

para seminários de atualização de professores da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, 

e compõe um dos três textos que integram a obra. Essa definição também se encontra no 

primeiro artigo, um verbete, segundo o qual letramento é “o resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever; o estado ou a condição que adquire um grupo social ou indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, [998] 2012a, p. 18). 

Entretanto, no ensaio produzido por solicitação da Seção de Estatística da Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o terceiro artigo integrante 

da obra de Soares ([1998] 2012a), que busca por um conceito de letramento, aponta para a 

dificuldade do estabelecimento de um conceito sincrético. Para Soares ([1998] 2012a, p. 66), 

 

(...) o conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas e complexidades 

difíceis de serem contempladas em uma única definição. Isso explica por que 

as definições de letramento diferenciam-se e até antagonizam-se e 

contradizem-se: cada definição baseia-se em uma dimensão de letramento que 

privilegia. 

 

O reconhecimento do caráter multifacetado e plurissignificativo do termo letramento, 

como indicado pela autora, aponta para uma tentativa de se compreenderem as diferentes 

configurações que o termo estabelece nos contextos em que se insere. 

Essa compreensão reflete-se não apenas na formação leitora nos anos iniciais, mas 

também no ensino de língua materna, uma vez que o arcabouço teórico proposto pelos modelos 

de leitura não dá conta da nova percepção da realidade da inserção da leitura e da escrita em 
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sua dimensão social. Focalizando a questão da leitura, o conceito de letramento insere-se nas 

propostas educacionais brasileiras ampliando a atenção ao contexto sócio-histórico-cultural. 

Scribner (1984, apud SOARES, [998] 2012a, p. 81) propõe “desagregar” o termo em 

diferentes tipos e estágios interdependentes. Uma das possibilidades é se referir ao termo no 

plural, ou seja, letramentoS, como uma forma de reconhecer os múltiplos significados 

abarcados pela palavra. Kleiman (1995, p.18) também se dedica a configurar uma interpretação 

para o termo letramento: 

 

Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos (conferir Scribner e Cole 1981). As 

práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social 

segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos eram 

classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, passa a 

ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato, dominante 

– que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não outros, e que determina 

uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita. 

 

 

Nessa definição, enfatiza-se o papel do letramento em um sistema amplo de 

representação em face de contextos especializados, ou seja, a definição já contempla a 

multiplicidade das situações sociais em que o letramento pode acontecer. A prática de 

letramento escolar é compreendida como uma entre outras, sem caráter hegemônico, embora 

seu papel como letramento dominante seja reconhecido; essa compreensão serve de 

entendimento para a reelaboração dos sentidos dos termos alfabetizado e não-alfabetizado, 

compreendidos como classificações resultantes da ação de uma prática específica, definida 

como parâmetro singular de referência. 

Para Street (2014, p. 172), podem ser identificados dois modelos de letramento: o 

modelo autônomo e o modelo ideológico. O modelo autônomo de letramento compreende que 

a autonomia se refere ao fato de que a escrita seria um produto completo por si mesmo, 

independentemente de seu contexto, fazendo com que o processo de interpretação fosse 

estabelecido pelo funcionamento lógico do texto escrito, a despeito das reformulações 

estratégicas da oralidade e distinguindo-se dela.  

Em decorrência dessa ênfase na lógica, o letramento autônomo caracteriza-se pela 

correlação entre a aquisição da escrita e o desenvolvimento cognitivo; pela dicotomização entre 

a oralidade e a escrita; e pela atribuição de características e qualidades específicas à escrita e, 

por extensão, a quem a possui. 
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Já o modelo ideológico de letramento destaca explicitamente que as práticas de 

letramento não estão apenas relacionadas a aspectos da cultura, mas vinculam-se também às 

estruturas de poder da sociedade. Assim, sem negar os estudos da concepção autônoma, o 

modelo ideológico busca compreender tais práticas a partir das estruturas culturais e de poder 

que atuam no contexto da aquisição da escrita. Para Street (2014, p. 172), o modelo ideológico 

“não tenta negar a habilidade técnica ou aspectos cognitivos da leitura e da escrita, mas sim 

entendê-los como encapsulados em todos culturais e em estruturas de poder.” Esse modelo, 

portanto, adota como pressuposto o entendimento de que as práticas de letramento mudam de 

acordo com o contexto e com as diferenças entre a ação dos diversos grupos socioeconômicos 

face ao uso da escrita (KLEIMAN, 1995, p. 38).  

Para Street (2014, p. 173), o sentido de ideológico é compreendido considerando o valor 

empregado por grupos “radicais” da antropologia, da sociolinguística e dos estudos culturais, 

para os quais a ideologia situa-se na tensão que opõe autoridade e poder diante da resistência e 

da criatividade do indivíduo. 

O painel indicado pelas contribuições dos estudos de letramento, dos anos 1980 até o 

início dos anos 2000, evidencia um alargamento significativo do campo de estudos a respeito 

de leitura e da escrita, a partir dos trabalhos de vertentes teórico-metodológicas que dialogam 

com as Ciências Sociais, a Análise do Discurso entre outras áreas do conhecimento, bem como 

a (re)construção do próprio conceito de letramento face ao desenvolvimento dos trabalhos na 

área.  

Barton e Hamilton (2000, p. 7) contribuem para uma revisão e ampliação do conceito e 

fazem uma distinção entre práticas de letramento e eventos de letramento. As práticas dizem 

respeito a formas culturais mais gerais, entendidas como valores, atitudes, sentimentos e 

relacionamentos sociais, ou seja, não são unidades observáveis de forma isolada, mas 

perceptíveis nas atitudes e comportamentos. As práticas de letramento são moldadas por regras 

sociais, as quais também interferem no acesso que um sujeito pode ter aos textos escritos.  

Os eventos de letramento podem ser compreendidos como as atividades em que o texto 

tem centralidade. Os eventos são observáveis e emergem das práticas, enfatizando a natureza 

situada do letramento. Também são ligados a rotinas e instituições, como a escola ou o trabalho. 

A consolidação dos estudos de letramento e dos conceitos desenvolvidos para a 

compreensão da formação leitora entram nas décadas iniciais do século XXI com o desafio de 

desenvolver recursos conceituais que permitam compreender aquele que talvez tenha sido o 
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fator de ruptura social mais relevante do período: a presença das tecnologias de comunicação 

na sociedade e as novas demandas no que se refere à leitura em ambiente virtual.  

O conceito de multiletramentos emerge, no final dos anos 1990, a partir dos estudos do 

Grupo de Nova Londres9, como uma resposta à necessidade de uma ampliação do conceito de 

letramento, que compreendesse a diversidade cultural da sociedade, a ampliação dos novos 

textos e espaços múltiplos de circulação. Rojo e Moura (2012, p. 23) elencam características 

que identificam os multiletramentos: 

• eles são interativos, mais do que isso, colaborativos; 

• eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em 

especial as relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, 

das ideias, dos textos [verbais ou não]); 

• eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, 

mídias e culturas). 

 

O conceito, como se vê, adquire novas características. Como apontam os autores, 

surgem novas ferramentas, além da escrita manual (papel e lápis; giz e lousa) e impressa 

(tipografia). O surgimento dos recursos das tecnologias requer letramentos desenvolvidos nos 

ambientes do hipertexto, das hipermídias. O leitor que emerge é aquele que interage com textos 

multissemióticos, multimodais e hipermidiáticos, e – como bem reforçam os autores – essa 

situação impõe desafios ainda maiores para as práticas escolares de leitura e escrita. 

O traçado que aqui apresentei sobre o desenvolvimento dos estudos de leitura constitui 

elementos do sistema conceitual em que se situa o fenômeno ao qual me dedico neste trabalho. 

Os conceitos representam a base teórica sobre a qual se desenvolveram as discussões sobre a 

formação do leitor nas últimas décadas e, de modo mais ou menos regular, refletiram-se na 

educação brasileira, seja nos cursos de formação docente ou nos documentos oficiais que 

orientaram as reformas curriculares nas últimas décadas.  

Na seção a seguir, dedico-me a contextualizar, de forma mais específica, como os 

conhecimentos sobre leitura foram construídos na disciplina de Língua Portuguesa no cenário 

da educação brasileira.  

 

 

 
9 O Grupo de Nova Londres (GNL) – que reunia, em Nova Londres, Connecticut (EUA), pesquisadores voltados 

ao conceito de letramento – publicou um manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social 

Futures. O grupo reunia pesquisadores como Courtney Cazden, Bill Cope, Mary Kalantzis, Norman Fairclough, 

Jim Gee, Gunther Kress, Allan e Carmen Luke, entre outros. 
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2.4   Língua Portuguesa na Educação Básica e a formação leitora 

 

Nesta seção, apresento um painel que visa contextualizar a formação de leitores no 

ensino de Língua Portuguesa, considerando os elementos relevantes para esta pesquisa. Inicio 

essa contextualização discorrendo sobre os elementos históricos, sociais e culturais que 

estiveram presentes na constituição do componente de ensino que hoje denominamos de Língua 

Portuguesa. Esse olhar diacrônico situa a formação do leitor a partir de um olhar histórico, para 

o qual concorrem diferentes forças sociais, culturais, políticas e científicas, que construíram o 

ensino de língua materna e encontram-se na origem de debates que, ainda hoje, são questões 

em discussão, especialmente no que se refere à formação do leitor. 

Essa visão é complementada por um estudo sobre as principais mudanças educacionais, 

especialmente nos últimos trinta anos, com o objetivo de apresentar uma perspectiva mais 

recente do ensino de Língua Portuguesa. Este estudo focaliza, portanto, duas questões que 

impactam a contextualização do objeto desta pesquisa: os reflexos da implementação dos 

documentos de organização curricular, a partir dos anos 1990, associados às políticas de 

avaliação educacional por meio dos instrumentos de avaliação em larga escala, como o Saeb e 

o Enem. Evidencio, nesta seção, os processos político-educacionais que atuam como forças na 

formação do leitor. 

Finalizo esta seção com a apresentação e a reflexão sobre pesquisas que se dedicam a 

investigar a formação leitora do docente, especialmente de Língua Portuguesa. Nesse tópico, 

reflito sobre trabalhos que buscam investigar como o docente lê nos diversos cenários pelos 

quais circula, em especial no curso de Letras e no âmbito das demandas formativas dos espaços 

da escola, evidenciando as características que identificam o processo de formação do docente 

de Língua Portuguesa como um leitor, a partir das pesquisas apresentadas. 

 

 

2.4.1   A construção sócio-histórica de um conhecimento escolar 

 

O ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, como se apresenta atualmente, 

resulta de uma construção sócio-histórica, política, linguística e cultural que se alinha às 

principais transformações ocorridas no Brasil, desde a chegada dos colonizadores, passando 

pelas transformações políticas do país, bem como as mudanças na legislação educacional.  
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Nesse sentido, acredito que duas questões, em especial, podem se beneficiar desse olhar 

diacrônico: primeiramente, desvendar o que se pode compreender como constituição disciplinar 

do ensino de Língua Portuguesa, ou seja, que marcos sócio-históricos foram decisivos para o 

traçado que encontramos hoje na escola, e, em segundo lugar, considerando essa construção, 

que lugar a leitura e a formação do leitor ocuparam nesse contexto. 

Considerando os estudos de Soares (2012b), destaco três momentos de ruptura que 

marcam historicamente a construção disciplinar dos estudos de Língua Portuguesa. O primeiro 

deles ocorre no século XVII, durante o período Colonial, com as reformas empreendidas pelo 

Marquês de Pombal, em Portugal. Até então, o cenário linguístico do país identificava-se pela 

convivência de três línguas: o português, presente pela via do colonizador; a denominada língua 

geral, que incorporava as línguas indígenas, a maioria das quais oriundas do tronco do tupi; e 

o latim, que era a base do ensino secundário e superior dos jesuítas. Na escola, frequentada por 

aqueles que a ela tinham acesso, o português não era um componente curricular, mas um recurso 

para a alfabetização. Dele, ia-se direto para o estudo do latim.  

A Reforma Pombalina, sob a perspectiva colonial, vem causar rupturas nessa estrutura, 

ao tornar obrigatório o uso da Língua Portuguesa no Brasil. Essa reforma, no âmbito do ensino 

da língua, foi orientada pela obra O Verdadeiro Método de Estudar, de Luiz Antônio Verney, 

publicada em 1746. A mudança introduziu o estudo da gramática portuguesa como instrumento 

para o estudo da gramática latina, o que conferiu aos estudos de Língua Portuguesa uma 

identidade mais próxima do que mais tarde seria denominado um “componente curricular”. É 

importante ressaltar que a gramática estudada representava apenas uma modalidade da língua, 

a qual objetivava fazer frente às suas variações. Ao lado da gramática, a retórica, compreendida 

como a arte do falar bem, também se manteve como componente curricular do século XVI até 

o século XIX. É nesse conjunto que se inseria a poética, voltada aos estudos das regras da poesia 

e das obras literárias. Posteriormente, a poética também se desprendeu da retórica e passou a 

ocupar lugar próprio no ensino. 

Na época do Império, no Colégio Pedro II, criado em 1837, no Rio de Janeiro, e 

considerado um modelo para a educação secundária no país, os estudos de Língua Portuguesa 

foram incluídos no currículo, como as disciplinas de retórica, poética e gramática, painel esse 

que se mantém até aproximadamente a década de 1940. Caracteriza esse momento, um perfil 

de educação voltado para a elite que tinha acesso à escola, a qual se adaptava às características 

culturais de seu público. Dessa forma, estudar a língua materna era estudar a gramática e 
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analisar as produções de autores consagrados. A diferença, nesse período, ocorre quando a 

retórica, como a arte do falar bem, passa a não ser mais uma exigência social, e é substituída 

pelos preceitos do escrever bem, os quais assumem lugar de destaque. 

O segundo momento de ruptura ocorre por volta da década de 1950. Data desse 

momento a ampliação do acesso à escolaridade, o que determina duas mudanças sociais 

significativas: primeira, os filhos das famílias de trabalhadores, que reivindicavam acesso 

democrático à educação, passam a frequentar a escola e alteram seu perfil social, uma vez que 

não pertencem à mesma classe que antes era o público dominante. Segunda, essa ampliação 

tem também como decorrência um recrutamento mais amplo e menos seletivo de professores10. 

Ambas as alterações tensionam os padrões pedagógicos e culturais então vigentes no ensino. 

Segundo Soares (2012b, p. 167), 

 

É então que gramática e texto, estudo sobre a língua e estudo da língua 

começam a constituir realmente uma disciplina com um conteúdo articulado: 

ora é na gramática que se vão buscar elementos para a compreensão e a 

interpretação do texto, ora é no texto que se vão buscar estruturas linguísticas 

para a aprendizagem da gramática. Assim, nos anos 1950 e 1960, ou se estuda 

a gramática a partir do texto ou se estuda o texto com os instrumentos que a 

gramática oferece.  

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1961, trouxe alguma flexibilização na estrutura 

do ensino, uma vez que representou uma abertura tanto para os Estados quanto para professores 

e autores de livros didáticos na construção curricular. O ensino de Língua Portuguesa passou a 

ser orientado pelas instruções do Conselho Federal de Educação, intituladas “Amplitude e 

desenvolvimento do Programa de Português”. A obra de Raul Moreira Léllis para o ensino 

ginasial explicitava três eixos para o ensino: expressão oral, expressão escrita e gramática 

expositiva (BUNZEN, 2011, p. 899). 

Já na década de 1970, os estudos de Língua Portuguesa, assim como outras disciplinas, 

sofrem mais uma mudança - não progressiva, como nos movimentos anteriores, mas abrupta, 

decorrente da intervenção do governo militar a partir de 1964. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei no. 5692/71) reconfigurou o ensino primário e o ensino médio, colocando seus 

objetivos a favor da política vigente. É nesse período que a disciplina passa a ser denominada 

Comunicação e Expressão. Sobre a questão dos textos, assim aponta Soares (2012b, p. 170): 

 

 
10 Sobre o uso de materiais didáticos a partir da Reforma Pombalina, verificar MALFACINI (2015). 
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(...) os textos incluídos já não são escolhidos exclusivamente por critérios 

literários, mas também, e talvez sobretudo, por critérios de intensidade de sua 

presença nas práticas sociais: textos de jornais e revistas, histórias em 

quadrinho, publicidade, humor passam a conviver com os textos literários; 

amplia-se,  assim, o conceito de “leitura”: não só a recepção e interpretação 

do texto verbal, mas também do texto não-verbal; a linguagem oral, outrora 

valorizada para o exercício da oratória, em seguida esquecida nas aulas de 

português, volta a ser valorizada, mas agora para a comunicação do cotidiano 

– pela primeira vez aparecem em livros didáticos de língua portuguesa 

exercícios de desenvolvimento da linguagem oral em seus usos cotidianos.  

 

O período de exceção política também configurou um hiato na ênfase dada aos estudos 

de gramática. A presença de textos relacionados às práticas sociais, bem como o resgate da 

linguagem oral, adentram a disciplina de Língua Portuguesa pela via do quadro referencial da 

Teoria da Comunicação, reconfigurando a concepção de língua como sistema, vigente para o 

ensino de gramática, e a concepção estética, que prevalecia no ensino de retórica e poética, em 

favor de uma concepção de língua como comunicação.  

Pietri (2010, p. 70) afirma que a recepção da Lei 5692/71 veio acompanhada de 

mudanças na estrutura curricular da educação e da publicação de documentos que subsidiavam 

sua implantação. Entretanto, diferentes interpretações da nova lei manifestaram-se tanto na 

elaboração dos guias de referência curricular quanto na elaboração dos materiais didáticos. Esse 

fato somou-se à ausência de estrutura física, econômica e humana para a implementação das 

novas alterações, o que resultou em dificuldades na apropriação das mudanças e resistências 

durante esse período. 

Identifico a terceira ruptura em meados da década de 1980, a partir do processo de 

redemocratização do país, e da chegada das contribuições das ciências linguísticas ao ensino de 

Língua Portuguesa (a disciplina retoma o nome a partir desta década). Disciplinas de 

Linguística, Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Textual e Análise do Discurso 

começam a integrar o currículo de formação de professores. É assim que discussões sobre 

variedades linguísticas, novas concepções de gramática e uma concepção de língua como 

enunciação passam a integrar o ensino de Língua Portuguesa.  

Face às mudanças que emergem a partir dos estudos linguísticos, constitui-se, nesse 

período, o que Angelo (2005) entende como a construção discursiva do ensino tradicional de 

português. A partir da análise de textos de linguistas e as críticas por eles empreendidas às 

bases, às práticas e aos resultados desse modelo de ensino – críticas essas transpostas para os 
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documentos oficiais de orientação curricular –, a pesquisadora identificou as seguintes 

características do modelo tradicional de ensino de Língua Portuguesa (Angelo, 2005, p. 239): 

 

a)  a crítica central e mais frequente se refere ao uso excessivo e inadequado 

da metalinguagem, baseada na gramática normativa (base contra a qual a 

Linguística se coloca), em detrimento de exercícios propriamente de língua 

(Rodrigues, 1975; Faraco, 1984; Geraldi, 1984); 

b)  a adoção da variante escrita literária como modelo para a fala e a escrita; 

c) a presença de vários preconceitos linguísticos no processo escolar 

(Rodrigues, 1975); 

d) o ensino fortemente dirigido a preocupações normativas, analíticas e 

corretivas; 

e) a inoperância das várias práticas de ensino de língua (as “sete pragas” 

apresentadas por Faraco); 

f)  a falta de fundamentos científicos no trato com as questões da linguagem 

e de seu ensino; 

g)  o uso de modelos de língua praticamente desconhecidos e desvinculados 

da realidade em que vive o aluno; 

h)  o ensino da gramática como um fim; 

i)  o predomínio de textos literários escritos; 

j)  o predomínio da leitura e da escrita em detrimento da linguagem oral do 

aluno; 

k)  os resultados negativos desse ensino, como a inibição, o sentimento de 

incompetência linguística do aluno, o baixo desempenho escrito padrão 

dos alunos (Rodrigues, 1975; Castilho, 1983); 

l)  a concepção de linguagem em que se apoia o ensino (Geraldi, 1984); 

m) a visão de leitura como mera decodificação; 

n)  a prática de leitura oral como avaliação da leitura, dentre outras. 

 

O que a pesquisa apresentada põe em relevo é o contraste entre as novas proposições 

sobre linguagem, desenvolvidas no contexto das pesquisas acadêmicas na área, e as práticas de 

ensino de língua materna, ainda profundamente identificadas com sua gênese enquanto 

conhecimento construído nos primeiros anos de sua própria instituição como saber escolar. O 

discurso do ensino tradicional é identificado, assim, como uma visão de leitura pautada na 

decodificação, e o contexto sociocultural da linguagem não é ativado como um fator de 

construção dos sentidos. 

Os estudos de Língua Portuguesa, nos anos 1990, são marcados pela influência da 

reformulação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Segundo Bunzen (2011, p. 904), esses programas intencionam 

dar continuidade a três processos: a avaliação e a distribuição do livro didático, como política 

pública de fomento à leitura, a normatização/legitimação das propostas curriculares oficiais e o 

estabelecimento dos sistemas de avaliação da educação básica. Esses projetos, em diálogo com 
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a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, também representam uma síntese 

sobre as discussões ocorridas nas décadas anteriores, tanto na esfera acadêmica quanto nas 

estaduais.  

Ainda segundo Bunzen (2011, p. 905), as políticas públicas do período orientam os 

currículos de Língua Portuguesa para as práticas de usos da língua(gem), bem como para a 

reflexão sobre tais usos. Essas políticas também assumem o texto como unidade de ensino e o 

gênero como seu objeto, o que confere à disciplina uma perspectiva mais ampla com relação à 

multiplicidade de textos que circulam e ao seu papel significativo na sociedade contemporânea, 

diferentemente das perspectivas vigentes nas décadas anteriores. 

Suassuna (2014, p. 72) sintetiza e conecta a construção histórica do ensino de Língua 

Portuguesa à concepção diacrônica de linguagem, como mostra o Quadro 4: 

 

 
Quadro 4 – Marcos sócio-históricos da constituição dos estudos de Língua Portuguesa. 

Concepção de 

linguagem 

Momento 

histórico 

Organização 

sociopolítica 

Objeto e objetivo do 

ensino 

Perfil do aluno Perfil de aluno11 

Linguagem 

como sistema 

1500 – 1800 Brasil 

Colônia, 

Império, 

República 

Estudos de gramática, 

retórica e poética visando 

ao (re)conhecimento da 

língua de prestígio 

Oriundo da elite 

social, cultural e 

econômica 

Gramáticas 

normativas e 

antologias de texto 

Linguagem 

como 

instrumento de 

comunicação 

1900 – 

primeira 

metade até os 

anos 1960 

República e 

Ditadura 

Militar 

Estudo de textos 

pragmáticos para 

formação de mão de obra 

para a indústria emergente 

Oriundo das 

massas, que 

passam a ter 

acesso à escola 

Gramática e 

antologia integradas 

e primeiros livros 

didáticos 

Linguagem 

como forma de 

interação social 

1900 – 

segunda 

metade, 

especialmente 

as duas 

últimas 

décadas 

Abertura 

política  - 

redemocratiza

ção 

Estudo do texto associado 

às condições de sua 

produção/utilização 

Visto como 

aquele que 

constrói suas 

habilidades e 

seus 

conhecimentos 

de língua em 

interação com 

os outros e com 

a própria língua 

Gêneros textuais 

diversos, de 

diferentes fontes 

 

Fonte: Suassuna (2014, p. 72) 

 

Com base no exposto, cabe refletir, primeiramente, sobre a constituição do ensino de 

Língua Portuguesa a partir do cenário traçado. Pode-se afirmar que somente a partir do século 

XIX esse ensino se estabelece como um componente integrante do currículo educacional e 

 
11 No quadro citado, o subtítulo apresenta uma repetição da expressão  “Perfil do Aluno”. Mantenho conforme a 

citação original, observando que a coluna se refere à concepção de linguagem predominante no período indicado. 
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apenas a partir de meados do século XX é que o ensino de Língua Portuguesa toma a forma que 

hoje presenciamos na estrutura educacional brasileira. 

As contribuições dos estudos da linguagem, calcados nos modelos científicos modernos, 

para o ensino de Língua Portuguesa, fazem-se sentir somente nos últimos decênios do século 

XX. Travaglia (2004, p. 1), ao ser indagado a respeito das contribuições da Linguística Aplicada 

para o professor de língua materna, assim se posiciona: 

 

São tantas que fica impossível enumerar. Todavia podemos dizer de maneira 

geral que a grande contribuição da Linguística moderna para o professor foi 

trazer um conhecimento mais estruturado, científico e profundo sobre como a 

língua é constituída e sobre como ela funciona enquanto instrumento de 

comunicação com uma dimensão social e histórica que é mesmo constitutiva 

da língua. O professor que domina esse conhecimento tem melhores condições 

de decidir o que é pertinente trabalhar com os seus alunos e como estruturar 

as atividades que os ajudem a atingir um maior domínio da língua e a ter uma 

maior e melhor competência comunicativa. É preciso, entretanto, ter a 

humildade de reconhecer que o muito que sabemos hoje em relação ao que se 

sabia no início do século XX é ainda pouco. 

 

Se esse trabalho de revisão e atualização dos estudos de língua materna constitui a faceta 

mais atual do ensino de Língua Portuguesa, salta aos olhos o fato de que essa mudança é muito 

recente. A disciplina de Língua Portuguesa esteve, por séculos, vinculada aos estudos da 

gramática e da retórica, sob o viés do ensino jesuíta desenvolvido no contexto colonial 

brasileiro.  

Cabe, então, situar a formação do leitor no componente Língua Portuguesa, 

considerando os elementos apontados. A concepção de leitor ativo, construtor de sentidos, 

capaz de produzir leituras significativas, é um perfil de leitor que emerge a partir de estudos 

que só chegam à escola a partir da década de 1980.  

O texto, no ensino de Língua Portuguesa, esteve, por muito tempo, conforme apontado, 

subordinado ao estudo de gramática, e a leitura literária, ao cânone, ou seja, a uma tradição que 

remonta aos estudos de retórica e poética, disciplinas que estiveram na origem do componente 

Língua Portuguesa – e sua revisão conceitual é um processo que, tendo se iniciado tardiamente, 

ainda se encontra em curso.  

Essa análise põe em evidência um embate que ainda percebo como presente na 

disciplina de Língua Portuguesa: a relação dialógica entre força da tradição e força da inovação 

– a primeira, constitutiva da própria natureza disciplinar dos estudos de Língua Portuguesa, 

assim como sua construção sob o viés da legislação educacional, como componente curricular 
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na escola; e a segunda, representada pela constituição do objeto em si dos estudos – a língua 

viva e pulsante – que se manifesta na realidade social, cultural e histórica de cada falante.  

Simultaneamente, também reforça a importância de se pensar o ensino de Língua 

Portuguesa sob uma perspectiva que coloque em debate a disciplinarização e seus reflexos no 

ensino de língua materna. Concordo com Moraes (2015, p. 38) que, ao discutir a 

transdisciplinaridade, afirma: 

 

Tudo isso certamente exige, por parte dos educadores, clareza epistemológica 

e abertura de nossas gaiolas disciplinares, ao trazer consigo a incerteza, o 

diálogo e a mestiçagem, como elementos estruturantes de um pensar 

complexo e transdisciplinar. Requer clareza epistemológica e rigor 

metodológico para que todas as possibilidades relacionadas ao objeto e ao 

conhecimento disciplinar possam ser esgotadas e, ao mesmo tempo, favorecer 

a compreensão da multidimensionalidade constitutiva da realidade e do ser 

humano. Essa clareza em relação aos processos de constituição do 

conhecimento é o que nos ajuda a abrir as portas de nossas gaiolas 

epistemológicas que aprisionam as dimensões constitutivas de nosso 

sentir/pensar/agir (...) [grifo nosso]. 

 

A compreensão dessa perspectiva sócio-histórica pode contribuir para o painel que situa 

o fenômeno em estudo, porque coloca em evidência a construção da disciplina de Língua 

Portuguesa na Educação Básica em sua natureza dinâmica, focalizando a compreensão de suas 

contradições e embates típicos, além de iluminar os processos de constituição do conhecimento, 

que é seu objeto de estudo, conforme aponta a autora. 

 

2.4.2   Documentos educacionais, avaliações oficiais e leitura 

 

Os anos 1990 marcam uma profunda transformação estrutural na educação brasileira. A 

partir dessa década, inicia-se o período marcado pelos documentos oficiais de orientação 

curricular e pelas avaliações em larga escala, que constituem um braço das políticas 

desenvolvidas com o objetivo de mapear o desempenho de todas as instâncias envolvidas no 

processo educacional brasileiro e orientar a implementação de políticas públicas.  

Para refletir sobre o fenômeno em estudo, destaco duas avaliações que focalizam 

amplamente a educação básica: (i) o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), que unificou, a partir de 2018, a Prova Brasil e a Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA); (ii) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  
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O Saeb é um sistema de avaliação externa, em larga escala, que oferece ao Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) um diagnóstico da 

Educação Básica brasileira. Ele é aplicado a cada dois anos, por meio de testes e questionários, 

e fornece às redes municipais e estaduais informações sobre o nível de aprendizagem dos 

estudantes. O Saeb compõe, juntamente com os dados sobre aprovação, reprovação e abandono, 

oriundos do Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O exame, 

realizado desde 1990, passou por vários processos de estruturação até chegar ao modelo atual. 

Desde 2019, também avalia a Educação Infantil, paralelamente ao Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio.  

A prova do Saeb é elaborada levando em conta uma matriz de referência, constituída de 

competências e habilidades esperadas para cada série e disciplina. Essas competências e 

habilidades são especificadas por descritores, que realizam a relação entre os conteúdos 

disciplinares e as operações mentais dos alunos. Os descritores são a base dos itens que são 

avaliados. A avaliação tem como referência uma escala, que funciona como uma régua que 

fornece os parâmetros esperados para cada item. Os ciclos de avaliação são, então, posicionados 

nessa escala de proficiência, considerando os cálculos realizados a partir da metodologia da 

Teoria de Resposta ao Item (TRI). A descrição oferecida constitui uma explicação 

probabilística sobre as habilidades de cada intervalo da escala (INEP, 2021). 

O Enem começou a ser aplicado em 1998 e, a partir de 2009, passou a ser utilizado como 

acesso ao Ensino Superior. Os resultados do Enem são utilizados para o Sistema de Seção 

Unificada (Sisu) e para o Programa Universidade para todos (ProUni), além de instituições 

portuguesas de ensino. O exame é divido em áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias), 

estruturado em quatro provas objetivas, com 45 questões cada uma, além da redação de um 

texto dissertativo-argumentativo.  

Assim como o Saeb, o Enem também apresenta uma Matriz de Referências. A Matriz 

do Enem é composta por duas partes: os Eixos Cognitivos, comuns a todas as áreas do 

conhecimento, e a Matriz de Referência especificada por área. A área de Códigos, Linguagens 

e Tecnologias apresenta 09 Competências de Área, especificadas por 30 habilidades, 

distribuídas em cada uma das competências. A TRI também é a metodologia que orienta o 

cálculo das notas do exame (INEP, 2021). 
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Tais exames de avaliação escolar, conquanto tenham suas particularidades, objetivos e 

se realizem segundo configurações técnicas específicas, apresentam um elemento em comum: 

baseiam-se, prioritariamente, na capacidade de compreensão leitora do aluno brasileiro. De 

acordo com os modelos atuais, avaliar a educação brasileira é, sobretudo, avaliar por meio da 

compreensão da leitura – inclusive os componentes que têm no cálculo seu objeto de 

conhecimento.  

Um olhar sobre os modelos de avaliação em larga escala, desenvolvido nas últimas 

décadas, mostra a capilaridade do sistema, sua amplitude e seu caráter sistêmico. Em conexão 

com outras avaliações, em nível superior, as avaliações da Educação Básica compõem um 

cenário em que os dados educacionais permitem uma visão global e local do desempenho dos 

alunos brasileiros, de acordo com os modelos vigentes.  

O desenvolvimento da estrutura de avaliação da educação brasileira surgiu 

paralelamente à construção de matrizes para orientação curricular. Entretanto, como bem 

ressaltam Silva e Abreu (2008, p. 531), 

 

A implementação de mecanismos de avaliação do sistema educacional 

precedeu as demais ações da reforma curricular implementada no Brasil desde 

o início da década. As primeiras ações em torno das avaliações nacionais se 

firmaram ao mesmo tempo em que se iniciavam as discussões oficiais em 

torno da LDB. 

 

Assim é que, somente no final da década, em 1997, são publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), de 1999, são desenvolvidos a partir de áreas do 

conhecimento, são reformulados em 2002 e passam a ser denominados PCN+. Em 2006, o 

Ensino Médio recebe um novo documento, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) que, como o anterior, não tem força de lei, pois se trata de um documento norteador.  

Concordo com o retrato e a análise realizados por Geraldi (2015, p. 383), que capta a 

chegada das mudanças educacionais no período e seus impactos no ensino e nos processos 

educacionais que se sucederam a partir da implantação das avaliações em larga escala e dos 

documentos educacionais: 

 

Inicia-se o tempo da inundação das escolas por documentos oficiais definindo 

metas, objetivos, modos de gestão, índices desejados etc. Inicia-se a 

implantação verticalizada do novo como exigência e não como opção 

abraçada pelos verdadeiros agentes educativos. As avaliações de larga escala, 
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obrigatórias e já agora com consequências até mesmo na renda de professores 

e gestores, tornam o que poderia ser indicações de ações possíveis em 

obrigações para a atividade de sala de aula. E o acervo das provas aplicadas 

torna-se, de fato, o orientador do que se ensina e de como se ensina, 

principalmente adequando os alunos para responderem a testes. Treinar para 

responder eleva os índices, que dão aparente sucesso às inúmeras consultorias 

prestadas aos diferentes sistemas de ensino. Surgem as empresas de 

consultoria, mas também os centros e grupos universitários que se 

caracterizam como pesquisadores-consultores. No entanto, a manutenção 

desses índices de sucesso e seu crescimento não se mantêm no longo prazo, o 

que exige novas consultorias num círculo vicioso (de consultores bem 

remunerados). [grifo nosso] 

 

O cenário põe em evidência situações práticas que decorreram da natureza burocratizada 

e vertical que identificou o processo de implementação de mudanças na educação brasileira no 

período, tanto no âmbito legal quanto no curricular. As avaliações em larga escala, colocadas 

como referência na ponta do processo educativo, antes de um amadurecimento amplo dos 

pressupostos teóricos, metodológicos e conceituais que embasam e identificam os documentos 

de orientação curricular, ensejaram o surgimento de caminhos irregulares. As avaliações, como 

bem caracterizou Geraldi, passaram também a ser uma referência do que se ensina e de como 

fazê-lo – e o banco de questões das avaliações em larga escala começou a dividir espaço com 

o material didático de formação do leitor. 

Soares (2012b), ao refletir sobre a avaliação do letramento nos contextos escolares, 

afirma que, em países desenvolvidos, com sistemas escolares estruturados, o letramento escolar 

é avaliado por meio de testes padronizados e/ou informais. Dessa forma (SOARES, 2012b, p. 

86) destaca: 

 

os critérios segundo os quais os testes são construídos é que definem o que é 

letramento em contextos escolares: um conceito restrito e fortemente 

controlado, nem sempre condizente com as habilidades de leitura e escrita e 

práticas sociais necessárias fora da escola. 

 

Em contraponto, nos países em desenvolvimento, conquanto os sistemas escolares se 

apresentem regulados, a adesão às normas não é estrita, o que dificulta uma padronização dos 

resultados. Como ressalta a autora, os países em desenvolvimento, no geral, apresentam 

divisões sociais marcantes, e o letramento escolar reflete o status socioeconômico dos alunos, 

de modo que “tornar-se letrado ou mesmo apenas alfabetizado numa escola de classe alta tem 

significado bastante diferente de tornar-se letrado ou alfabetizado numa escola da classe 

trabalhadora” (SOARES, 2012b, p. 88).  
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Uma reflexão sobre as contradições apontadas para a complexidade da avaliação do 

letramento escolar coloca em evidência a realidade de se utilizar um teste amplo, padronizado 

e homogêneo, conforme se preconiza em um país desenvolvido, sobreposto a uma realidade 

desigual, especialmente no que se refere às condições de letramento escolar e à formação 

docente, como ocorre em países em desenvolvimento, como o Brasil. Conquanto não se 

questione a importância e a relevância de um sistema de avaliação educacional que oriente as 

ações públicas, considerar características, processos, objetivos e qualidade da testagem é 

igualmente essencial para que a complexidade de um sistema educacional, como a do brasileiro 

não seja compreendida de forma reducionista. 

Quando se trata do ensino de leitura na aula de Língua Portuguesa, compreendo que seu 

processo, no período, configurou-se sob a ação de duas forças: em primeiro lugar, o reflexo da 

evolução dos estudos sobre leitura e letramento, que ampliaram as perspectivas teórico-

metodológicas, ofereceram novos conceitos para a formação do leitor, concebendo-o como um 

sujeito situado, construtor dos sentidos. Em segundo lugar, as pressões exercidas pelos modelos 

de avaliação em larga escala que, embora dialoguem com os mesmos pressupostos teóricos, 

instauraram-se em um processo vertical, prioritariamente vinculado a objetivos de 

implementação de políticas públicas de financiamento educacional, o que pode ter se refletido 

em uma recepção irregular e fragmentada das mudanças propostas.  

Esse painel, erigido nos anos 1990, mais uma vez vem se redesenhar – sob as mesmas 

bases – mas com novas demandas, nas décadas subsequentes. Destaco a implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e seus reflexos para compor o cenário atual das 

discussões sobre o fenômeno em estudo. 

Em 4 de dezembro de 2018, o Ministério da Educação (MEC) homologou o documento 

final relativo à BNCC. Sua elaboração já era prevista na Constituição de 1988 e na LDB 

9.394/96, além do Plano Nacional de Educação (2014-2024) e de outros textos legais 

complementares. Concebida como um documento normativo, a BNCC pretende definir as 

aprendizagens essenciais dos alunos da Educação Básica brasileira e assegurar seus direitos de 

aprendizagem, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 

7). Objetiva ainda, segundo o texto, orientar as formulações dos currículos das redes 

educacionais e alinhar políticas de formação docente, avaliação, elaboração de conteúdos e 

oferta de infraestrutura para “superar a fragmentação das políticas educacionais” (BRASIL, 

2018, p. 8). 
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A BNCC divide-se em três partes, de acordo com a estrutura da Educação Básica 

brasileira, ou seja, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ela apresenta dez 

competências básicas, definidas no texto como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho.” (BRASIL, 2018, p. 8). Essas competências são gerais para todas as etapas 

educacionais. 

O Ensino Fundamental e o Médio organizam-se em áreas do conhecimento, que 

agrupam as competências de cada área, e em componentes curriculares, com as competências 

específicas por componente. No Ensino Fundamental, o componente Língua Portuguesa insere-

se na área de Linguagens, juntamente com Arte, Educação Física e Inglês. No Ensino Médio, o 

componente de Língua Portuguesa insere-se na área de Linguagens e suas Tecnologias e é 

obrigatório nos três anos, ao lado da disciplina de Matemática. O componente Língua 

Portuguesa é, pois, estruturante em todas as etapas da Educação Básica. 

A BNCC vem reafirmando perspectivas recentes nos estudos de língua e linguagem. 

Esse diálogo é explicitado no próprio texto, segundo o qual o componente de Língua Portuguesa 

dialoga e atualiza o que já vinha exposto nos PCN, assumindo a perspectiva enunciativo-

discursiva de linguagem. Assim, o texto, situado em relação aos seus contextos, é tomado como 

unidade de trabalho. O documento também assume que se fundamenta em conceitos já 

presentes em orientações curriculares anteriores. Assim, vem reafirmando conceitos como 

práticas de linguagem situadas, discurso, gêneros discursivos/textuais e esferas/campos de 

circulação, de acordo com as propostas do Círculo de Bakhtin12, que em grande parte 

fundamentaram os estudos de linguagem dos documentos oficiais. Cabe ao componente Língua 

Portuguesa oferecer aos estudantes as possibilidades de ampliar os letramentos, como forma de 

inserção nas mais diversas práticas sociais letradas (BRASIL, 2018, p. 67). 

De acordo com Ângelo e Menegassi (2020, p. 95), esses pressupostos são centrais para 

o entendimento da forma como a BNCC orienta a leitura. O documento estabelece dois 

elementos interdependentes: a relação entre texto e contexto e o desenvolvimento de 

habilidades para o uso significativo da linguagem.  

 
12 “[...] conjunto de intelectuais, cientistas e artistas que, especialmente nas décadas de 1920 1930, dialogaram em 

diferentes espaços políticos, sociais e culturais” (BRAIT e CAMPOS, 2016, p.15). 
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Quanto ao primeiro, a BNCC determina que as condições de produção e recepção do 

texto estejam na base das práticas pedagógicas. A reconstrução dessas condições demanda 

atividades de leitura que se dediquem a ensinar a compreensão da situação de interlocução do 

texto, observando elementos como a autoria, o lugar e a época em que o texto foi produzido e 

suas condições de circulação, bem como o lugar social ocupado tanto pelo autor quanto pelo 

leitor. Dessa forma, professor, texto e aluno, na leitura, atuam como parte de um contexto social 

de produção e compreensão de sentidos que ultrapassa a materialidade linguística.  

O segundo liga-se à concepção de que a compreensão leitora é um processo “formado 

por etapas que são simultâneas e recursivamente empregadas pela leitura durante o 

processamento do texto, para alcançar um nível mais crítico, criativo e autônomo no uso da 

linguagem” (ÂNGELO e MEGASSI, 2020, p. 100). Decorre desse pressuposto que as 

habilidades de leitura, compreendidas como as operações que ocorrem no plano prático, 

relacionado ao acionamento de um comando preciso a partir da compreensão de sua leitura, 

sejam apresentadas no documento de forma contínua e progressiva, em uma espiral crescente 

de complexidade. 

Considerando a formação do leitor, cabe uma palavra sobre a formação para a leitura 

literária no Ensino Médio. O componente de Língua Portuguesa, na BNCC, dá continuidade e 

orienta o aprofundamento dos conhecimentos iniciados nos anos anteriores, levando em conta 

o desenvolvimento social, emocional e social do jovem. Os estudos de Literatura não vêm 

demarcados de forma específica na disciplina de Língua Portuguesa, mas situados dentro de um 

dos campos que organizam os saberes na base, o campo artístico-literário13, o que representa 

uma reconfiguração estrutural em relação a modelos anteriores.  

No que se refere à literatura, a BNCC é explícita ao afirmar que a cultura do impresso 

deve compartilhar espaço com a cultura digital, abrindo-se aos multiletramentos e às novas 

manifestações culturais e linguísticas contemporâneas. Com relação ao repertório, a BNCC 

(BRASIL, 2018, p.500) reforça a diversidade, incorporando  

 

literatura juvenil, literatura periférico-marginal, o culto, o clássico, o popular, 

cultura de massa, cultura das mídias, culturas juvenis etc. – e em suas 

múltiplas repercussões e possibilidades de apreciação, em processos que 

 
13 A BNCC de Língua Portuguesa para os anos finais do Ensino Fundamental estrutura-se em cinco campos de 

atuação: artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa, vida pública, jornalístico-midiático e atuação na vida 

pública; no Ensino Médio, campo da vida pessoal, práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático, atuação 

na vida pública e campo artístico (BRASIL, 2018). 
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envolvem adaptações, remidiações, estilizações, paródias, HQs, minisséries, 

filmes, videominutos, games etc..   

 

Para Ipiranga (2019, p. 109), as diretivas mais relevantes quanto à leitura literária no 

Ensino Médio, de acordo com a BNCC, podem ser assim sintetizadas: 

 

• Ampliação de repertório e incentivo à capacidade de o aluno eleger seu 

próprio corpus de leitura;  

• Compreensão intertextual das obras, por meio do acionamento de 

dispositivos de atualização de sentidos; 

• Horizontalização das leituras, com seu compartilhamento em redes sociais; 

• Valorização da historicidade dos textos e inserção na cadeia de leitura; 

• Incentivo às práticas de escrita dos alunos; 

• Ampliação da tradição literária: literatura africana, afro-brasileira, indígena 

e contemporânea; 

• Ênfase na leitura dos clássicos brasileiros e portugueses para percepção dos 

agudos e complexos processos de elaboração literária. 

 

O painel descrito ressalta a tônica do documento em ampliar as possibilidades de 

compreender o texto literário em sua dinâmica social, em diálogo com as novas formas de 

criação de sentido. Estruturalmente, o trabalho com o texto literário é irradiado, com diversos 

portos de passagem, e mais focalizado no leitor. 

Conquanto represente uma atualização significativa em relação ao ensino tradicional de 

leitura literária, concordo com os questionamentos trazidos pela pesquisadora (IPIRANGA, 

2019, p. 112): primeiramente, se considerarmos a formação atual dos docentes, há de se indagar 

se essa estrutura descentralizada não corre o risco de ser pulverizada, o que representaria uma 

fragilidade em relação ao que se pretende. O outro ponto de acordo diz respeito ao papel do 

Enem face aos princípios estabelecidos pela BNCC, o que coloca em questão o papel do 

processo seletivo diante de uma proposta de educação literária. Por fim, cabe indagar como se 

realiza a efetivação de projetos de formação leitora mais abertos, como oficinas e clubes de 

leitura literária, em uma estrutura organizacional escolar tão fechada, ritmada por calendários 

rígidos e por sucessivas avaliações.  

Ao refletir sobre as transformações trazidas pela BNCC, em diálogo com políticas 

públicas anteriores, como os PCN e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Rangel 

(2020, p. 212) afirma que os documentos apresentam os seguintes traços comuns: 

 

• Abordagem da língua e da linguagem na perspectiva do uso; 
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• Visão do ensino e da aprendizagem de língua materna como centrado 

na íntima articulação entre práticas de leitura, escrita, oralidade e 

análise da língua e da linguagem, com a construção correlata de 

conhecimentos especializados; 

• Processo pedagógico centrado na aprendizagem e orientado pelas 

teorias e pesquisas científicas na área, o que pressupõe uma 

organização do ensino o mais possível compatível e mesmo 

“isomórfica” em relação aos processos de aprendizagem; 

• Concepção procedimental dos conteúdos curriculares de leitura, 

escrita, oralidade e metalinguagem; 

• Eleição de tratamento didático reflexivo e indutivo para os conteúdos 

de análise e reflexão sobre a língua e a linguagem. 

 

Rangel (2020) também ressalta que a BNCC apresenta características próprias, que a 

identificam em relação aos documentos anteriores. Sintetizo, a seguir, os apontamentos 

apresentados: 

 

i. Destaque dado às competências e habilidades na descrição dos processos de 

aprendizagem. Como ressalta o autor, “a imagem mais característica da BNCC 

é, portanto, a de uma planilha” (RANGEL, 2020, p. 213), em que cada 

habilidade vem relacionada aos organizadores curriculares (campos de atuação, 

objetos de conhecimento e práticas de linguagem). Em sua análise, essa 

tendência vincula-se aos modelos de avaliação, que se converteram em 

“descritores de eficácia pedagógica e de qualidade de ensino; atingindo, agora, 

o status de unidade básica da ação pedagógica” [grifos do autor] (RANGEL, 

2020, p. 214). 

ii. Tratamento dado ao ensino e aprendizagem de escrita nos anos iniciais: a 

alfabetização e o letramento, até meados de 2010, ainda apareciam de forma 

distinta nos documentos oficiais. O texto da BNCC, embora não explicite o 

“alfabetizar letrando”, parece reconhecer em seus pressupostos o vínculo 

inseparável entre esses processos.   

iii. Maior espaço e relevância à contemporaneidade nos usos da língua e da 

linguagem, alinhando ensino de português e cultura digital, nos seus contextos 

típicos, levando em conta seus modos de interação e os gêneros nos quais a 

comunicação tecnológica se manifesta. Também nesse contexto, o texto não 

verbal, a multimodalidade e a multiculturalidade são contemplados.  



80 

 

 

 

iv. Menor espaço reservado ao ensino de Literatura no Ensino Fundamental. Essa 

característica aprofunda uma tendência já presente em documentos anteriores; 

nessa etapa, o ensino de Literatura tem se traduzido por um conjunto de práticas 

de leitura, especialmente os focados em textos infanto-juvenis. Essas 

perspectivas, conquanto sejam fundamentais, “são incapazes de propiciar ao 

aluno e à escola uma adequada apreensão dos significados culturais mais 

profundos da Literatura” (RANGEL, 2020, p. 218).  Como consequência, o autor 

aponta a dificuldade na construção de “uma perspectiva humanista 

transdisciplinar” (RANGEL, 2020, p. 219). 

 

Complementando a análise, Rangel (2020) aponta ainda uma questão: na descrição das 

habilidades específicas de Língua Portuguesa relacionadas às práticas de análise 

linguística/semiótica, podem ser identificados elementos e expressões que remetem a conteúdos 

de gramática sem que haja uma contextualização da sua dimensão discursiva14. Essas 

referências, da forma como aparecem no texto na BNCC, teriam potencial, segundo o autor, de 

autorizar ou legitimar rupturas em relação aos estudos mais recentes da linguagem e de análise 

linguística, além de entrar em rota de colisão com pressupostos do próprio documento. 

As reflexões apresentadas pelo autor dialogam com questões apontadas neste trabalho: 

inicialmente, o vínculo que se estabelece entre as habilidades identificadas na BNCC e os 

descritores das avaliações de ensino. O texto legal vem reforçar essa ligação e parece coroá-la. 

Os descritores, compreendidos como em “unidade básica de ação pedagógica”, como bem 

definiu Rangel, convertem-se em referência essencial para o ensino – e não se isola a formação 

do leitor, nem a ação docente, do circuito que culmina nesse modelo, uma vez que as avaliações 

em larga escala, conforme apontado, apoiam-se na compreensão leitora. 

A BNCC parece ainda ter deixado em aberto algumas questões relacionadas à formação 

do leitor literário. Essa observação, associada ao ressurgimento, no texto legal, de concepções 

sobre o ensino de gramática que parecem contradizer ou, pelo menos, não evidenciar, a presença 

dos avanços teóricos recentes sobre análise linguística, deixam entrever uma questão de fundo, 

 
14 Rangel (2020, p. 222) exemplifica a referência explícita ao vínculo entre norma-padrão e correção, na habilidade 

EF09LP04, da BNCC de Língua Portuguesa, anos finais do Ensino Fundamental: “Escrever textos corretamente, 

de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período.” [grifo 

nosso]. 
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interpretada por Rangel (2020) como o reflexo da ausência de um consenso sobre os processos 

de elaboração do texto. 

Compreendo que os acirrados debates que se construíram em torno do documento 

tenham deixado sua marca no texto. Entretanto, como apontado pelo estudo diacrônico da 

constituição disciplinar dos estudos de Língua Portuguesa, temas críticos, que emergem nos 

debates mais atuais, parecem dialogar com questões que estiveram entre os dilemas centrais da 

construção sócio-histórico-discursiva dos estudos de Língua Portuguesa, desde sua origem. 

Acredito, assim, que podemos ir além, e observar a importância de um debate que se dedique a 

refletir sobre os paradigmas de conhecimento que embasam, não apenas a construção do texto 

de orientação curricular, mas também aqueles que hão de orientar sua recepção no contexto 

escolar brasileiro. 

O posto no texto da BNCC ainda carece de uma perspectiva mais ampla quanto à sua 

interpretação no cenário educacional brasileiro. No momento em que escrevo o presente 

trabalho, o documento encontra-se em processo de estudos e assimilação. Caberá aos currículos 

locais, especialmente os estaduais e municipais, desenvolvê-lo em práticas educacionais nos 

próximos anos. As experiências de implantação dos PCN, nas décadas anteriores, seguramente 

apontam para os caminhos, no sentido de que as conquistas trazidas pela BNCC não se percam 

em meandros tecnocráticos e possam, de fato, se concretizar como realidade para a educação 

brasileira. 

Realinhando o foco para o ensino de Língua Portuguesa – que se consolida como um 

componente estruturante dos saberes de linguagem em toda a Educação Básica brasileira e um 

dos espaços mais representativos da formação do leitor na escola –, o que se vislumbra, 

considerando as discussões apresentadas, é que os avanços, especialmente aqueles 

representados pelas contribuições dos estudos contemporâneos de linguagem, são responsáveis 

por um alargamento das possibilidades de ensino e aprendizagem, bem como pelo 

enriquecimento das prática educativas relacionadas aos saberes linguísticos. Esses avanços 

dividem espaço, porém, com questões que ainda merecem outros olhares e reexames, dentre os 

quais destaco, especialmente, a influência das avaliações em larga escala na formação do leitor. 

Observar a forma como tais avaliações são interpretadas pelos docentes na vivência educacional 

requer uma atenção à forma e à escala como são pensados os recursos, as estruturas e os 

modelos advindos dessas avaliações. 
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Para complementar o painel aqui delineado, é especialmente relevante apresentar 

algumas discussões a respeito o papel do docente como formador de leitor. Essa questão segue 

apresentada na próxima seção. 

 

2.4.3   A formação leitora do docente de Língua Portuguesa 

 

A formação docente é contemplada, nos estudos da educação, como um campo de 

investigações dedicado a examinar concepções, atitudes, valores e conhecimentos, 

considerando os processos que constituem sua qualificação para atuação profissional. 

Para o fenômeno em estudo neste trabalho, importa observar, mais especificamente, as 

relações que podem ser estabelecidas entre a formação do docente e sua construção como leitor. 

Assim, uma vez considerados, nas seções anteriores, os pressupostos teóricos e conceituais 

sobre leitura, bem como as demandas estabelecidas pelos documentos educacionais em 

vigência, dedico-me, nesta, a apresentar estudos que representem olhares sobre a constituição 

leitora do professor, especialmente o de Língua Portuguesa. 

Sob a perspectiva da historiografia educacional brasileira, Galvão (2001, p. 108) ressalta 

que, conquanto exista um número representativo de trabalhos que investiguem as leituras de 

professores e professoras, ainda há um amplo campo aberto à investigação. A pesquisadora 

enfatiza que muitos trabalhos tendem a estudar os anos 1920 e 1930, prioritariamente, em 

decorrência do fato de o professor tornar-se foco de atenção tanto do poder público quanto do 

mercado editorial. Quanto às fontes de pesquisa, sobressaem revistas e jornais pedagógicos, o 

que permite um olhar sobre as estratégias de difusão das ideias educacionais e sua repercussão 

sobre a profissão; outras fontes, como autobiografias, romances, relatos orais e fontes 

iconográficas, embora representem material significativo para a compreensão de como leem os 

docentes brasileiros, ainda são pouco exploradas. 

Kleiman (2005, p. 204), ao investigar práticas de letramento junto a professores de 

Língua Portuguesa em formação, verificou que o processo de transformação identitária que se 

realiza no âmbito da socialização profissional, discursivamente realizado nos cursos 

universitários, é grandemente influenciado não apenas pela interação na sala de aula, mas 

também pela leitura de textos formadores escritos. A autora ressalta que universidades de 

prestígio têm um papel relevante, exercido por meio da produção realizada em seu âmbito, 

interpretada nos cursos de formação de professores, como o Curso de Letras.  
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A interpretação de tais leituras realiza-se em correlação com os conhecimentos e saberes 

preexistentes sobre linguagem, que o aluno-professor traz em seu processo de formação. Dessa 

forma, a compreensão leitora, nesse contexto inicial, realiza-se mediante a interação de 

sentidos, discussões e debates promovidos pelo discurso acadêmico em relação aos 

conhecimentos trazidos pelos futuros docentes. Há de se levar em conta, conforme ressalta 

Almeida (2001, p. 119), que as histórias pessoais de leitura são grandemente influenciadas pelas 

condições sócio-históricas, culturais e econômicas da inserção do docente na cultura letrada, o 

que, no contexto brasileiro, identifica-se, muitas vezes, com um contexto de exclusão desses 

sujeitos dos grupos com condições mais amplas de acesso e usufruto dos bens culturais, em 

especial os mais prestigiados.  

A questão da formação do docente no Curso de Letras, quando se focaliza mais 

especificamente a docência para o ensino de literatura, apresenta problemas que se situam entre 

a estrutura da formação do aluno de Letras em contraponto com a estrutura do ensino de 

literatura na Educação Básica. Conforme expõe Cosson (2013, p. 14), 

  

[...] essa formação do licenciado em Letras está longe de ser satisfatória para 

que ele possa atuar no ensino superior. Nem mesmo no ensino básico. Em 

primeiro lugar porque, a despeito da nova legislação educacional combater o 

chamado currículo 3 + 1, no qual os cursos de licenciatura eram organizados 

com três anos de teoria, sob responsabilidade da área específica, mais um de 

prática, a cargo da área de Educação, permanece a ideia de que a formação do 

professor é papel da pedagogia. Quando essa concepção é superada, a 

formação buscada não é a do professor de literatura, mas sim a do professor 

de língua portuguesa ou de língua estrangeira em disciplinas de metodologia 

do ensino da língua portuguesa ou linguística aplicada. Mesmo na disciplina 

“Prática de Ensino ou Estágio Supervisionado”, usualmente a cargo de um 

professor da área de Educação, a preferência vai para o exercício do estágio 

nas disciplinas de língua portuguesa no Ensinos Fundamental e Médio, até 

pelo número maior de aulas de que dispõem. Dessa forma, a despeito da 

existência pontual de disciplinas como metodologia do ensino da literatura 

em alguns cursos de Letras, o que se observa é uma “ausência de reflexão 

sobre o que é educação literária e quais seus objetivos, que revela a ineficácia 

do ensino de Literatura Brasileira na graduação, considerando que o estudo 

enciclopédico e informativo apenas afasta o graduando do letramento 

literário” (Oliveira 2008, p. 30). [grifo nosso] 

 

O contexto apresentado pelo autor parece apontar para um arranjo, em relação aos 

estudos de Literatura, no qual a mobilização no sentido de habilitar o futuro docente para as 

demandas de uma educação literária efetiva parece frágil. Mais do que isso, parece não existir 

uma convergência entre o que se propõe no Ensino Superior e o que se faz na Educação Básica.  
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O resultado, conforme aponta o educador, é que, no Ensino Médio, o docente oscila 

entre desconsiderar o que se aprendeu no Curso de Letras e privilegiar, no ensino, a 

historiografia literária – ou fazer valer uma formação que, desvinculada das demandas reais, 

pode repercutir como uma prática de ensino distante dos alunos.  

Os anos finais do Ensino Fundamental, em geral, não apresentam programas de 

literatura mais rígidos ou explícitos, como no Ensino Médio; entretanto, os Cursos de Letras, 

em geral, se ressentem de uma formação consolidada para o ensino de literatura infantil e/ou 

infanto-juvenil, que forneça leitura crítica e orientações metodológicas para que o docente possa 

exercer sua autonomia como formador de leitor nesse nível (COSSON, 2013, p. 19). O cenário 

parece apontar para um total descompasso entre o processo de formação leitora do docente e as 

necessidades de seu espaço de atuação, especialmente no que se refere à leitura literária.  

Esse descompasso ganha novos contornos quando se consideram docentes em exercício, 

momento em que outras demandas se acrescentam à vivência dos professores, especialmente 

aquelas impostas pelas características do trabalho docente, como as jornadas extensas, a 

limitação de recursos e tempo adequados para dedicar à sua formação.  

Silva (2009, p. 31) relata um trabalho de investigação sobre práticas leitoras docentes, 

desenvolvidas durante os cursos oferecidos pela Faculdade de Educação da Unicamp, no 

contexto do projeto Teias do Saber15, promovido pela Secretaria de Educação de São Paulo. O 

trabalho teve como objetivo mapear as principais características das práticas de leitura e escrita 

de docentes participantes dos cursos Ler para Aprender, coordenados por Ezequiel Theodoro 

da Silva, no âmbito do Grupo ALLE (Alfabetização, Leitura e Escrita), nos anos de 2004 e 

2005.  

Os resultados da pesquisa apontam para um perfil de docente leitor que pode ser 

sintetizado a partir das seguintes características: 

 

i. A idade de maior frequência com relação à leitura situa-se no período dos 18 aos 

40 anos, muito sob a influência de cursos de atualização em nível de pós-

graduação. A pesquisa revela que os professores começam a ler mais depois que 

ingressam no curso superior e diminuem essa frequência no momento de maior 

maturidade intelectual (40 anos). 

 
15 Projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, instituído com o objetivo de alinhar os estudos 

teóricos às vivências dos docentes das escolas públicas estaduais (SILVA, 2009, p. 28).  
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ii. Em relação aos hábitos, os docentes leem preferencialmente em casa, 

silenciosamente e sozinhos, com maior frequência durante a semana e no 

período noturno. A leitura em biblioteca é pouco representativa e o mesmo 

acontece em relação à leitura no trabalho. A pesquisa também verificou que 

xerox e a Internet são meios representativos para se obter a leitura, e a presença 

de títulos em casa também é pequena (aproximadamente ¼ dos pesquisados 

possuem em torno de 10 títulos em suas bibliotecas pessoais).  

iii. As motivações para ler são: informar-se, aprender e ficar mais culto. Foi pouco 

representativa a porcentagem daqueles que relacionaram a leitura ao lazer ou à 

obrigação profissional. Na interpretação do pesquisador, “prepondera no 

magistério uma leitura de caráter utilitário, para o trabalho, bem dentro da 

sociedade neoliberal” (SILVA, 2009, p. 32).  

iv. Quanto aos materiais de leitura, predominam os textos religiosos sobre a leitura 

literária ou técnico-profissional. O fenômeno da espiritualidade domina os 

hábitos de leitura dos docentes, painel que se complementa pela leitura de textos 

de autoajuda. Os livros técnicos estiveram ausentes da lembrança de metade dos 

pesquisados; os livros didáticos e dicionários, porém, ganham destaque especial.  

v. Quanto aos gêneros e correlatos, os jornais e revistas aparecem em primeiro 

lugar; quanto aos títulos, predominam publicações como Veja e IstoÉ, sem que 

se identifique uma constância no acesso ao texto, como uma assinatura dos 

títulos, ou seja, a leitura é eventual e esporádica. 

 

Os dados elencados por Silva (2009), considerando o contexto em foco, parecem 

apontar para um docente que, como leitor, identifica-se fundamentalmente com as demandas 

imediatas. Essa percepção parece ter pontos de contato com aquela desenvolvida por Britto 

(1998), que concebe o docente como um “leitor interditado”. Segundo a análise do autor, não é 

possível afirmar que o professor seja um não-leitor, uma vez que ele está inserido em uma 

sociedade letrada e, com tal, interage com os conhecimentos por meio da leitura e da escrita; 

por outro lado, também não se pode afirmar que o docente seja um leitor, uma vez que, para 

parte representativa dos professores, sua prática de leitura limita-se a um ”nível mínimo 

pragmático, dentro do próprio universo estabelecido pela cultura escolar e pela indústria do 

livro didático” (BRITTO, 1998, p. 77). 
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O docente também é o leitor dos materiais formativos a que tem acesso em sua atuação 

profissional, ocupando o espaço de interlocutor prioritário das teorias e documentos 

educacionais. A interpretação que faz dessas leituras, portanto, constitui referenciais 

importantes na construção de suas ações como educador. 

Albuquerque (2006, p. 160), com base em sua pesquisa a respeito da apropriação das 

concepções oficiais de ensino de Língua Portuguesa, identificou que parece haver uma 

apropriação real e efetiva, no nível do discurso docente, das mudanças propostas pelas teorias 

e pela documentação educacional das últimas décadas, o que representaria um aspecto inovador 

com relação às práticas de ensino de leitura.  

Essa inovação, presente no discurso, entretanto, ainda se mostra distante do que 

efetivamente se ensina na prática. O ensino da leitura – presente no discurso oficial como o 

trabalho com a diversidade textual em uma perspectiva sociointeracionista – parece ter sido 

compreendido como um “novo conteúdo” a ser ensinado. Assim, o foco, que deveria estar sobre 

os processos interlocutivos das diferentes situações comunicativas, é interpretado como um 

trabalho sobre “os textos, em suas diversidades, como conteúdos autônomos passíveis de serem 

ensinados/aprendidos para, em seguida, serem aplicados” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 160).  

Além das causas amplamente reconhecidas para esse distanciamento, como a formação 

deficitária, a ampla jornada de trabalho docente, as restrições com relação à aquisição de 

materiais de leitura, a pesquisadora aponta mais uma possível causa para o problema: a questão 

da apropriação dos saberes na prática. Para a pesquisadora, esse “novo conteúdo” apresenta a 

possibilidade de ser dividido de acordo com as demandas estruturais dos saberes escolares, ou 

seja, pode ser fracionado em unidades e desenvolvido sistematicamente. Recorrendo a Chartier 

(1998), a pesquisadora aponta que o processo de apropriação das prescrições oficiais pelos 

docentes relaciona-se à coerência pragmática, ou seja, à “possibilidade real” que o saber 

apresenta de ser realizado no trabalho pedagógico (ALBUQUERQUE, 2006, p. 162). 

Marinho (1998, p. 17) ainda observa que o campo de reflexão sobre o docente e as 

relações que estabelece com a leitura compreende duas perspectivas: primeiramente, refere-se 

àquelas leituras, literárias ou não, empreendidas pelo docente considerando as atividades que 

utiliza para produzir ou mediar o processo de ensino e aprendizagem e, em segundo lugar, 

aquelas que ele, como leitor, realiza das produções escritas de seus alunos. Nesse último caso, 

a pesquisa da autora junto a docentes de Língua Portuguesa identificou uma leitura ainda pouco 

flexível e cooperativa quanto à escrita dos alunos.  
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Batista (1998) aprofunda a discussão sobre o perfil leitor docente. O autor parte da 

constatação de que predomina uma representação social do professor como um não-leitor, 

especialmente veiculada pela mídia, mas também presente no discurso dos envolvidos no 

âmbito da formação docente. Para o autor, indagar se os professores são ou não leitores implica 

interpretar a possibilidade de essa lacuna ser consequência de processos de exclusão social e 

cultural. Como resultado de sua pesquisa, o autor apresenta duas conclusões: primeiramente, a 

de que os professores são leitores, e a segunda, que suas características como leitores não podem 

ser unicamente compreendidas como resultado de processos de exclusão. 

Na primeira consideração, Batista (1998, p. 27) argumenta que a representação social 

do professor como não-leitor entra em conflito com três constatações: (i) desconsidera o fato 

de que o professor vive em uma sociedade letrada, portanto, como outros grupos profissionais, 

encontra-se em contato com a leitura em diversos âmbitos; (ii) os professores atuam no universo 

escolar, institucionalmente identificado com as práticas de escrita e leitura; e (iii) as relações 

que a escola, como espaço social, estabelece com os grupos aos quais atende, especialmente as 

camadas populares; nesse sentido, os docentes são reconhecidos como formadores de leitores 

em seu entorno social. 

Essa primeira consideração conduz à segunda: uma vez assumido que o professor é um 

leitor, ou seja, eliminada a dicotomia professor leitor/professor não-leitor, cabe identificar quais 

características, disposições, necessidades e práticas identificam os professores leitores. Nesse 

sentido, alguns elementos de sua pesquisa apontam constatações que contribuem para as 

reflexões sobre o tema.  

Primeiramente, predomina entre os docentes de Língua Portuguesa pesquisados o fato 

de pertencerem às primeiras gerações de grupos familiares que tiveram acesso a uma 

escolarização mais extensa. Assim, a socialização primária dos docentes organizou-se não no 

sentido de uma transmissão dos saberes relacionados à escrita, mas sim como uma forte 

mobilização familiar, concretizada como um investimento na escolarização, para a aquisição 

das competências, disposições e crenças dos usos escolares desses saberes (BATISTA, 1998, 

p. 31).  Como consequência, o modo escolar de leitura identifica sua socialização inicial e esse 

modo é acentuado, posteriormente, por sua atuação. Os professores seriam, assim, leitores 

escolares, ou seja, constituídos desse, nesse e para esse contexto. 

Considerando essa identificação, quanto mais distante o universo leitor estiver do 

contexto escolar, maiores as chances de ocorrerem problemas tais como: a dificuldade ou 
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hesitação de leitura de certos textos; ser visto ou representado como um não-leitor ou um leitor 

precário; ver-se como um não-leitor, ou um sujeito capaz de reconhecer o valor de certas 

leituras, mas incapaz de se apropriar delas; manter uma relação tensa ou distante com leituras 

que esteja fora do espectro do contexto ao qual está familiarizado (BATISTA, 1998, p. 32). 

Diferentemente da leitura como uma prática vivenciada nos espaços da vida privada, 

nos anos iniciais de formação, identificada com a gratuidade, o desinteresse e a autonomia do 

leitor, as práticas escolares caracterizam-se pela não-gratuidade, pelo vínculo com o 

aprendizado, pelo controle do professor, pela sujeição a exercícios e avaliações. Nesse sentido, 

a prática da leitura docente “não herdada”, mas aprendida nos anos iniciais de escolarização, é 

mais tardia, metódica, desenvolvida com práticas pedagógicas explícitas, conduzidas por um 

trabalho mais árduo e sistemático (BATISTA, 1998, p. 43). 

A interpretação do autor a respeito das relações entre a leitura e a exclusão cultural são 

compreendidas como parte de um processo por ele denominado de “exclusão tardia” ou 

“inclusão relativa”. Esse processo caracteriza-se pela constatação de que, a despeito dos 

esforços para a democratização do ensino e do salto representado pela ascensão das primeiras 

gerações de muitas famílias ao ensino superior, a mobilidade cultural do professor realizou-se 

em escolas “mal-equipadas e com currículos e práticas benevolentes para com as distâncias que 

separam seus alunos do capital cultural escolarmente rentável”. Assim, mesmo diante de uma 

mobilização pessoal e familiar bastante representativas, o professor teve acesso a um diploma 

pouco valorizado simbólica e economicamente (BATISTA, 1998, p. 57). 

Os estudos apresentados, considerados em seu conjunto, parecem apontar algumas 

tendências quanto à formação leitora do docente de Língua Portuguesa. Inicialmente, pode-se 

compreender que essa formação realiza-se por meio de um processo de construção irregular, 

acentuadamente identificado com as vicissitudes que caracterizam os espaços formativos 

típicos, como o curso superior e de qualificação em serviço, bem como com as condições sócio-

históricas e culturais que criam tanto os fatores de acesso como os de restrição à leitura como 

um bem cultural. 

Paralelamente, os estudos também colocam o docente como um leitor sistemicamente 

situado em pontos críticos do sistema de saberes escolares, porque ele é o leitor prioritário: 

(i) dos conhecimentos de sua área de formação;  

(ii) das teorias que orientam os processos educacionais;  

(iii) da legislação educacional que delineia a estrutura escolar; 
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(iv) dos materiais didáticos e demais objetos de apoio ao trabalho docente; 

(v) dos textos produzidos pelos alunos. 

Termino esta seção retomando e situando as discussões empreendidas nas seções 

anteriores e aquelas aqui apresentadas. Inicialmente, realizei uma revisão da evolução 

conceitual dos estudos sobre leitura, apresentando um percurso por entre os conceitos de 

destaque sobre o tema. Na sequência, discuti a construção sócio-histórica da Língua Portuguesa 

como um componente escolar, focalizando, especialmente, o embate dialógico entre tradição e 

inovação no seio do ensino de Língua Portuguesa. Depois, contextualizei a leitura em língua 

materna sob o enfoque atual, enfatizando especialmente a influência dos documentos e 

avaliações oficiais na concepção escolar de formação de leitores. Encerro a seção mapeando 

estudos que apresentam o docente de Língua Portuguesa em uma posição decisiva como leitor, 

uma vez que se situa sistemicamente em uma posição central, conforme detalhado nos itens (i) 

a (iv) acima, no quadro da formação do leitor no âmbito escolar, mesmo que o reconhecimento 

dessa relevância não se traduza por uma regularidade em seu próprio processo formativo como 

leitor. 

Considerando o painel aqui exposto, aliado aos estudos sobre o Pensamento Complexo, 

passo a apresentar, na seção a seguir, a Metodologia que orientou a pesquisa aqui discutida. 

Nela, dediquei-me a compreender como os docentes de Língua Portuguesa que atuam na 

educação básica compreendem a formação leitora, tanto a própria quanto a que realizam em sua 

prática docente. Essa investigação é balizada pela compreensão da formação leitora como um 

fenômeno da experiência humana e situa-se, no painel teórico aqui exposto, como um trabalho 

que se abre à indagação da vivência do docente de Língua Portuguesa sobre o fenômeno em 

foco. A busca que empreendo dedica-se, assim, a compreender a essência da formação leitora 

a partir da experiência dos docentes de Língua Portuguesa que a realizam na escola, 

considerando os elementos que emergem de sua experiência, conforme detalho no capítulo que 

segue. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresento princípios, instrumentos e rotinas da Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica Complexa (FREIRE, 2010, 2012, 2017), metodologia adotada para este 

trabalho, justificando minha opção por essa abordagem. Relato também como essa metodologia 

orientou a pesquisa em que investiguei o fenômeno formação leitora na educação básica na 

perspectiva de professores de Língua Portuguesa, descrevendo os participantes da 

investigação, detalhando os instrumentos e procedimentos de registro dos textos e os 

procedimentos de interpretação. 

 

 

3.1   Opção metodológica 

 

Quando tomei contato com a AHFC, por meio do GPeAHFC/CNPq16, eu vinha de uma 

experiência de tratar as investigações sobre os objetos de pesquisa de modo bastante tradicional, 

ou seja, pautado por um modelo científico que privilegiava a separação rigorosa entre o sujeito 

e o objeto, o fatiamento exaustivo e bem delimitado do assunto e a valorização da lógica linear. 

Essa experiência inicial de pesquisa, no modelo tradicional, embora reconheça como muito 

importante em minha formação como pesquisadora e represente uma fase significativa do meu 

aprendizado, transformou-se profundamente a partir do contato com a AHFC.   O percurso que 

relato nesta seção é uma construção conjunta de um trabalho, do encontro com uma 

metodologia e da minha própria constituição como pesquisadora. Esses elementos são partes 

de um todo-pesquisa que, hoje, vejo como indissociáveis. 

A partir dos primeiros estudos da AHFC, compreendi que a abordagem é 

Fenomenológica porque descreve a experiência humana sob a ótica de quem a vivencia, sem 

categorias prévias; é Hermenêutica porque recorre à textualização da experiência e interpreta 

esses registros escritos, buscando a essência do fenômeno estudado; e é Complexa por 

evidenciar os pressupostos epistemológicos da complexidade – conceitos esses que são 

ampliados na seção a seguir, mas aos quais recorro aqui para contextualizar o fato de que a 

AHFC ofereceu-me, como professora e pesquisadora na área de leitura, a possibilidade de 

 
16 O Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC) visa à 

investigação, descrição e interpretação de fenômenos da experiência humana, procurando compreender que 

construtos os caracterizam e lhes dão identidade. 
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retomar as minhas indagações com recursos que me permitiram observar meu objeto de 

pesquisa com um novo olhar, aberto a outros questionamentos, de uma forma como eu não 

havia encontrado antes. 

Em decorrência dessas possibilidades, justifico a opção metodológica adotada nesta 

pesquisa em função do conjunto de recursos teóricos e instrumentais oferecidos pela AHFC, a 

partir dos quais pude conceber, como indica a abordagem, meu objeto de pesquisa como um 

fenômeno da experiência humana, interpretá-lo de acordo com os pressupostos e procedimentos 

da abordagem e aprofundar minha compreensão sobre o fenômeno em foco por meio das rotinas 

de interpretação, estruturando uma pesquisa na área de Linguística Aplicada. Esta pesquisa 

constituiu-se sob os fios da AHFC, foi “tecida junto” (MORIN, 2018, p. 215) com seus recursos 

metodológicos desde seus primeiros passos e encontra-se inerentemente concebida sob seus 

pressupostos – os quais passo a detalhar na seção a seguir. 

 

 

3.2   A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (AHFC) 

 

A AHFC (FREIRE, 2010, 2012, 2017) é uma abordagem qualitativa de pesquisa que 

recorre a duas vertentes filosóficas, a Hermenêutica e a Fenomenologia, e a uma epistemologia 

do conhecimento, a Complexidade.  

A AHFC focaliza sua investigação nas experiências vividas17, ou seja, interessa-se pelo 

significado de uma experiência de vida (FREIRE, 2012, p.183), procurando descrevê-la para 

aproximar-se se sua essência.  

Sokolowski (2014, p. 17) explica que, para a fenomenologia, os atos de consciência que 

realizamos têm intencionalidade, conceito fenomenológico que significa que nossa consciência 

e experiência estão vinculadas a um objeto no mundo. Disso decorre que a “fenomenologia 

ajuda-nos a reivindicar um sentido público do pensamento, do raciocínio e da percepção. Ajuda-

nos a reassumir nossa condição humana como agentes da verdade” (SOKOLOWSKI, 2014, p. 

21). A pesquisa fenomenológica recorre, inicialmente, à observação da experiência vivida, 

focalizando a relação do sujeito com o mundo por meio dessa experiência, o que demanda do 

pesquisador observar as categorias prévias das quais dispõe – seus pré-conceitos, suas 

 
17 Nesta abordagem, as experiências vividas compreendem tanto as vivenciadas pessoalmente como as vivenciadas 

vicariamente. 
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expectativas como pesquisador e mesmo os conhecimentos cristalizados sobre o fenômeno em 

estudo, ou seja, o pesquisador deve ouvir a experiência vivida falar por si.  

Em sua vertente hermenêutica, a experiência vivida é materializada em textos escritos, 

os quais são interpretados pelo pesquisador. A hermenêutica, segundo Freire (2012, p. 185), é 

“a arte de compreender, decorrente do nosso modo de estar no mundo e seu problema central é 

a interpretação, a produção de sentido”. Ao refletir sobre o papel dos textos escritos na pesquisa 

hermenêutico-fenomenológica complexa, Freire (2010, p. 21) recorre a Gadamer e compreende 

que  

 

a textualização das experiências (ou o registro escrito das manifestações do 

fenômeno da experiência humana) permite o desenvolvimento de uma 

atividade investigativa mediada, que não apenas captura a experiência vivida, 

mas que pode também levar o pesquisador e pesquisado(s) a retomá-las, na 

sua versão mais original, inúmeras vezes, e refletir sobre elas, chegando, 

potencialmente, a outras interpretações e reinterpretações. 

 

Como afirma Freire (2012, p. 189), a pesquisa hermenêutico-fenomenológica complexa 

busca descrever um fenômeno complexo por meio de experiências textualizadas, buscando 

“interpretar os temas que o estruturam, ou seja, os construtos que compõem a essência de um 

fenômeno da experiência humana e que, portanto, lhe conferem identidade” (Freire, 2010, p. 

23), ressalvando que o fenômeno sempre será mais amplo do que a interpretação dos textos que 

o estabilizaram. 

A partir do tripé constituído pela Fenomenologia, pela Hermenêutica e pela 

Complexidade, a AHFC estabelece os instrumentos que são utilizados na geração dos textos, 

bem como as suas rotinas de organização e interpretação. 

Quanto aos seus instrumentos, a AHFC recorre a possibilidades variadas de recursos, 

tais como “questionários, entrevistas, diários reflexivos, sessões/encontros reflexivos, 

gravações em áudio e vídeo, sessões de visionamento, autorreflexões, reflexões compartilhadas, 

biografias, autobiografias, narrativas, histórias de vida” (FREIRE, 2012, p. 190), entre outros.  

Existe um instrumento que, no entanto, é típico da abordagem: a conversa hermenêutica. 

Por esse instrumento, o pesquisador e o(as) pesquisado(as) envolvem-se em um diálogo 

genuíno em que estabelecem uma parceria na construção conjunta de significados sobre o 

fenômeno. Conforme afirma Freire (2012, p. 191), na conversa hermenêutica, tanto o 

pesquisador quanto o(s) pesquisado(s) 
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(...) tornam-se investigadores de algo que, sinceramente, procuram 

compreender e, para tanto, expõem, discutem e refletem acerca de suas visões 

individuais, argumentando sobre pontos e contrapontos, e envolvendo-se em 

um círculo hermenêutico (HEIDEGGER, 2006) de interpretações e 

reinterpretações que expande o entendimento inicial. 

Diferentemente de uma entrevista, em que o entrevistador obtém informações que os 

participantes possuem, na conversa hermenêutica, pesquisador e pesquisado desenvolvem uma 

relação mais simétrica, em que ambos cooperam no desvendamento dos significados que 

procuram construir juntos.  

Por meio dos instrumentos descritos, o pesquisador captura diferentes formas pelas 

quais os participantes da pesquisa experienciam o fenômeno em estudo. Seguem-se, então, as 

rotinas de organização e interpretação, as quais são sintetizadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Rotinas de organização, interpretação da AHFC. 

 
Fonte: Freire (2010, p. 25). 

 

A textualização faz parte da rotina de organização da pesquisa e refere-se à 

materialização das experiências vividas pelos participantes da pesquisa em textos escritos. Caso 

tenham sido utilizados registros por meio de áudio e vídeo, esses materiais são transcritos e 

passam a compor os textos que registram as vivências dos participantes e suas interpretações.  

Após a textualização, desenvolve-se a tematização, que é parte da rotina de 

interpretação.  A tematização é realizada, inicialmente, pela identificação de unidades de 

significado, ou seja, termos ou expressões que revelam algum tipo de correspondência com o 
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fenômeno sob investigação. A partir dessa identificação, a tematização prossegue por meio de 

dois procedimentos: o refinamento e a ressignificação. O refinamento “possibilita que unidades 

identificadas possam ser descartadas e novas unidades possam ser identificadas” (FREIRE, 

2010, p. 23). A ressignificação é o procedimento de confronto das unidades encontradas, 

“permitindo que as percepções anotadas e interpretações iniciais sejam confirmadas, 

reformuladas ou descartadas e indicadas por nomeações mais pontuais” (FREIRE, 2010, p. 23), 

que é o caminho que conduz à identificação de um substantivo que nomeará o tema.  Esses dois 

procedimentos, juntamente com o ciclo de validação, compõem o “mergulho interpretativo” 

(FREIRE, 2010, p.24), que se realiza por meio de retomadas, cruzamentos de sentido, 

realizados em direções diversificadas, reformulações, desconstruções, reconstruções, bem 

como a legitimação ou não de significados interpretados nas leituras. O ciclo de validação 

“legitima as descobertas e, em alguma medida, dá conta da subjetividade interpretativa, que é 

inerente à abordagem” (FREIRE, 2010, p. 24). 

Os temas “expressam como se constitui e o que está envolvido na experiência 

interpretada, fornecendo, em última instância, sua estrutura, sua essência” (FREIRE, 2012, p. 

192). Na AHFC, os temas são representados por substantivo(s) e podem se desmembrar em 

subtemas, sub-subtemas e subdivisões subsequentes. Freire (2017, p. 179) compreende que o 

substantivo, por “seu caráter nomeador e ‘intransitivo’, seja a representação mais apropriada 

para um tema, pois será a última redução possível, a unidade mais refinada e a que melhor 

expressa a ressignificação desejada.”  

O processo de tematização não é um processo interpretativo simples, uma vez que se 

realiza sobre todo o material textualizado, ou seja, o pesquisador da AHFC sempre considera a 

totalidade das experiências textualizadas para que dela emerjam os temas que configuram a 

essência do fenômeno. São necessárias muitas leituras dos textos, em um processo recursivo, 

no qual as unidades de significado iniciais são permanentemente revisitadas, confrontadas e 

verificadas no conjunto dos textos. Cabe destacar que o pesquisador não vai aos textos em busca 

de elementos que corroborem suas expectativas de interpretação; ele deve abrir-se aos sentidos 

que emergem, muitos dos quais podem convergir ou divergir em relação à percepção individual 

do fenômeno. O foco do pesquisador é buscar a essência do fenômeno complexo que interpreta, 

para identificá-la por meio dos temas que emergem dos textos. 
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3.3   Contexto da pesquisa 

 

A partir desta seção, caracterizo o contexto da pesquisa que realizei, considerando os 

pressupostos metodológicos da AHFC, os quais norteiam a investigação do fenômeno em foco: 

 

Formação leitora na Educação Básica, na perspectiva de professores de Língua Portuguesa 

 

A partir da definição do fenômeno, busquei resgatar as experiências vividas por 

docentes de Língua Portuguesa que atuam na formação de leitores no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. Por meio da pesquisa, investiguei também a experiência vivida por esses 

docentes em seu próprio processo de formação leitora, o que me ofereceu a possibilidade de 

aprofundar a compreensão do fenômeno por meio da visita a memórias de formação leitora 

desses docentes, dimensionando a interpretação em um espectro amplo e orgânico. 

O critério para convite aos participantes da pesquisa foi a obrigatoriedade de que todos 

fossem professores de Língua Portuguesa, com formação em Letras e com experiência de 

atuação na Educação Básica. Como é típico da qualificação, os professores também podem ter 

formação para atuação em língua estrangeira, conforme se observa na caracterização das 

participantes; entretanto, para a pesquisa, essa questão não foi determinante, embora 

eventualmente possa ser citada em momentos específicos. Também é característica da atuação 

docente a experiência em diferentes escolas, em diferentes níveis e estruturas. Em decorrência 

disso, a pesquisa não focalizou uma unidade escolar específica, um modelo educacional, um 

nível mais relevante ou o exercício no ensino público ou particular, considerando todos esses 

elementos como constituintes da experiência de lecionar língua materna na Educação Básica. 

Nas seções a seguir, caracterizo os participantes da pesquisa e detalho os procedimentos 

metodológicos da AHFC utilizados na geração dos textos e nas rotinas de interpretação e de 

validação, que me permitiram interpretar as experiências textualizadas e chegar aos temas que 

caracterizam a essência do fenômeno proposto. 

 

 

 

 



96 

 

 

 

3.3.1   Participantes 

 

Esta pesquisa realizou-se mediante a participação de cinco professoras de Língua 

Portuguesa que atuam como formadoras de leitores na Educação Básica. Os convites foram 

orientados pelo fenômeno focalizado pela pesquisa, a formação leitora na Educação Básica, 

sob a perspectiva de professores de Língua Portuguesa.  

Para a investigação, busquei vozes de professores de Língua Portuguesa que fossem 

representativas da vivência do cotidiano da sala de aula, desde o contato com as diferentes redes 

educacionais, materiais didáticos e recursos disponíveis (ou não) para a atuação como 

formadores de leitores. Igualmente relevante foi convidar participantes que estivessem em 

contato direto com o aluno na Educação Básica, ou seja, com jovens leitores em formação nas 

aulas de língua materna. 

Incialmente, realizei o convite a oito professores a partir de minha rede de contatos 

pessoais. Os critérios para os convites realizados foram: (i) ser professor de Língua Portuguesa, 

com formação na área de Letras; (ii) atuar na Educação Básica; (iii) ter experiência com 

formação de leitores em língua materna; (iv) ser ou ter sido professor na rede particular e/ou na 

rede pública, seja na esfera municipal, estadual ou federal.  

Convidei cada professor pessoalmente, por meio de visita previamente agendada, e por 

contato via aplicativo de comunicação WhatsApp. Obtive cinco retornos positivos e três 

convidados declinaram o convite. Houve uma primeira justificativa por motivos pessoais; no 

segundo caso, uma das professoras convidadas relatou que, embora tivesse experiência na 

atuação em língua materna, nos últimos anos, havia centralizado sua carga horária no ensino de 

língua estrangeira, portanto não se sentia plenamente confortável em participar da pesquisa; no 

terceiro caso, o convite não foi retornado. A partir de um questionário de perfil, identifiquei 

informações pessoais, profissionais e o acesso à biblioteca e ao laboratório de informática no 

lugar de trabalho. O Quadro 6, a seguir, resume o perfil das cinco professoras participantes da 

pesquisa. A ordem de apresentação utilizada é o tempo de atuação como docente de Língua 

Portuguesa: 
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Quadro 6 – Perfil das participantes da pesquisa18. 

Nome Idade 
Local de 

atuação 

Rede 

educacional onde 

trabalha/já 

trabalhou 

Nível da 

Educação 

Básica em que 

trabalha/já 

trabalhou 

Tempo de 

atuação 

como 

docente de 

LP 

Armila 50 anos Cidade no 

interior de São 

Paulo 

Pública estadual Fundamental 2 e 

Ensino Médio 

25 anos 

Adelma 52 anos Cidade no 

interior de São 

Paulo 

Pública estadual e 

Pública municipal 

Fundamental 2 e 

Ensino Médio 

(EJA) 

19 anos 

Cloé 40 anos Cidade no 

interior de São 

Paulo 

Pública estadual Fundamental 2 e 

Ensino Médio 

15 anos 

Leandra 43 anos Cidade no 

interior de São 

Paulo 

Pública municipal  Fundamental 2 12 anos 

Moriana 36 anos Cidade de São 

Paulo 

Pública estadual e 

Particular 

Fundamental 1 e 

2 e Ensino 

Médio 

4 anos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Observado o conjunto, o grupo de participantes caracteriza-se por atuar 

predominantemente na educação pública, destacando-se a rede estadual de ensino, no interior 

do estado de São Paulo. Quanto à atuação, predomina o magistério no Ensino Fundamental 2, 

que vai do 6º ao 9º ano, e o Ensino Médio. Também identifica o grupo um tempo médio de 15 

anos de atuação como docente da disciplina de Língua Portuguesa e a idade média de 44 anos, 

o que permite caracterizar as participantes como docentes experientes. O Quadro 6 também 

destaca informações que criam elementos complementares à identidade no grupo. Uma das 

participantes, a mais jovem, contribui com sua experiência no Ensino Fundamental 1, na  rede 

particular de ensino e atuação na capital de São Paulo; já outra participante tem experiência no 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

A professora Armila graduou-se em Letras Português e atuou exclusivamente como 

professora de Língua Portuguesa. Fez pós-graduação em Literatura Brasileira. Em sua atuação, 

relatou que utiliza material didático e tem acesso à biblioteca em sua escola, onde pode levar 

 
18 Os nomes das participantes foram substituídos, em conformidade com as orientações do Comitê de Ética, que 

aprovou a pesquisa sob o número de parecer 4.934.383. Para a substituição, recorri a Calvino (1990), que nomeia 

suas cidades invisíveis com nomes femininos. Assim, os nomes das participantes remetem às cidades percorridas 

pelo navegante que protagoniza a obra citada.  
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seus alunos; quanto aos recursos digitais, Armila dispõe de um laboratório de informática 

pequeno e com poucos computadores.    

A professora Cloé, além da atuação como professora de Língua Portuguesa, também já 

trabalhou como coordenadora pedagógica e vice-diretora. Tem graduação em Letras 

Português/Inglês, é formada também em Pedagogia e concluiu pós-graduação Lato Sensu em 

Literatura. Em sua formação geral, participou de um programa de formação de professores de 

Inglês nos Estados Unidos e realiza os cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria 

Estadual de Ensino (SEE). Cloé também utiliza material didático na aula e a escola onde atua 

tem uma sala de leitura, bem como sala de informática, além de lousa digital na sala de aula. 

A professora Adelma também é graduada em Letras Português/Inglês e, além da atuação 

como professora de Língua Portuguesa, é supervisora de ensino da rede municipal da cidade 

onde atua. Adelma realizou pós-graduação em Direito Educacional, na área de Alfabetização, 

além das capacitações pelo programa Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR - 

Unicamp) e pelo programa Ler e Escrever, da SEE. Adelma tem acesso a materiais didáticos 

em suas aulas de Língua Portuguesa e, embora sua escola tenha biblioteca, esta não se encontra 

disponível para utilização pela falta de um responsável pelo local. A escola também tem 

laboratório de informática, mas em situação de precarização. 

A professora Leandra, além da graduação em Letras Português/Inglês, é graduada em 

Letras-Tradução/Espanhol, Pedagogia e História. Leandra já atuou como professora de Inglês 

e Espanhol em escolas de idiomas e fez pós-graduação Lato Sensu em Programação 

Neurolinguística. Leandra também tem acesso a material didático para atuar como professora 

de Língua Portuguesa e atua em uma das únicas escolas da rede municipal de sua cidade que 

tem biblioteca. Quanto aos recursos digitais, Leandra utiliza seu próprio notebook, pois não há 

recursos digitais disponíveis na escola onde leciona. 

A professora Moriana, além da graduação em Letras Português, é graduada em 

Pedagogia e cursa mestrado na PUC-SP, na área de Linguística Aplicada. Em sua capacitação, 

Moriana destacou o curso de recreacionista e de contação de histórias (O lúdico em sala de 

aula) como relevantes para sua formação docente. Moriana também tem acesso a material 

didático para sua aula, bem como biblioteca, mas não tem acesso a recursos digitais para 

trabalhar junto a seus alunos. 

Observando as especificidades quanto ao perfil de formação inicial e complementar das 

docentes pesquisadas, despontam dois destaques. O primeiro deles refere-se à formação 
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complementar em língua estrangeira, característica da graduação na área de Letras, que 

identifica a formação inicial de quatro das cinco participantes, bem como parte da atuação de 

uma das docentes, que também se graduou em tradução. O segundo refere-se à formação 

complementar ou atuação em área correlata à Pedagogia, o que também aparece em quatro das 

cinco participantes.  

No que se refere à formação em nível de pós-graduação Lato Sensu, todas apresentam 

alguma formação caracterizada como especialização e uma encontra-se realizando o mestrado 

em Linguística Aplicada. Destaca-se, ainda, no perfil de qualificação das participantes, os 

cursos de formação continuada oferecidos especialmente pela SEE. De forma global, as 

participantes, além da graduação específica na área de Letras, deram continuidade às suas 

atividades formativas, tanto em serviço, quanto em nível de pós-graduação. 

Quanto ao acesso a recursos educacionais, todas as participantes da pesquisa declararam 

utilizar material didático em sua atuação nas aulas de Língua Portuguesa. Quanto à 

disponibilidade de recursos complementares, quatro das cinco docentes declararam ter uma 

biblioteca ou sala de leitura disponível para realizar atividades com os alunos. Essas 

informações caracterizam uma regularidade quanto ao acesso das participantes a materiais de 

leitura em sua atuação em sala de aula e como forma de apoio complementar ao ensino. 

O acesso aos recursos digitais foi mais irregular, pois duas dentre as cinco docentes não 

têm acesso a laboratório de informática ou a materiais digitais para trabalhar com os alunos; 

dentre as que têm esses recursos, duas declararam que eles se encontram precarizados ou são 

insuficientes para a utilização. Em contraponto, uma das participantes tem, além do laboratório 

de informática, a lousa digital na sala de aula.  

A pesquisa na AHFC também leva em conta o perfil do pesquisador para que se 

evidencie seu lugar de intérprete. Devido a essa característica, também traço meu próprio perfil 

como professora: tenho 49 anos, sou formada em Letras/Alemão, tenho pós-graduação Lato 

Sensu em Leitura e Produção de Textos e mestrado em Linguística Aplicada. Tenho segunda 

graduação em Pedagogia e atuo há 29 anos como professora de Língua Portuguesa na Educação 

Básica. No Ensino Fundamental I, já trabalhei na rede municipal como coordenadora. No 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio, atuei como docente de Língua Portuguesa na rede 

particular por aproximadamente treze anos e na rede estadual por aproximadamente onze anos. 

Na rede estadual, trabalhei com o ensino regular e com a Educação de Jovens e Adultos, bem 

como em cursinhos comunitários. Todas essas atuações foram no interior de São Paulo. 
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Atualmente estou na rede federal como professora de Língua Portuguesa no Ensino Médio 

Técnico e na graduação de Letras, na cidade de São Paulo. Em minha atuação, tenho acesso 

restrito a livros didáticos, conto com uma biblioteca recém-criada, ainda em formação, além de 

acesso a laboratórios de informática relativamente bem estruturados. De forma geral, meu perfil 

como professora assemelha-se ao das demais participantes da pesquisa. 

 

 

3.3.2   Instrumentos e procedimentos de registro de textos 

 

Os instrumentos e procedimentos para o registro de textos visam à captura da 

experiência vivenciada pelos participantes no desvendamento do fenômeno em estudo. Nesta 

pesquisa, o fenômeno formação leitora na Educação Básica, sob a perspectiva de professores 

de Língua Portuguesa foi investigado por meio de três instrumentos de geração de textos: 

 

1 – Questionário de perfil do participante 

2 – Relato da experiência pessoal de formação leitora 

3 – Conversa hermenêutica 

 

O questionário de perfil foi entregue impresso às participantes em encontro presencial 

e contou com quatro seções destinadas a obter informações (i) pessoais, (ii) sobre a atuação 

profissional, (iii) sobre formação específica e complementar, (iv) sobre o acesso das professoras 

a materiais de ensino e recursos tecnológicos em sua atuação. O objetivo desse questionário foi 

caracterizar o perfil pessoal e profissional das participantes. 

O relato de experiência pessoal de formação leitora foi um instrumento por meio do 

qual as participantes registraram quaisquer memórias, experiências, narrativas e eventos que 

elas considerassem importantes quanto à sua experiência de formação leitora. Ofereci a elas a 

possibilidade de enviar esse relato em forma de texto contínuo, por e-mail ou manuscrito, ou 

por outro recurso que considerassem mais adequado à dinâmica de compromissos que tivessem.  

Ao solicitar o relato, utilizei como estratégia a gravação e o envio de um vídeo, via 

WhatsApp, em que eu detalhei os aspectos indicados. Recorri a esse recurso para que todas as 

participantes tivessem o mesmo ponto de partida para a construção do relato e, ao mesmo 

tempo, pudessem recorrer a esse material gravado para se orientarem caso tivessem dúvidas 
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quanto às instruções iniciais. A professora Armila, devido a dificuldades pessoais, pois estava 

em mudança de residência e sem acesso ao computador no período, enviou o seu relato inteiro 

por meio de um áudio de WhatsApp. Já a professora Cloé, além de enviar o relato por e-mail, 

enviou um áudio complementando-o. Esses áudios foram transcritos. As demais participantes 

enviaram seus relatos em forma de texto escrito, por e-mail. 

O objetivo desse instrumento foi capturar as vivências, em forma de memórias 

individuais, dos aspectos significativos da formação leitora das participantes, resgatando 

aspectos constitutivos do contexto dos enfrentamentos, dos caminhos e das reflexões que elas 

identificassem como relevantes para sua própria formação como leitoras. Esse instrumento 

também contribuiu para a composição de uma perspectiva amplificada, ecológica, do ponto de 

vista das experiências das participantes. O resgate memorialista permitiu observar fatores como 

o contato com leituras da infância e da juventude, a contribuição de leitores de referência, a 

influência de fatores da cultura e da história para a formação de cada uma, as dificuldades e 

motivações que se manifestaram como pontos de inflexão na vida pessoal e na carreira como 

professoras – e que se manifestaram em suas vivências como leitoras. Ressalto que os relatos 

focalizaram a perspectiva da vivência pessoal. As participantes produziram esse relato antes de 

se encontrarem pessoalmente. 

A conversa hermenêutica foi o outro instrumento utilizado para a geração dos textos 

desta pesquisa. Houve dois momentos de realização da conversa hermenêutica: no primeiro 

momento, reuniram-se, em uma sala previamente reservada na cidade de São José dos Campos, 

as participantes Adelma, Cloé, Leandra e Moriana, além da minha contribuição como 

professora de Língua Portuguesa. A participante Adelma esteve presente, mas ausentou-se após 

o intervalo, devido a compromissos pessoais.  

O segundo momento foi realizado com a professora Armila separadamente, devido à 

situação pessoal descrita anteriormente, e aconteceu na biblioteca da escola onde a professora 

atua, após seu horário de trabalho. Os dois momentos de conversa hermenêutica foram gravados 

em áudio e seguem caracterizados conforme o Quadro 7.  
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Quadro 7 – Conversa hermenêutica. 

Instrumento Participantes Local 

Conversa 

hermenêutica 1 

1ª parte: Adelma, Cloé, Leandra, Moriana e Rita Sala reservada  

2ª parte: Cloé, Leandra, Moriana e Rita 

Conversa 

hermenêutica 2 

Armila e Rita Biblioteca escolar  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O objetivo da conversa hermenêutica realizada nesta pesquisa foi investigar e fazer 

sentido das experiências das participantes, em relação às suas vivências como docentes de 

Língua Portuguesa da Educação Básica, com relação ao fenômeno investigado. Essa 

investigação, conforme característica do instrumento, se constrói em um trabalho conjunto, em 

que o diálogo perpassa o fenômeno em vários sentidos, revelando suas diversas faces por meio 

da interação entre as experiências relatadas. No início da conversa hermenêutica, solicitei que 

as participantes compartilhassem e discutissem relatos, reflexões, questionamentos e narrativas 

que, segundo a visão delas, refletissem o fenômeno em estudo.  

Durante a conversa, verifiquei o engajamento assertivo das participantes com relação à 

proposta e uma relação produtiva no grupo, o que permitiu um diálogo aberto, informal e franco. 

A partir da minha fala inicial, cada participante apropriou-se da discussão e houve mais de um 

momento em que elas próprias trouxeram suas inquietações em relação à formação leitora e 

promoveram pontos de gatilho na conversa hermenêutica.  

Por meio da conversa hermenêutica, o fenômeno em estudo foi construído sob o ponto 

de vista do todo-grupo, nos dois momentos, entretecendo experiências de cada parte-

participante em movimentos de avanços, retomadas, ressignificações, contrapontos, 

contradições e reflexões. Em momentos pontuais, elementos referenciados no instrumento 

relato de experiência foram trazidos para a conversa hermenêutica pelas participantes para a 

(re)contextualização de argumentos e fatos, construindo um diálogo entre a formação leitora 

captada nos relatos e a atuação como professoras de Língua Portuguesa e formadoras de 

leitores.  

Os instrumentos utilizados permitiram que eu obtivesse materiais diversificados, 

produzidos em diferentes formas e momentos. A partir desses materiais, passei a realizar o 

procedimento de transcrição e organização dos textos a serem interpretados. Esses 

procedimentos seguem detalhados na próxima seção. 
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3.3.3   Procedimentos de interpretação 

 

A partir da aplicação dos instrumentos descritos, obtive registros em forma de 

questionário impresso, de áudio de WhatsApp, de áudio em gravação por computador e de textos 

digitais. Os questionários de perfil foram mantidos em formato impresso e as informações nele 

expressas, embora não tenham integrado o material tematizado, forneceram informações 

importantes para a caracterização do perfil das participantes e para situar elementos contextuais 

necessários à interpretação realizada a partir dos outros instrumentos. As informações obtidas 

foram consideradas, portanto, material de apoio. 

Os materiais obtidos pelos instrumentos relato de experiência pessoal e conversas 

hermenêuticas compuseram os textos que foram submetidos à textualização e tematização, ou 

seja, aos procedimentos de interpretação da AHFC.   

 O primeiro passo foi a transcrição de todos os áudios, em registro do tipo documento 

Word, transpondo para a versão escrita digitalizada todos os materiais que foram obtidos por 

áudio. Após essa etapa, agrupei todos os textos transcritos e aqueles enviados por e-mail pelas 

participantes, ainda em formato digital, de acordo com as ferramentas utilizadas, gerando dois 

arquivos principais: o que agrupava os relatos de experiência e o que agrupava as conversas 

hermenêuticas. Após essa etapa, gerei uma versão impressa de todos os textos em folha A4, a 

partir da ferramenta MS Office Word.  

No passo seguinte, passei à interpretação. Descrevo pormenorizadamente a organização 

prévia do material a ser interpretado porque, conforme indicado, a AHFC prevê que todos os 

textos gerados sejam interpretados, e não apenas excertos. Dessa forma, o pesquisador deve ter 

acesso permanente à totalidade dos textos para sua leitura. Essa característica da abordagem faz 

com que a organização prévia do material textualizado seja um procedimento que demanda 

atenção do pesquisador.   

Todos os textos gerados pelos relatos e pela conversa hermenêutica foram, em seguida, 

inseridos em um quadro, conforme sugere Freire (2010, p. 25). No quadro proposto, a primeira 

coluna comporta a textualização, ou seja, contém as transcrições literais dos textos fornecidos 

ou gerados pelas participantes. Em meu trabalho, essa primeira coluna correspondeu ao material 

impresso em A4. 

A tematização, ainda de acordo com as rotinas de organização e interpretação propostas 

por Freire (2010, p. 25), é realizada mediante o acréscimo, à coluna de textualização, de tantas 
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colunas quantas forem necessárias para se proceder ao refinamento e à ressignificação e, assim, 

à tematização. Na organização do material que obtive, as colunas subsequentes foram 

acrescentadas mediante a adição de outras folhas A4, conforme registrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Organização dos registros. 

 

Fonte: Registro em acervo da pesquisadora. 

 

Uma vez organizado o material e disponível para a leitura de forma integral, iniciei o 

processo de tematização, propriamente dito. Em alguns momentos, além da leitura, achei 

importante retornar aos áudios das gravações, fosse para revisar algum ponto da transcrição ou 

recuperar eventuais sentidos que pudessem ser evidenciados pelo contato com o material 

original, como entonação, pausas e silêncios.  

A geração das primeiras unidades de significação foi a que demandou mais tempo. No 

caso, aproximadamente dois meses e meio para percorrer integralmente, uma vez, o material 

textualizado. Essa demanda, em minha percepção, ocorreu não apenas pelo contato com o 

material mais extenso, mas também pela própria aprendizagem requerida pela abordagem. 

No início, as primeiras unidades de significado emergiram de forma bastante irregular 

porque ler a partir da proposição da AHFC exigia um auto-monitoramento permanente. Meu 

embate inicial foi a dificuldade de evidenciar, identificar e desnaturalizar o meu olhar de leitora-

professora para reconstruí-lo em direção ao olhar de leitora-pesquisadora sob a perspectiva de 

uma abordagem interpretativa. Essa foi uma experiência de encontrar e vislumbrar ideias pré-
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construídas, conhecimentos, recursos e técnicas anteriores, além dos pré-conceitos arraigados 

à minha própria formação leitora.  

Conforme relata Melo (2017, p. 73),  

 

Na AHFC, se reconhece não haver como o pesquisador anular-se no momento 

da interpretação, considerando-se que sua própria experiência pode contribuir 

para o estudo da experiência em questão. No entanto, criam-se mecanismos 

para que a interpretação não recaia somente sobre a subjetividade do 

intérprete, tornando-a tendenciosa.  

 

Remetendo a Gadamer (1996), Melo (2017, p. 73) explica que a consciência 

hermenêutica recorre ao encontro de seus próprios vieses como o mecanismo para que a 

alteridade no texto interpretado seja preservada pelo pesquisador. Conforme percorria os textos, 

em sua trama de vozes, encarava frente a frente as memórias, as narrativas, os risos, a 

concordância e os embates entre ideias e vivências. Nesse movimento, eu enxergava meu 

próprio processo de leitura ocorrendo diante do desvendamento de um fenômeno de formação 

leitora.  

Como ensina Freire (2010, p. 25), 

 

[...] a abordagem hermenêutico-fenomenológica [complexa], como orientação 

metodológica, envolve o pesquisador de uma forma inusitada, colocando-o 

em contato diferenciado com os textos coletados e considerando sua bagagem 

experiencial e sua subjetividade como traços relevantes que não podem ser, 

simplesmente, ignorados. Nesse sentido, os procedimentos de refinamento, 

ressignificação e nomeação de temas estão naturalmente marcados pela ótica 

desse pesquisador que, portanto, não pretende apresentar uma interpretação 

única e final para o fenômeno que investiga, ou melhor, para uma 

manifestação desse fenômeno. 

 

No desenvolvimento de minha interpretação, o encontro, reencontro e desencontro com 

minha própria formação como leitora foi muito evidente, devido à própria natureza do 

fenômeno que investiguei. O processo de tematização, como processo de leitura, também 

ensejou em mim a emersão de uma leitora-pesquisadora sob o enfoque proposto pela pesquisa 

na AHFC. 

A rotina de interpretação da AHFC (FREIRE, 2010, p. 25) prevê que as primeiras 

unidades de significação sejam as mais evidentes e perceptíveis, em relação ao fenômeno 

investigado. Em meu processo interpretativo, a percepção dessas primeiras unidades realizou-

se inicialmente nos relatos e, em seguida, na conversa hermenêutica. No material impresso, 
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também utilizei grifos e anotações paralelas para a manipulação desses trechos, bem como o 

destaque de passagens que fossem significativas nessa primeira interpretação.  

O Quadro 8 reproduz um exemplo da emersão das primeiras unidades de significado. A 

coluna à esquerda é a que contém a textualização; no exemplo, utilizo o trecho inicial do relato 

de Adelma, em que destaquei os primeiros grifos dos trechos relacionados ao fenômeno em 

estudo. A segunda coluna apresenta o início da tematização: por meio do refinamento, registrei 

as primeiras unidades de significado, que eram as mais evidentes em minha interpretação. Esse 

procedimento ocorreu sucessivas vezes, sem perder de vista o fenômeno focalizado, de modo 

que, em momentos diferentes, as primeiras unidades fossem revisitadas, confirmando ou 

refutando a interpretação. 

Por meio do refinamento e da ressignificação, realizei leituras e releituras para o 

confrontamento das unidades provisoriamente selecionadas e a articulação entre elas, o que 

Freire (2010, p. 25) denomina metaforicamente de mergulho interpretativo. Por meio desses 

processos, também podem surgir novas unidades de significado, outras podem ser excluídas ou 

ressignificadas. O Quadro 9 apresenta esse desenvolvimento da tematização no relato 

exemplificado: 
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Quadro 8 – Primeiras unidades de significado. 

 

 

 

Textualização 

 

 

 

Tematização 

Refinamento: primeiras unidades de significado 

Minha experiência com a leitura começou muito cedo e se deu dentro de casa. Lembro-

me que morávamos na casa de meus avós, na Avenida Coronel Alcântara, pertinho da 

Praça da Bandeira, onde meus pais, aos domingos, nos levava para brincar e na volta, era 

de praxe, passar na banca de jornal para comprarmos gibis e revistinhas de colorir e 

brincar.  

Meu avô e meu pai gostavam muito de ler, acho que eles são os responsáveis por despertar 

o gosto da leitura em todos nós da família. Em casa não há quem não goste de ler. Eles 

nos proporcionaram desde muito cedo o contato com os diferentes gêneros e portadores 

textuais. Em casa tínhamos desde gibi a Barsa. Na sala tinha uma estante abarrotada de 

livros, ele dizia que “a leitura abria portas e o conhecimento um mundo melhor”. Nessa 

estante tínhamos a coleção inteira de Monteiro Lobato (uns livros de capa dura vermelha), 

a coleção inteira de Machado de Assis (capa dura verde escura), a coleção inteira de José 

de Alencar dentre outros nomes da literatura nacional. Meu pai era sócio do Clube do 

Livro do Exército, acho que de quinze em quinze dias chegava livros em casa. O jornal 

era leitura obrigatória. Lembro-me perfeitamente que na época, o leite e o jornal eram 

entregues na porta de casa bem de manhãzinha e antes de sair para o trabalho, tanto meu 

pai quanto meu avô ficavam com a “Folha de São Paulo” nas mãos, acho que eles dividiam 

os cadernos, só pode, rs.  

 

experiência com a leitura, cedo, dentro de casa 

casa de meus avós 

pais, domingos, levava para brincar 

banca de jornal, gibis e revistinhas 

avô, pai, responsáveis por despertar 

em todos nós da família 

desde muito cedo o contato com os diferentes gêneros e 

portadores textuais, casa, gibi, Barsa, sala, estante, livros 

abria portas, conhecimento, mundo melhor 

coleção inteira de Monteiro Lobato 

Machado de Assis, José de Alencar 

literatura nacional, pai, sócio do Clube do Livro do Exército, 

livros em casa, o jornal era leitura obrigatória, leite e o jornal, 

na porta de casa 

pai, avô, Folha de São Paulo, nas mãos 

eles dividiam os cadernos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Quadro 9 – Refinamento e ressignificação. 

 

 

 

 

Textualização 

 

 

Tematização 

 

Refinamento: primeiras 

unidades de significado 

Refinamento: 

primeiras unidades de 

significado 

Refinamento e 

 

Ciclo de validação 

 

ressignificação 

Refinamento e 

ressignificação 

 

Temas e 

subtemas 

Minha experiência com a leitura começou muito cedo e 

se deu dentro de casa. Lembro-me que morávamos na 

casa de meus avós, na Avenida Coronel Alcântara, 

pertinho da Praça da Bandeira, onde meus pais, aos 

domingos, nos levava para brincar e na volta, era de 

praxe, passar na banca de jornal para comprarmos gibis e 

revistinhas de colorir e brincar.  

Meu avô e meu pai gostavam muito de ler, acho que eles 

são os responsáveis por despertar o gosto da leitura em 

todos nós da família. Em casa não há quem não goste de 

ler. Eles nos proporcionaram desde muito cedo o contato 

com os diferentes gêneros e portadores textuais. Em casa 

tínhamos desde gibi a Barsa. Na sala tinha uma estante 

abarrotada de livros, ele dizia que “a leitura abria portas 

e o conhecimento um mundo melhor”. Nessa estante 

tínhamos a coleção inteira de Monteiro Lobato (uns livros 

de capa dura vermelha), a coleção inteira de Machado de 

Assis (capa dura verde escura), a coleção inteira de José 

experiência com a 

leitura, cedo, dentro de 

casa 

casa de meus avós 

pais, domingos, levava 

para brincar 

banca de jornal, gibis e 

revistinhas 

avô, pai, responsáveis 

por despertar 

em todos nós da família 

desde muito cedo o 

contato com os 

diferentes gêneros e 

portadores textuais, 

casa, gibi, Barsa, sala, 

estante, livros 

 

experiência com a 

leitura, cedo, dentro de 

casa 

experiência 

leitora na 

infância 

  

 

 

 

 

 

Tema: 

Incentivo 

 

Subtema: 

Família 

 

 

 

 

 

 

casa de meus avós 

pais, domingos, levava 

para brincar 

ambiente 

doméstico 

pais e avô 

Influência 

pai 

avô 

banca de jornal, gibis e 

revistinhas 

gibis, 

revistinhas 

avô, pai, responsáveis 

por despertar 

avô e pai como 

influenciadore

s 

literatura 

nacional 

em todos nós da 

família 

desde muito cedo o 

contato com os 

diferentes gêneros e 

portadores textuais, 
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de Alencar dentre outros nomes da literatura nacional. 

Meu pai era sócio do Clube do Livro do Exército, acho 

que de quinze em quinze dias chegava livros em casa. O 

jornal era leitura obrigatória. Lembro-me perfeitamente 

que na época, o leite e o jornal eram entregues na porta 

de casa bem de manhãzinha e antes de sair para o 

trabalho, tanto meu pai quanto meu avô ficavam com a 

“Folha de São Paulo” nas mãos, acho que eles dividiam 

os cadernos, só pode, rs.  

 

abria portas, 

conhecimento, mundo 

melhor 

coleção inteira de 

Monteiro Lobato 

Machado de Assis, José 

de Alencar 

literatura nacional, pai, 

sócio do Clube do Livro 

do Exército, livros em 

casa, o jornal era leitura 

obrigatória, leite e o 

jornal, na porta de casa 

casa, gibi, Barsa, sala, 

estante, livros 

 

 

Tema:  

Materialid

ade 

abria portas, 

conhecimento, mundo 

melhor 

coleção inteira de 

monteiro lobato 

Estante 

autores 

clássicos 

autores 

clássicos 

impressos Machado de Assis, 

José de Alencar 

literatura nacional, pai, 

sócio do clube do livro 

do exército, livros em 

casa, o jornal era 

leitura obrigatória, 

leite e o jornal, na 

porta de casa 

livros em casa 

jornal 

pai, avô, Folha de São 

Paulo, nas mãos 

eles dividiam os 

cadernos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Esse momento da interpretação foi o mais intenso e o que mais demandou retomadas 

em todos os sentidos possíveis, gerando um movimento circular, recursivo, sistêmico e 

hologramático, que foi construindo uma urdidura com pontos cada vez mais tensos. A natureza 

de (re-)ligação e os movimentos da Complexidade presentes na abordagem (FREIRE, 2017, p. 

180) se fizeram sentir de modo mais evidente nesse processo. A partir de um dado momento, 

percebi que os relatos e as conversas começaram a se materializar em um todo-interpretação. A 

cada retomada do material, ficavam mais evidentes os temas que, sob meu olhar, refletiam 

holograficamente os textos gerados.  

Esse mergulho também foi intenso pelo enfrentamento da imprevisibilidade, da 

ambiguidade e da ordem-desordem características do Pensamento Complexo. Houve 

circunstâncias em que processos inteiros da interpretação, bem como os temas surgidos deles, 

ruíram após uma retomada ou a conferência de uma interpretação realizada em colunas 

anteriores. Houve momentos em que temas que pareciam muito consolidados tiveram que ser 

descartados a partir da retomada ou do confronto de um pequeno trecho.  

No percurso das rotinas de interpretação (FREIRE, 2010, p. 25), à medida que temas 

emergiam, também revisitei minhas convicções como pesquisadora. A premissa da 

Complexidade de (re-)ligar as conexões desfeitas pelo pensamento tradicional foi um dos 

desafios que enfrentei em meu processo interpretativo por meio da abordagem, uma vez que 

em mais de um momento enveredei por caminhos em que ainda identificava minha formação 

na pesquisa clássica.  

O momento mais crítico desse enfrentamento ocorreu quando me defrontei com uma 

resistência pessoal muito grande em relação ao encontro de temas que fugiam ao meu olhar de 

pesquisadora, ainda habituado à regularidade, à linearidade e à simplificação. Embora as 

leituras, discussões e o contato prévio com a Complexidade já fizessem parte de meu repertório, 

foi somente na prática da interpretação proposta pela abordagem que realmente se evidenciaram 

para mim, de forma mais nítida, essas questões.  

Houve um momento em que, por dias seguidos, eu olhava os papéis escritos, riscados, 

marcados, rabiscados e não os compreendia - eles não se encaixavam! Como nos faz enxergar 

Morin (2013, p. 192), “Enquanto não religamos os conhecimentos segundo o conhecimento 

complexo, permanecemos incapazes de conhecer o tecido comum das coisas: não enxergamos 

senão os fios separados de uma tapeçaria”. Eu reconhecia a profundidade dos sentidos expostos, 

sabia que eles me diziam algo importante, mas não encontrava o caminho da interpretação. 

Foi necessário um distanciamento, tanto dos textos originais quanto do material que eu 

mesma já havia interpretado. Revisitei meus saberes consolidados, retomei os textos teóricos, 
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contei com momentos de orientação, além de retomar os próprios trabalhos realizados na AHFC 

em busca de caminhos e reflexões que pudessem contribuir para a continuidade de minha 

interpretação.  

Quando retornei ao processo de tematização após a revisitação dos conceitos e dos meus 

próprios paradigmas e pré-conceitos como pesquisadora, as primeiras indagações apontaram 

para o sentido da compreensão do operador dialógico nos textos – do diálogo dos opostos, do 

entendimento de que, em dadas situações, os elementos contraditórios operam de forma 

complementar, como será detalhado na seção 4. 

Esse foi um momento de profunda transformação, que refletiu significativamente na 

pesquisa, uma vez que a abertura proporcionada por esse entendimento, por meio de vivência 

prática da interpretação em uma metodologia complexa, permitiu compreender mais 

profundamente o fenômeno investigado e revisitar os temas que até então tinham se 

configurado, percebendo as correlações ecossistêmicas que eu percebia intuitivamente, mas não 

interpretava ainda na pesquisa. Após esse processo, fui de fato capaz de ver emergirem os temas 

e se revelar, com mais nitidez, a essência do meu fenômeno. A interpretação que resultou desse 

processo segue relatada na seção a seguir. 

 

  



112 

 

 

 

4  INTERPRETAÇÃO 

 

Nesta seção, apresento e comento os sete temas (grafados em caixa alta) e os onze 

subtemas hermenêutico-fenomenológico complexos (em negrito) que constituem a essência do 

fenômeno formação leitora na Educação Básica na perspectiva de professores de Língua 

Portuguesa. Ao final da seção, faço uma leitura da essência do fenômeno interpretado e 

proponho uma representação gráfica ilustrativa de seus temas e subtemas.  

 

 

4.1 Instituição 

 

O tema INSTITUIÇÃO emergiu como constituinte da essência do fenômeno em foco, 

nas situações em que as participantes se referem às instituições que se conectam às suas 

vivências como estudantes e docentes. O tema desdobra-se em três subtemas: currículo, 

centralização e capacitação. 

 A escola é o lócus por excelência da formação leitora e emerge como INSTITUIÇÃO, 

tanto nos relatos das experiências formativas quanto na vivência docente como formadoras de 

leitores. Em decorrência disso, a intrincada rede de relações que se estabelece no espaço escolar, 

com seus cenários típicos, como a sala de aula e a biblioteca, e os sujeitos que ali atuam, como 

o corpo administrativo, determinam as experiências relatadas pelas docentes e as relações de 

poder que se constituem a partir dessas interações. 

A instituição escolar também se encontra interconectada a instituições correlatas, como 

as Secretarias de Educação e demais órgãos da administração educacional que se constituem 

como lugares de tomada de decisões e de onde emanam orientações, capacitações, legislação e 

demais produções técnico-pedagógicas que circulam no cotidiano da vivência docente. Os 

excertos a seguir exemplificam o tema emergente nos textos da pesquisa: 

 

Excerto 1 

- É porque de repente a escola, ela escolariza muito a leitura, e isso é um 

fardo... É horrível! [Adelma] 

- Você usou uma palavra que eu adorei... A escola, ela escolariza muito a 

leitura, então, assim, onde eu estou, eu não posso fugir disso. [Cloé] 

 

Excerto 2 

Toda vez que parece que chega uma imposição... quer dizer, você está 

formando leitor? Você está formando um leitor, mas você está sempre 
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formando um leitor “para” ... Eu estou formando leitor “para” o vestibular... 

“para” a prova de leitura que o governo envia, então parece que você está 

sempre colocando uma coisa que é... um ponto final, ali... e na verdade você 

não consegue fazer aquele aluno ser um parceiro... [Rita, grifo da professora] 

 

Excerto 3 

Até sou um pouco criticada... até pela moça que fica marcando os livros na 

biblioteca, “mas você vai deixar eles levarem esse...?” “Vou, sim...” “Você 

vai deixar trinta alunos levarem trinta livros diferentes? Como que você vai 

dar a prova deles?” [Leandra] 

 

A INSTITUIÇÃO, com seus instrumentos, estrutura e mecanismos próprios, é 

percebida, na experiência das participantes, prioritariamente, quanto à atuação de suas forças 

convergentes, que coíbem as possibilidades mais abertas de atuação. 

Adelma, ao discutir sua ação como formadora de leitores na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), aponta que a escola “escolariza a leitura”. Chama a atenção a frase de Adelma, 

em que o sujeito da ação, “escola”, tem o mesmo radical do verbo que indica sua ação, 

“escolariza”, em direção ao objeto “leitura”, o que me parece uma manifestação linguística da 

percepção de que a estrutura da instituição escolar, com seus instrumentos típicos, volta-se 

sobre si própria, rebate sobre si mesma e não se abre para o mundo em que se insere. A mesma 

estrutura linguística é reaproveitada e reforçada por Cloé, em sua identificação com a percepção 

de Adelma. Para Cloé, a INSTITUIÇÃO igualmente representa um espaço de cujas estruturas 

não se pode “fugir”.  

Na experiência que compartilho com as participantes, também se manifesta a percepção 

da INSTITUIÇÃO como um fator limitante, uma vez que o ato formativo do leitor parece 

sempre convergir para um fim específico, especialmente caracterizado pelo processo avaliativo. 

A leitura com finalidade de avaliação também é percebida por Leandra. Essa percepção 

emerge do contato com a agente educacional que atua no circuito da leitura no meio escolar – 

no caso, a funcionária da biblioteca. O questionamento da agente a respeito da autonomia 

oferecida por Leandra a seus alunos, que poderiam escolher diferentes leituras, deixa entrever 

o viés da educação pautada em um processo avaliativo tradicional, que tem na checagem da 

leitura seu principal recurso. O estranhamento da agente recai sobre a impossibilidade de aplicar 

um instrumento avaliativo em uma situação de leitura como o proposto pela docente. 

Compreendo as experiências compartilhadas pelo grupo como uma sinalização do que 

Moraes (1997, p. 99) caracteriza como um sistema educacional fechado. Para a autora, 
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[...] as informações decorrentes de um sistema educacional fechado são 

transmitidas e transferidas, o processo de ensino-aprendizagem é estruturado 

de acordo com a capacidade de uma transmissão mais eficiente e eficaz. Num 

sistema fechado, o importante não é a ação do sujeito que aprende, mas a 

forma como algo está sendo transmitido e copiado. O conhecimento é 

fragmentado em disciplinas isoladas, distintas e distantes das experiências, 

dissociadas da vida. Nesse tipo de sistema, a teoria precede a prática, ou existe 

uma lacuna entre ambas. O comportamento é regido por leis preestabelecidas.  

 

As afirmações das participantes vão ao encontro de questões apontadas pela autora. A 

vivência relatada com relação à INSTITUIÇÃO parece refletir uma estrutura que compreende 

a ação de formar leitores sob o ponto de vista do atendimento a estruturas predeterminadas. O 

processo de ensino e aprendizagem, especificamente referente à formação de leitores, pauta-se 

pelo atendimento a avaliações, marcadamente aquelas em larga escala. O sujeito é alvo da 

transmissão do conteúdo e sua individualidade é neutralizada, mesmo que apresente 

necessidades explícitas quanto à sua aprendizagem. O que prevalece é o atendimento às regras 

do sistema, que deve ser abastecido com seus registros burocráticos, impessoais e orientados 

para o cumprimento linear, pouco flexível, cronológico e insensível às instabilidades e 

incertezas. 

A questão da escolarização dos saberes, em especial da leitura literária, é discutida por 

Soares (2011, p. 20). A autora aponta que o termo “escolarização” é normalmente tomado com 

o sentido pejorativo. No entanto, aprofunda a discussão e joga luz sobre nuances relevantes 

para o entendimento do problema. Argumenta que o surgimento da escola está associado à 

constituição dos saberes escolares que se realizam em forma de currículos, metodologias, 

disciplinas e ocorrem em um certo espaço de ensino e no tempo da aprendizagem. Esse processo 

é inerente à escola, ou seja, tem em sua natureza o fluxo de tarefas e ações organizado por 

procedimentos formalizados, aplicados na estruturação e na determinação de categorias, às 

quais se atribui uma ordenação de saberes e competências a adquirir em cada fase da 

aprendizagem ou série em que o aprendiz se inclui. Dessa forma, como compreende Soares 

(2011, p. 21), esse é o processo “que se chama escolarização, processo inevitável, porque é da 

essência mesma da escola, é o processo que a institui e que a constitui”. 

Ao discutir especificamente a leitura literária, a autora, porém, faz uma distinção entre 

a “escolarização adequada” e a “escolarização inadequada”. Para Soares (2011, p. 25),  

 

(...) a literatura é sempre e inevitavelmente escolarizada, quando dela se 

apropria a escola; o que se pode é distinguir entre uma escolarização adequada 
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da literatura – aquela que conduza mais eficazmente às práticas de leitura que 

ocorrem no contexto social e às atitudes e valores que correspondem ao ideal 

de leitor que se quer formar – e uma escolarização inadequada, errônea, 

prejudicial da literatura – aquela que antes afasta que aproxima de práticas 

sociais de leitura, aquela de desenvolve resistência ou aversão à leitura. 

 

Acredito que a reflexão proposta contribui para a interpretação dos relatos das 

participantes. Compreendo que a escolarização mencionada por Adelma e reafirmada por Cloé 

refere-se, sobretudo, a um processo que se realiza como uma escolarização inadequada, 

conforme define Soares (2011, p. 20). No contexto da pesquisa, a inadequação surge como um 

processo de coerção institucional, em que o ensino e a aprendizagem da leitura ocorrem como 

saberes postos, que devem ser transmitidos, independentes dos diálogos que possam ser 

estabelecidos com a realidade de docentes e estudantes. 

Concordo com Martins (2006, p. 87) que, ao dialogar com a distinção feita por Soares 

(2011, p. 20), afirma que ensinar literatura “não é apenas elencar uma série de textos ou autores 

e classificá-los num determinado período literário, mas sim revelar ao aluno o caráter 

atemporal, bem como a função simbólica e social da obra literária”. Essa visão ampliada sobre 

a leitura literária pode expandir o horizonte do atendimento estrito aos conteúdos curriculares. 

O tema hermenêutico-fenomenológico complexo INSTITUIÇÃO, conforme 

interpretado, define-se pela percepção das ações coercitivas empreendidas pelos instrumentos 

regulatórios típicos das instituições educacionais e suas correlatas, que agem como força 

centrípeta, delimitando as ações de formação leitora. 

Em conexão com o tema INSTITUIÇÃO, emerge da interpretação o subtema currículo. 

Os relatos das participantes apontaram para uma vivência em que o currículo, a despeito das 

sucessivas reformas das quais foi alvo (LEAL e SUASSUNA, 2014; GERHARDT e AMORIN, 

2019), ainda se realiza, na prática formativa de leitores apontada por elas, como um braço da 

INSTITUIÇÃO, operando como recurso de implantação de políticas de centralização e 

supervisão, conforme se verifica nos excertos a seguir: 

 

Excerto 4 

Mas quando você pode [trazer outros livros], né?... Eu não posso!  Eu tenho 

que começar com Trovadorismo! [Cloé] 

 

Excerto 5 

Eu, vou falar de mim, como professora de Língua Portuguesa... A gente ainda 

é muito focado nas leituras obrigatórias, porque a escola nos obriga isso, né?... 

a gente não tem muito esse espaço de oferecer, ou de pedir as coisas pra eles 
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porque mal dá tempo da gente cobrar o que os vestibulares obrigam a gente 

[Cloé]. 

 

Excerto 6 

A gente sente necessidade da preparação pro vestibular, porque é algo que é o 

social da vida, né, algo que eles têm que fazer, mas também a gente sente falta 

de ler por... prazer, né? De sentar e falar assim, olha, eu não vou ler, agora, 

Camilo Castelo Branco porque vou entrar com outra leitura. (...) então a gente 

fica amarrado, eu citei o Camilo porque ele está assim... Presente já há três 

vestibulares...  [Moriana]. 

 

Excerto 7 

(...) vai falar que o professor de Língua Portuguesa... Vai dentro desse 

currículo que o pessoal vem ó, você deu isso? você deu aquilo...? A gente não 

dá conta, não dá conta! ...) Esse currículo, parece que ele vem engessando a 

gente...[Adelma] 

 

Excerto 8 

Leandra: Podem me dar o currículo que for... Os projetos que for, pode, pode 

vir dar o que for, porque... Eu vou olhar... Vou fazer... O que eles pedem... 

Que é fazer completar até um certo ponto que tem que mandar no papel pra 

eles, a hora que eu estiver livre, que eu já tiver feito... O mínimo que precisa 

pra, pro Sistema ter no papel, que a única coisa que eles querem...(...) ninguém 

nunca pegou um aluno meu e foi ver se o aluno tá lendo de verdade... eu tenho 

aluno analfabeto... no sexto ano... Eu tenho aluno analfabeto no oitavo ano... 

analfabeto mesmo... De chegar... Pra mim... entrou um aluno novo... Eu 

perceber que não tá lendo, aí eu chego, olha... Vamos fazer junto então, olha 

aqui a figurinha da Mafalda... Você pode completar um... quadrinho da 

Mafalda? Que que tá acontecendo aqui? ‘A Mafalda está se olhando no 

espelho’, ah, escreve essa frase pra mim... (Hesitação) Esse silêncio aqui... aí 

eu, Mafalda... (Hesitação) Ma... Eme.... Aí o aluno...  se animou... Eme... A... 

Éfe, aí ‘Mafalda se olha’... Ele me perguntou, ‘O se é junto ou é separado, 

depois que termina o “da”?’ Então eu ditei eme, a, éfe, a, éle, dê, a... Espaço...  

ou seja... Nada...  

Rita: Em que ano?  

Leandra:  Oitavo...Oitavo... Ano... Com... (Hesitação) Treze pra catorze 

anos...  

 

Para Cloé, na instituição onde atua, o currículo apresenta-se estruturado de acordo com 

as escolas literárias, o que determina a ordenação cronológica do ensino e aprendizagem da 

literatura no Ensino Médio. Esse modelo estabelece uma rotina de leitura restrita e focada no 

atendimento ao cânone literário tradicional, o que operacionaliza ações de monitoramento do 

conteúdo oferecido aos alunos, uma vez que a ordenação cronológica oferece menor mobilidade 

e flexibilidade para outras conexões. A obrigatoriedade das leituras para o vestibular, como 

parte do currículo de leitura do Ensino Médio, também é foco de atenção da participante, que 

se ressente da falta de tempo para o trabalho com as leituras solicitadas. 
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Moriana também faz uma reflexão sobre a formação para o vestibular e as exigências 

dela decorrentes, para o processo de formação do leitor. Embora a participante reconheça a 

importância de preparar para “o social da vida”, ela também se ressente da ausência de um 

trabalho mais focado em leituras que extrapolem o estabelecido pelos processos seletivos. As 

exigências das leituras de obras clássicas, normalmente representativas da tradição canônica 

literária brasileira e portuguesa, que apresentam um vocabulário e uma experiência de leitura 

distantes da realidade do aluno, exigiriam uma preparação que ultrapassa o tempo disponível 

para o desenvolvimento de um trabalho formativo mais amplo e situado. 

Adelma explicita o uso do currículo como estrutura de monitoramento. Em sua 

narrativa, a participante insere as indagações “você deu isso? você deu aquilo” para simular a 

voz institucional, que age utilizando o currículo com a função de fiscalização das ações 

educacionais. A percepção do currículo que “engessa”, conforme o termo utilizado pela 

participante, remete a uma visão de currículo à qual subjaz ainda uma perspectiva 

burocratizada, pautada pelo modelo de resultados. Assim como Cloé, a falta de tempo para a 

execução integral do currículo é apontada por Adelma, que mostra um sentimento de 

impotência diante de uma situação da qual “não dá conta”.  

Leandra, que atua no Ensino Fundamental II, relata uma experiência semelhante à de 

Adelma ao narrar a pressão exercida para o cumprimento curricular.  Sua narrativa sobre essa 

situação foi bastante emotiva e um tanto entrecortada; entretanto optei por transcrever 

integralmente o excerto de sua fala, deixando evidentes esses entrecortes, porque eles também 

apresentam valores significativos para a interpretação.  

É relevante, na narrativa de Leandra, o contraste entre as dificuldades de leitura dos seus 

alunos – muitos dos quais chegam ao Fundamental II com defasagens sérias no processo de 

alfabetização – e a demanda institucional de cumprir o currículo. Essa exigência, na situação 

relatada, ocorre em detrimento da necessidade de aprendizagem real do aluno.  O cumprimento 

do currículo, no molde apresentado por Leandra, também exige do professor a exposição dos 

resultados por meio de “projetos” que, conforme a participante explica em seu relato, se 

reduzem à evidência dos trabalhos dos alunos para demonstrar a execução de uma atividade de 

leitura supostamente efetivada.  

Leandra utiliza a palavra “sistema” para indicar sua percepção a respeito da 

INSTITUIÇÃO. Em seu relato, percebo que a burocratização desponta como um fator 

relevante. A participante afirma que importa para o “sistema” apenas o papel e, não, a realidade 
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vivenciada por seus alunos. Em seu relato, ela denuncia a faceta da impessoalidade, da 

desumanização do processo formativo do leitor, que perdura por muito tempo em sua trajetória 

escolar.  

O conjunto das vivências compartilhadas pelas participantes parece apontar para duas 

direções: primeiramente, para o fato de que existe ainda uma grande distância entre as 

transformações teóricas dos currículos de Língua Portuguesa nos últimos anos e a prática 

realmente experienciada por elas. Sacristán (2000, p. 45), ao discorrer sobre o legado 

tecnológico e eficientista da teorização de currículo, afirma: 

A gestão científica é para a burocracia o que o taylorismo foi para a produção 

industrial em série, querendo estabelecer os princípios de eficácia, controle, 

previsão, racionalidade e economia na adequação de meios a fins, como 

elemento-chave da prática, o que fez surgir toda uma tradição de pensar o 

currículo, cujos esquemas subjacentes se convertam em metáforas que atual 

como metateorias do mesmo objeto que gestionam. Os administradores 

escolares, ao estabelecerem um modelo burocrático de ordenar o currículo, 

respondia em sua origem às pressões do movimento de gestão científica da 

indústria (CALLAHAN, 1962; KLIEBARD, 1975). 

 

A prática vivenciada pelas participantes parece ainda trazer reflexos da gestão científica 

apontada pelo autor. Os princípios de eficácia e controle manifestam-se nas referências 

realizadas pelas participantes ao monitoramento estrito da prática com vistas ao cumprimento 

de quesitos preestabelecidos, a opção pela linearidade e o foco em avaliações de resultados. 

Prevalece a burocracia, o foco no resultado, a impessoalidade, a exposição de produção como 

demonstração da evidência de resultados. Questões caras ao trabalho de leitura, conforme 

apontado pelas participantes, como o tempo do desenvolvimento do aluno, não são 

contempladas satisfatoriamente.  

Em segundo lugar, a questão das listas de leituras obrigatórias para o vestibular também 

emerge como uma faceta relevante para a compreensão das relações entre formação leitora e 

currículo, em especial no Ensino Médio. Zilberman (2010, p. 196), ao historicizar as relações 

entre o ensino secundário brasileiro, a literatura e o vestibular, critica a ausência de um diálogo 

efetivo entre a banca propositora das listas de livros, normalmente formada por docentes dos 

cursos superiores ou por instituições que elaboram as avaliações, e os professores da educação 

média, que ficam alijados das decisões a respeito dos programas, autores e perspectivas que 

avaliarão os leitores que estão formando. Segundo sua análise, Zilberman (2010, p. 204) afirma 

que 
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Embora, concretamente, o ensino de literatura esteja delimitado pelo 

vestibular, cuja sombra se projeta mesmo no primeiro ano do ensino médio, 

os currículos parecem ignorar esse fato, como se a preparação àquela prova 

de seleção estivesse fora de sua competência.  

 

Essa percepção fica explícita nos relatos de Cloé e Moriana. Elas se ressentem do fato 

de que o currículo do Ensino Médio, quanto às listas de leitura solicitadas pelos processos 

seletivos de ingresso no nível superior, parece pouco compreender essa exigência específica, 

embora esta seja parte da necessidade formativa dos alunos desse nível e exista uma pressão 

importante sobre estudantes e docentes a respeito da formação leitora para esse horizonte. Cloé 

sintetiza o problema quando afirma que “mal dá tempo” de formar os leitores das obras 

indicadas nas listas dos vestibulares. A ausência crítica de uma articulação entre o que as bancas 

dos processos seletivos esperam dos jovens como leitores literários e a forma como o currículo 

da educação média brasileira acomoda essa demanda, conforme afirma Zilberman (2010, p. 

204), reflete-se nas observações empreendidas pelas participantes da pesquisa.  

Ao discorrer sobre a simplificação que as teorias podem sofrer no paradigma tradicional, 

Morin (2018, p. 336) aponta a degradação tecnicista, na qual se conserva “da teoria aquilo que 

é operacional, manipulador, aquilo que pode ser aplicado; a teoria deixa de ser logos e torna-se 

techné”.  A experiência relatada pelas participantes parece trazer marcas representativas da 

degradação apontada pelo autor, uma vez que a prática apontada demonstra um entendimento 

de currículo apenas como um recurso da INSTITUIÇÃO para o monitoramento e a verificação 

de resultados. 

Morin (2018, p. 329) afirma que o paradigma da simplificação caracteriza-se pelo 

princípio da generalidade, da redução e da separação. A experiência vivida pelas participantes 

quanto ao currículo parece refletir tais características. Apresenta o princípio da generalidade, 

uma vez que diferentes professoras, com diferentes formações, e atuantes em instituições 

escolares distintas apontam para um problema muito semelhante, caracterizado pela percepção 

do currículo como um instrumento institucional que tem a função primeira de favorecer a 

fiscalização do cumprimento de conteúdo. O princípio reducionista também pode ser notado, 

uma vez que a experiência de formação leitora está orientada, prioritariamente, pela preparação 

para avaliações. Por fim, o princípio da separação mostra-se na falta de vínculo entre as 

necessidades e demandas para uma ação formativa real e aquelas efetivamente realizadas e 

vividas pelas docentes. 
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A partir do exposto, a emergência do subtema hermenêutico-fenomenológico complexo 

currículo, vinculado a INSTITUIÇÃO, pode ser compreendida como uma crítica à ação 

reducionista dos currículos dos sistemas educacionais quanto às demandas individuais e sociais 

que caracterizam a formação de leitores na Educação Básica. 

Na esteira da discussão sobre a questão curricular, emerge também o subtema 

centralização. A centralização refere-se à percepção das participantes de que a formação de 

leitores não é uma responsabilidade compartilhada por todos os docentes, e recai, de forma 

predominante, sobre a disciplina de Língua Portuguesa. Os excertos a seguir ilustram o 

subtema: 

 

 

 

Excerto 9 

Armila:  Aí [na reunião pedagógica] foi levantada a questão, mas todos nós 

temos que trabalhar o leitor, o escritor, porque eles escrevem em História, 

escreverem em Geografia, leem com frequência as outras disciplinas, claro 

que na nossa também, mas é todo mundo, facilita muito pro aluno, né?  

Rita: Você sente que esse trabalho não é um trabalho compartilhado, esse 

trabalho de formação de leitor...?  

Armila: Não é, não é... E deveria ser todos nós... porque o professor de 

Português ensina ler Português, mas o de História lê História, o de Geografia 

lê Geografia... Mas o pessoal meio que tirou da reta porque eles acham que se 

não vai bem na prova de Matemática, é porque não sabe ler, mas quem ensina 

ler Matemática não somos nós... São eles...  

 

Excerto 10 

As últimas AAPs [Avaliação de Aprendizagem em Processo], na última, a de 

Matemática... É texto puro, ficaram doidos...[...] Cada texto, uma página, 

metade da página só de leitura, antes de procurar a Matemática do negócio... 

ficaram malucos...![Cloé]. 

 

Excerto 11 

Embora esteja escrito em Língua Portuguesa, uma leitura de História é 

diferente... [Adelma]. 

 

Excerto 12 

É porque esse aluno também, se formar na escola e for pra vida... Ele não vai 

chegar aqui e vai falar, aqui eu vou usar o português, aqui eu vou usar...Tá em 

tudo!... né, tá em tudo! [Moriana]. 

 

Excerto 13 

[...] gente sabe que acaba vindo também de outros, né? Tem outros professores 

que também teriam que trabalhar com leitura... Ou melhor, são professores 

que trabalham com leitura, que dependem da leitura, mas que às vezes pouco 

se dedicam a se indagar, nossa, como realmente ensino isso, né?  Será que eu 
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não estou fazendo uma leitura que seja só impositiva ou alguma coisa assim? 

[Rita] 

 

Armila relata o debate ocorrido durante uma reunião pedagógica, que reafirma a 

importância do olhar dos docentes de todas as disciplinas para a formação do leitor. Ela ressalta 

também que existe uma demanda de atendimento às especificidades disciplinares quanto à 

leitura, como no caso de História ou Matemática. A percepção de Armila, porém, é a de que 

escapa aos docentes das demais áreas a importância de um trabalho mais compartilhado, menos 

fragmentado, quanto à formação do leitor.  

Problema semelhante é relatado por Cloé ao falar da dificuldade de leitura em avaliações 

que contam com textos mais extensos.  Seu relato mostra o estranhamento dos alunos diante de 

uma avaliação de Matemática que contempla a leitura de textos, especialmente os mais longos. 

A expectativa dos estudantes de encontrar “a Matemática do negócio” é rompida pela demanda 

de uma interpretação textual antes da fase de cálculo. A reação dos alunos, que ficaram 

“doidos”, sinaliza a ausência de uma ação formativa que compreenda a leitura como parte de 

uma disciplina que opera prioritariamente com operações numéricas.  

Para Adelma, o caminho dos saberes do mundo em direção às grandes áreas do 

conhecimento, delas para o saber escolarizado, e deste para os textos de cada disciplina é um 

percurso repleto de transformações que podem não ser evidentes para o jovem leitor em 

formação. Na reflexão da participante, embora a língua seja a mesma, uma “leitura de História 

é diferente”. Compreendo que essa afirmação indica a necessidade de que a formação leitora 

dos estudantes encontre respaldo em todas as disciplinas, assim como afirmou Armila 

anteriormente, uma vez que o conhecimento, seja ele de qualquer área, quando materializado 

em um texto, requer conhecimentos prévios que também se ramificam em cada área. O 

questionamento das professoras indica que leitura não é uma atividade restrita a uma área do 

conhecimento, mas uma habilidade útil a qualquer área do saber e que, por isso, precisa ser 

desenvolvida por todas elas e, não, exclusivamente pela Língua Portuguesa. 

Moriana aponta uma percepção que entendo como o apelo a uma necessidade de 

formação leitora transdisciplinar que (re)liga a aprendizagem da escola, colocando-a em 

conexão com a vida do aluno. Ao enfatizar que o aluno não pode afirmar “aqui vou usar o 

português” e, em outro lugar, outra disciplina, a participante explicita a necessidade de uma 

perspectiva que ultrapasse as barreiras disciplinares, que vença o fracionamento e a 

segmentação. 



122 

 

 

 

Refletindo sobre a discussão das participantes, ressalto a importância da formação do 

professor de todas as áreas para o ensino da leitura. Uma formação docente insensível ao ensino 

da leitura pode se efetivar como uma prática de ensino que não se amplia para novas 

possibilidades de interpretação e para o manejo mais adaptado às necessidades dos estudantes, 

que são leitores em construção. O descuido em relação a esse aspecto na formação de 

professores de disciplinas que não são especificamente da área de linguagens pode até mesmo 

se refletir como práticas que não privilegiem visões mais abertas e em diálogo com as reais 

necessidades dos alunos em função das demandas das próprias áreas de conhecimento.  

As discussões que emergiram levam-me a retomar Morin (2015a, p. 106), destacando 

suas considerações sobre hiperespecialização, ou seja, o grau maior de segmentação disciplinar:  

 

Devemos pensar o ensino a partir da consideração dos efeitos cada vez mais 

graves da hiperespecialização dos saberes e da incapacidade de articulá-los 

uns aos outros. A hiperespecialização impede que se enxergue o global (que 

ela fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dissolve). Os 

problemas essenciais jamais são parcelares e os problemas globais são cada 

vez mais essenciais. Perdemos a aptidão de globalizar, ou seja, de introduzir 

os conhecimentos em um conjunto mais ou menos organizado. As condições 

de qualquer conhecimento pertinente são precisamente a contextualização, a 

globalização. 

Em um circuito ininterrupto, conhecer implica separar para analisar e religar 

para sintetizar ou complexificar. 

 

Os graves efeitos da hiperespecialização, indicados pelo autor, podem ser percebidos 

nas experiências relatadas pelas participantes da pesquisa, uma vez que percebo que se perde 

de vista o potencial da ação formativa leitora como elemento coesivo na construção do 

conhecimento – no entender do filósofo, dissolve o essencial. 

Os relatos das docentes na sua ação como formadoras de leitores parecem 

profundamente marcados pelas barreiras de uma fragmentação que pode gerar 

hiperespecialização na instituição escolar, que constrói um divisor disciplinar que age 

(de)limitando as possibilidades de uma construção sistêmica, transdisciplinar e mais próxima 

das necessidades formativas dos estudantes. 

Em síntese, o subtema centralização, vinculado ao tema INSTITUIÇÃO, refere-se à 

tensão entre as forças convergentes que agem nas estruturas de ensino, e a demanda por uma 

formação para a leitura que contemple (re-)ligações além dos limites das disciplinas da 

Educação Básica. 
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O último elemento constituinte do tema INSTITUIÇÃO foi o subtema capacitação. 

Esse subtema emergiu das reflexões das participantes acerca da formação recebida nos cursos 

de graduação em Letras, especialmente nas aulas de Literatura Brasileira e Literatura 

Portuguesa. As reflexões que ensejaram a emersão do tema focalizam especialmente os 

modelos didáticos e as práticas de ensino nas instituições em que as participantes realizaram o 

curso de Letras, bem como os reflexos sentidos ao longo de sua formação como docentes 

formadoras de leitores. Os excertos a seguir exemplificam essas reflexões: 

 

Excerto 14 

Até porque essa questão de leitura, na formação, na licenciatura, pelo menos, 

ela é tão rasa, né? (...) E eu falo por mim, né, assim que eu saí da graduação, 

que eu fui pro mundo real, a gente fala, vou pra sala de aula e a gente tem que 

se descobrir ali, como trabalhar, porque aqueles quatro anos que você se 

dedicou ali, não veio algo assim que você possa aplicar, muitas vezes na vida 

real, né? (...) [Moriana] 

 

 

 

Excerto 15 

É, porque, assim, na minha formação de Letras eu tive Literatura 1 e 2, dois 

semestres. Na Literatura 1, eu estudei as vanguardas, mas eu só vi o nome das 

obras, o nome dos autores, mas nós não estudamos a obra, e na Literatura 2 

nós vimos Literatura Portuguesa. Vimos muitos nomes e não estudamos 

nenhuma obra! Então assim, se na minha formação como professora, eu sei 

quem é o autor lá da década de 30, da de 20, eu sei quem é, mas lá eu não tive 

a oportunidade de ler, eu li depois porque sou xereta... Mas eu li, né, e os 

alunos que não gostam? É uma oportunidade de não ler... Na formação de 

vocês, como que vocês viram isso, porque na minha eu sinto um pouco raso 

isso, sabe? Só de você só conhecer o nome... [Moriana] 

 

Excerto 16 

Cloé:  A minha formação não foi diferente da sua. E quando você chega no 

Ensino Médio, aí que você vai conhecer de verdade... 

Moriana: Porque você tem que ensinar, né?  

Cloé: Porque você tem que ensinar...  

 

Excerto 17 

Porque em Literatura Estrangeira, que eu fiz inglês e espanhol, sim, tinha 

obrigatoriedade de ler os livros, até algumas coisas os professores liam junto 

com a gente, agora em Brasileira e Portuguesa, realmente, assim... no máximo 

era um seminário, cada um escolhia um livro, daí a gente fica conhecendo 

através do seminário do outro, mas não era exigência de ler... [Leandra] 

 

Excerto 18 

A Literatura Estrangeira é o que a gente debatia, discutia... Foi quando eu 

aprendi a debater Literatura, foi com Literatura Estrangeira... [Cloé] 

 

Excerto 19 
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E assim... acabei aprendendo mesmo a manejar o livro, leitura literária com 

língua estrangeira, não foi com Língua Portuguesa... [Rita] 

 

Armila traz a questão da formação leitora na graduação por meio da experiência que 

vivencia com estagiários de Letras que participam de sua aula. No contexto de sua discussão, 

ela conta a reação de um estagiário que demonstra pouca familiaridade com a didática de ensino 

de leitura enquanto participa de uma aula ministrada por ela no Ensino Médio. Ao sintetizar sua 

narrativa, a participante afirma: 

 

Excerto 20 

- É, literatura, diz que é bem simplificado, assim mesmo a turma não 

consegue...  

 

Ela reforça seu relato compartilhando a experiência vivida por outra professora de seu 

contato, que atua como docente de Literatura Brasileira e como coordenadora do curso de Letras 

em uma universidade no interior de São Paulo. Armila traz a voz dessa docente nos seguintes 

termos: 

Excerto 21 

A [docente de Letras] estava contando que está fraco o negócio...[Armila]  

 

A título de contextualização dos relatos, cabe lembrar que as experiências vividas pelas 

participantes na graduação em Letras ocorreram em diferentes decênios, estabelecendo-se entre 

as décadas de 1980 e os anos 2000, tanto em universidades particulares quanto públicas. Dentre 

as participantes, apenas Armila não realizou licenciatura em língua estrangeira. O estagiário 

referido por Armila realiza sua graduação em uma universidade particular no Vale do Paraíba 

e a experiência de estágio relatada reflete o contexto de formação nos anos atuais. 

As experiências relatadas pelas participantes apresentam uma percepção crítica quanto 

às lacunas, às defasagens e ao descompasso entre os conhecimentos e metodologias 

desenvolvidos durante os estudos iniciais de Literaturas em Língua Portuguesa, em especial, e 

as necessidades sentidas ao atuar como formadoras de leitores, principalmente nos anos finais 

do Ensino Médio. 

No relato de Moriana, fica evidente uma prática formativa pautada pela superficialidade. 

Nas palavras da participante, a formação foi “rasa”, marcada pelo estudo de aspectos gerais, 

como nome de autores e obras, que entram no lugar do contato com o texto em si. Cloé 
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identifica-se com Moriana quanto a essa experiência e ressalta a discrepância entre sua 

formação e as demandas para o ensino de leitura no Ensino Médio.  

Para Leandra, a experiência real da leitura do texto aparece igualmente de forma 

secundária. O seminário do livro, ou seja, a apresentação oral de uma obra, realizada em sala 

de aula entre os estudantes, sob a supervisão do professor, é relatada pela participante como um 

recurso didático que permitia o contato com diversas obras, mas sem um aprofundamento da 

leitura do texto em si. 

Armila reforça a percepção de que os estudos de literatura em língua portuguesa são 

marcados pela superficialidade e a estende no eixo do tempo. Ao refletir sobre seu contato com 

um estagiário de Letras e a vivência de uma docente universitária de seu contato pessoal, a 

participante faz ecoar, ainda nos dias de hoje, impressões semelhantes às trazidas pelos relatos 

de formação de décadas. Em seu texto, ela utiliza as expressões “simplificado” e “fraco” para 

referenciar suas impressões sobre a formação leitora na graduação em Letras das pessoas de 

seu contato. 

O contraponto surge quando as docentes discutem a formação em literatura estrangeira. 

As experiências formativas emergem de forma diferenciada, caracterizando-se especialmente 

pela ênfase no contato direto com a obra, como mostra Leandra, ao afirmar que “os professores 

liam junto com a gente”. Cloé também cita a abertura à discussão do texto, ao afirmar que “a 

gente debatia, discutia”. 

Entendo que a percepção do grupo quanto à efetividade da formação leitora em literatura 

na graduação diz menos respeito à diferença entre literatura em língua materna e literatura em 

língua estrangeira e mais a duas questões que se evidenciam na discussão: ao contato direto 

com a leitura da obra, independentemente da língua em que ela está escrita, e à ação resoluta e 

estratégica do professor formador como um agente catalisador das ações voltadas aos processos 

formativos em estudo. Entendo ação resoluta e estratégica como a ação do docente da graduação 

em Letras, que coloca o texto como centralidade na formação do futuro docente e realiza sua 

construção didática a partir desse movimento. 

Zilberman (2010, p. 252), ao discutir as relações entre a universidade, o curso de Letras 

e o ensino de literatura, aborda a questão metodológica sob o ponto de vista de uma busca por  

 

[...] redimensionar a função pedagógica da universidade por meio da pesquisa 

de alternativas de trabalho didático. A reflexão sobre o ensino de língua e da 

literatura ou a ênfase na produção de textos e de atividades como a leitura 

sugerem que cabe ao nível superior repensar seu modo de atuação patenteado 
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até agora nos currículos, disciplinas e programas em curso. De um lado, 

constata-se a discrepância entre o que o estudante aprende e o que ele precisa 

ensinar, procurando reatar as duas pontas e tornando o trabalho acadêmico 

mais operacional.  

 

A discussão empreendida pela autora busca resgatar a literatura em seu conceito de 

“criação autônoma e perene” (ZILBERMAN, 2010, p. 254), face a uma formação delimitada 

pelo atendimento apenas às necessidades do mercado de trabalho – no caso das participantes, 

até mesmo a despeito das necessidades mínimas para o atendimento a essa demanda. Advoga a 

autora que o impasse a respeito do ensino de literatura tem, em sua raiz, a forma como os cursos 

de Letras compreendem a própria noção de literatura, encarando-a como 

 

trampolim para a aprendizagem de um outro [conteúdo], que pode ser a 

história da literatura, as normas relativas ao bom emprego da língua nacional, 

a mensagem renovadora ou documental do texto. Entretanto, insistem em que 

ela é um ente autônomo, com vida própria e que, se se insere à sociedade, é 

para representar a esta última de forma melhor, mais adequada, sintética e 

permanente. Em resumo, concebem a literatura de uma maneira e ensinam-na 

de outra; no entanto, parece que, em nenhum momento, ela está presente, 

porque falta sempre o principal – a experiência do leitor [grifo nosso]. 

 

 

Concordo com a autora quando aponta a experiência do leitor como o elemento em torno 

do qual a formação docente deve se pautar na graduação. A ausência desse elemento se 

evidencia na percepção das participantes quanto à sua própria formação. A desconexão entre o 

ensino de leitura literária, na base da formação docente, e a experiência leitora em si representa 

mais uma faceta do paradigma simplificador, reconhecido pelo saber fragmentado, em que se 

nota o conhecimento isolado de suas relações sistêmicas e do próprio ecossistema de sentidos 

que lhe confere identidade: como imaginar uma formação leitora em literatura de língua 

materna, num curso de licenciatura em Letras, isolada da experiência da leitura literária em si?  

Para as participantes, o reequilíbrio se estabelece por meio da iniciativa autoformativa, 

construída em paralelo e conjunto com a atuação e as exigências determinadas pela atuação. 

Em outras palavras, as defasagens e lacunas são supridas pelo próprio docente durante a prática 

e a partir das necessidades impostas pelas situações de ensino e aprendizagem com as quais 

convive em seu cotidiano. Como afirma Moriana em seu relato, “a gente fala, vou pra sala de 

aula e gente tem que se descobrir, ali, como trabalhar”, o que é reforçado pela afirmação de 

Cloé, de que “quando você chega no Ensino Médio, aí que você vai conhecer de verdade” os 

livros.  
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Silva (2019, p. 83), ao dialogar com a obra de Maurice Tardiff, aponta que  

 

o professor é um sujeito do conhecimento por contribuir para a produção de 

seus saberes, os quais são construídos e reconstruídos considerando-se o lugar, 

o tempo, as situações e os momentos ao longo de sua carreira e atividades. 

Nesse sentido, é possível compreender, pelo viés do autor, que o 

conhecimento não é algo pronto, acabado e dominado pela causalidade linear. 

Ao contrário, ao concebê-lo como plural, heterogêneo, temporal e 

personalizado pelo professor (saberes experienciais) revela que sua visão se 

distancia daquela. Dessa maneira, para Tardiff (2011, p. 36), o saber é ‘plural, 

formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 

formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais’. 

 

A experiência relatada pelas participantes nesta pesquisa revela que essa produção de 

saberes supracitada, construída pelo professor, pode se materializar também como um elemento 

constituinte da experiência autoformativa leitora, ou seja, o docente forma-se como leitor na 

medida em que também os diferentes saberes se combinam em sua vivência.   

O subtema capacitação, vinculado ao tema INSTITUIÇÃO, diz respeito à compreensão 

crítica do processo de formação leitora, especialmente a literária, durante a graduação no curso 

de Letras, bem como seu posterior desenvolvimento. Esse subtema focaliza os processos 

formativos e os autoformativos que se realizaram nas instituições responsáveis pela capacitação 

inicial das docentes e as correlações determinadas por esses processos nas instituições em que 

atuam como docentes. 

Em síntese, o tema INSTITUIÇÃO, constituído pelos subtemas currículo, 

centralização e capacitação, evidenciam as forças que exercem pressão sistêmica nos espaços 

de ação do fenômeno em estudo. Essas forças, entretanto, operam em correlação com as 

(re)ações às pressões exercidas, conforme se explicita no tema ENFRENTAMENTO, 

desenvolvido na seção a seguir. 

 

 

4.2   Enfrentamento 

 

O tema ENFRENTAMENTO emergiu dos textos em situações em que as participantes 

romperam com barreiras de naturezas diversas, tanto para poder ter acesso à leitura quanto para 

poder formar leitores. Esse tema é constituído pelo subtema empatia.   
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Na vida profissional, a ENFRENTAMENTO emerge como desenvolvimento de 

estratégias para burlar a rigidez estrutural e poder realizar um trabalho mais efetivo e 

personalizado de formação leitora. Na história pessoal, apresenta-se nos relatos de situações de 

enfrentamento de normas familiares ou restrições impostas pelo sistema educacional. Os 

trechos indicados a seguir evidenciam as situações em que o tema emerge:   

 

Excerto 22 

E percebi que pra fazer, pra ser a professora que eu queria, e principalmente 

focada em incentivar a ler, que era a coisa que eu mais gostava de fazer... E 

de colocar ali pros alunos... É que eu tinha que sair totalmente da casinha... eu 

não podia depender... de Sistema, de prefeitura, de chefe, de diretor... da 

família deles... Não podia depender de nada... Então, assim, eu me libertei, saí 

mesmo da casinha... [Leandra] 

 

Excerto 23 

Pra sobreviver como professora, porque senão já não estaria mais nesse 

trabalho, eu tive que considerar leitura, realmente uma independência e que 

eles vão ter que ser independentes pra seguir depois sem mim, se virando 

também aí na escola pública até o ensino médio... [Leandra] 

 

Excerto 24 

No ano passado, no Ensino Médio, eu quis começar o primeiro bimestre, a 

leitura obrigatória, [oferecendo a possibilidade] para eles escolherem. Aí a 

gente vai encontrando os obstáculos não só no Sistema. [...] Olha, minha 

própria colega de Língua Portuguesa chegou ao ponto de levar para 

coordenadora assim... ‘Eu vou pegar os livros que eram pro segundo ano ler, 

porque a outra professora, ela deixou eles lerem o que querem...’ [...] Pô, a 

coordenadora não ia me perguntar o que que os alunos estão lendo, por que 

que eles estão lendo...[Cloé] 

 

Excerto 25 

É, quem... mesmo quando a gente tá querendo... incentivar a ler, sabe?... a 

ponto de você ver um aluno lá, que hoje tá no terceiro... Ele pegou um livrinho 

assim, ó, desse tamanhinho [...] era sobre Direito... Direito de alguma área lá, 

desse tamanhinho assim, tipo um folhetinho... Pronto!... Daqui a pouco a 

professora da sala de leitura me chamou... ‘Cloé, vem cá’... [...] Ó, o Luís leu 

aquele livrinho lá - e eles tinham que me contar também, eles podiam só me 

contar o que eles leram... Depois voltou aqui e pegou um livro de Direito desse 

tamanho! Quer dizer... Né? Eu acho que é isso mesmo! A gente tem que 

quebrar as regras...para tentar fazer alguma coisa.... [Cloé] 

 

Os relatos das participantes ilustram situações de enfrentamento que se realizam 

sobretudo em duas direções: a primeira, em relação às estruturas educacionais de atuação 

docente, materializadas por seus representantes, como a coordenação pedagógica ou mesmo o 

sistema educacional; a segunda, em relação ao ambiente dos primeiros anos escolares e ao 
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universo doméstico, materializado pelas normas de acesso, pelas leituras permitidas ou não 

permitidas. 

Leandra é bastante incisiva ao mencionar o enfrentamento às normas para seu exercício 

docente. No relato da participante, incentivar a leitura e formar leitores é um ato de insurgência 

contra um sistema educacional que pouco atenta à realidade vivenciada. Assim, agir de modo 

a valorizar a independência, tanto própria quanto dos alunos, “sair da casinha”, negar 

expectativas quanto às lideranças educacionais é a forma encontrada por ela para poder 

“sobreviver como professora”. 

As relações entre autonomia e dependência também são colocadas por Cloé. Ao romper 

com a linearidade cronológica de leitura e iniciar o bimestre oferecendo aos seus alunos a 

possibilidade de escolher livremente a leitura, a participante encontra em uma colega de 

trabalho a crítica à sua ação. Essa desestabilização materializa-se no conflito entre a docente e 

sua colega de área. Salta aos olhos também a afirmação de que, diante do conflito, a participante 

enfatiza que a coordenadora não perguntaria “o que os alunos estão lendo, por que eles estão 

lendo”. A ação gestora, a despeito do monitoramento exercido, não se constrói em diálogo com 

a observação da realidade formativa do aluno e com a natureza da ação da docente. 

Em outro momento da discussão, Cloé retorna ao tema e narra outra situação em que a 

autonomia de escolha que ofereceu ao aluno (Ele pegou um livrinho assim, ó, desse 

tamanhinho), associada a uma ação avaliativa com base no compartilhamento da leitura (eles 

podiam só me contar o que eles leram), resultou em uma experiência bem-sucedida de 

motivação (Depois voltou aqui e pegou um livro de Direito desse tamanho!). Cloé encerra sua 

narrativa explicitando que, em sua prática pedagógica, é necessário “quebrar as regras para 

tentar fazer alguma coisa”.  

Esse movimento de ruptura não se restringe tão somente à vivência pedagógica, mas 

também se realiza na experiência formativa leitora vivida pelas participantes da pesquisa. O 

testemunho das buscas pessoais no percurso do caminho para a leitura de uma obra ou pelo 

direito a ler é marcado também pelo embate, pelo enfrentamento a normas e limitações – sejam 

as determinadas pela cultura familiar, sejam as impostas pela sociedade, que estipula 

previamente as leituras consideradas adequadas e inadequadas, sejam as estabelecidas pelo 

trânsito irregular no circuito das normas que medeiam o acesso ao livro. Moriana e Adelma 

também refletem sobre a questão: 
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Excerto 26 

[...] muitas vezes fugia das aulas de Matemática, ou Geografia para ler, me 

escondia no banheiro da escola e lá devorava os livros. Conhece a coleção 

“Conte outra vez”? Pois é, quase repeti por falta estando dentro da escola... 

(QUE VERGONHA)! [Moriana] 

 

Excerto 27 

Eu lembro que pra comprar o meu primeiro livro... É, foi uma coisa muito 

custosa e que eu ficava sonhando em comprar aquele livro... Era o livro do 

Harry Potter, e na época eu queria muito e então eu ia trabalhar... E eu fazia o 

percurso da volta, porque a ida não tinha jeito e eu ia com a minha mãe, então 

eu tinha que ir... Mas na volta eu vinha pé... E na época era passes... As tabelas 

de passe, a minha mãe destacava, todo dia ela me dava um que era para volta... 

E eu guardava embaixo da palmilha de sapato, e eu fui juntando, vendi os 

passes... e comprei o livro... [Moriana] 

 

Excerto 28 

Meu pai tinha trocado de emprego, as coisas estavam um pouquinho melhores 

em casa, naquelas férias a mãe ia comprar o livro das férias, não ia precisar 

procurar alguém que já tivesse lido para me emprestar. Foi minha chance. 

Fomos à livraria, só que chegando lá, ao invés de comprar o livro indicado eu, 

encantada com a situação, escolhi o livro que eu queria ler. Eu menti para mãe, 

disse que naquele ano a professora deixou cada um escolher o que queria ler. 

Escolhi um livro, com ilustrações lindas, com aquelas folhas lisas e com 

brilho. Era uma história que despertava minha sensibilidade... [Cloé] 

 

Excerto 29 

Sidney Sheldon foi consumido durante minha adolescência. Eu tinha uma 

amiga que "emprestava" os livros da irmã dela pra eu ler escondido [Cloé]. 

 

 

Excerto 30 

Depois, veio a fase dos “bolsilivros”, em que minha irmã Rosana e Cristiane 

compravam muitos desses livrinhos e ficavam comentando sobre as leituras 

feitas, curiosa, sempre os pegava escondidos para ler, acho que eles não eram 

uma leitura muito apropriada para a minha idade, mas os lia mesmo assim. 

[Adelma] 

 

Moriana utiliza-se da estratégia de fugir às aulas pelas quais não tinha preferência para 

poder ler e, em outra fase de sua formação, narra como conseguiu comprar o livro desejado, 

escondendo os “passes de ônibus” na sola do sapato para conseguir o dinheiro necessário para 

a compra, uma vez que sua família, devido às condições econômicas, não via com bons olhos 

a despesa da compra de livros. Em ambos os casos, Moriana contrapõe-se ao padrão de 

comportamento esperado pela escola ou pela família, para poder ir ao encontro de seus anseios 

como leitora.   

Uma atitude semelhante manifesta-se no relato de Cloé, ao narrar que, no encantamento 

de visitar a livraria para comprar o livro, usou como estratégia induzir a mãe por meio de uma 



131 

 

 

 

mentira para que ela adquirisse a obra que a sensibilizou. Assim como Moriana, Cloé contrapõe-

se à determinação estabelecida, para poder ir ao encontro da sua autonomia na escolha de uma 

leitura.  

Adelma, assim como Cloé, também deixa entrever os limites sociais impostos, ao 

afirmar que as leituras não pareciam ser apropriadas para sua faixa etária, entretanto seu desejo 

de saciar a curiosidade em relação aos comentários que as irmãs mais velhas faziam a respeito 

das leituras conduz sua ação, e ela “os lia mesmo assim”. 

Noto que o enfrentamento relatado pelas participantes, tanto aquele que se realiza no 

sistema escolar quanto o que se manifesta na vivência doméstica, identifica-se por uma 

característica comum: é um ato subliminar, construído nas franjas das pequenas ações diárias e 

solitárias: uma ação de resistência desviante, realizada pelas participantes tanto no início de 

suas caminhadas como leitoras, quando eram crianças ou ainda adolescentes, quanto em sua 

prática docente, no circuito do microcosmo cotidiano. É um enfrentamento estratégico, 

construído com pequenas e persistentes ações, entremeado nas práticas rotineiras, com 

repercussão local efetiva quanto aos propósitos que o conduzem.  

Recorro ao conceito de autonomia, como construído pelo Pensamento Complexo, para 

poder interpretar a intrincada rede de conexões presente nos relatos das participantes. Para o 

Pensamento Complexo, autonomia é construída a partir de uma perspectiva da ação sistêmica, 

ou seja, considerando que os sistemas operam em interação, as ações não se constroem de forma 

isolada. Como nos ensina Morin (2010, p. 66), a “autonomia se alimenta de dependências”, ou 

seja, a noção de autonomia humana se constrói em função da conexão sistêmica aberta, 

operando dinamicamente com suas forças. Morin (2010, p. 67) continua:  

 

Com que frequência temos a impressão de ser livres sem o sermos. Mas, ao 

mesmo tempo, somos capazes de liberdade, como somos capazes de examinar 

hipóteses de conduta, de fazer escolhas, de tomar decisões. Somos uma 

mistura de autonomia, de liberdade, de heteronomia... 

 

Em sua formação como leitoras, as determinações sociais, familiares e culturais das 

participantes impingem-se à manifestação de seu desejo, curiosidade e vontade de ler 

determinadas obras. A narrativa de Cloé nos fala sobre a escolha do “livro de férias”, 

predeterminado pela escola (“ao invés de comprar o livro indicado eu, encantada com a 

situação, escolhi o livro que eu queria ler”). É notória a ação da heteronomia na imposição 

institucional, determinando a ação leitora no período de férias, ou seja, aquele em que o 
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jovem estaria fora da escola. O exercício da autonomia, do poder de escolha, por sua vez, é 

realizado contrariando a determinação, garantindo por todos os meios o exercício da 

vontade própria no momento de escolher a leitura. Essa autonomia constituindo-se em 

diálogo e contraste com a heteronomia.  

Partilho da visão de Silva (2009, p. 27), quando aborda o professor leitor como um 

agente de construção coletiva e compartilhada, que atua na construção político-pedagógica 

da escola como docente e como leitor, em direção a um projeto comum. Entretanto, penso 

que, ao observar essas relações sob o enfoque desta pesquisa, emergem discussões que 

permitem uma ampliação da visão trazida pelo autor.  

A partir das experiências relatadas pelas participantes, percebo que a direção comum 

apontada por Silva (2009, p. 27) não é um caminho linear e de mão única. O Pensamento 

Complexo oferece recursos para refletir sobre essa questão ao abordar a causalidade 

circular, segundo a qual “os efeitos e produtos tornam-se necessários à produção e à causa 

daquilo que os causa e daquilo que os produz” (MORIN, 2015a, p. 111). Esse conceito 

compreende a ideia de que os sistemas operam com movimentos de inter-retroações, 

modulados por interferências, atrasos, desvios e sinergias (Morin, 2018, p. 332).  

Em outras palavras, o professor, como leitor, pode não ser apenas um sujeito que 

age estritamente como braço de uma organização, cujo objetivo é operar com uma rota de 

um único direcionamento, com “ações didáticas para chegar às metas da instituição” 

(SILVA, 2009, p. 27). Essas metas, por sua vez, podem oferecer obstáculos, restrições e 

coações que surgem na regulação das próprias organizações. Como emergiu nos textos da 

pesquisa, são possíveis situações em que, para atuar como formador, em uma instituição e 

sob suas próprias regras, impõe-se que essas mesmas regras sejam, muitas vezes, 

flexibilizadas ou mesmo quebradas. 

Assim, compreendo que o professor enquanto leitor em uma instituição escolar, 

como apontado por Silva (2009, p. 27), sob a ótica dos testemunhos das professoras 

participantes desta pesquisa, reveste-se de um caráter mais combativo, matizado, menos 

linear, mais sensível ao movimento de (re)arranjo de forças, de dilatação da tensão 

sistêmica. 

Esse caráter combativo é marcado pelo resgate do sujeito na (auto)construção do 

leitor e se erige em uma dinâmica de ruptura de regras – tanto as institucionais quanto as 

familiares, sociais e culturais –, para garantir o exercício do direito à leitura. Identifica-se 
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igualmente por um enfrentamento cotidiano dos conflitos presentes na atuação docente para 

atuar na formação leitora dos jovens nos meandros das estruturas escolares. Marca-se 

também pelo desvio das regras que estabelecem os limites entre o permitido e o não-

permitido, quando se trata das imposições sociais que restringem o acesso à leitura, ainda 

em nosso tempo. 

 Dentre as metáforas mais significativas presentes nas leituras de Morin, resgato 

aquela em que ele afirma que “as fronteiras do mapa não existem no território, mas sobre o 

território, com os arames farpados e os aduaneiros.” (MORIN, 2010, p. 37).  Compreendo 

o tema ENFRENTAMENTO na perspectiva da abertura a esse olhar sobre a formação 

leitora como essa visão sobre o território, para além das fronteiras desenhadas no mapa. 

Para compreender e interpretar a formação leitora, é necessário desvendar, em muitas 

situações, as trilhas irregulares do território, mais do que as ostensivas e bem delineadas 

linhas delimitadoras dos mapas. 

A partir das reflexões realizadas, defino o tema ENFRENTAMENTO como a ação 

das forças centrífugas, que atuam como desestabilização, provocando sinergia e ordem-

desordem sistêmica no processo de formação do leitor. São desvios que operam sobretudo 

no microcosmo das ações diárias e nas relações interpessoais entre os entes que atuam no 

sistema. 

O tema ENFRENTAMENTO é constituído pelo subtema empatia. Esse subtema 

emergiu dos textos compartilhados, a partir da reflexão empreendida pelas participantes a 

respeito da relevância da compreensão das necessidades e vivências do outro na criação da 

identidade do sujeito-leitor. Os excertos a seguir evidenciam esse subtema: 

 

Excerto 31 

... então gostaria de do filme que eu dou ter um livro pra cada um, sabe, eu 

tenho um-um projeto, de leitura com, e... Autoestima, um monte de coisa 

com... É, Anne Frank, O Diário de Anne Frank...O livro Escritores da 

Liberdade... E o filme Minha Querida Anne Frank... E isso tudo trabalhando 

autoestima deles... mas e eu... Tenho alguns diários de Anne Frank mas eu 

nunca conseguir ter trinta pra... dar pra todo mundo... [Leandra] 

 

Excerto 32 

Porque às vezes a gente tem problemas, claro, todo mundo tem... Mas quando 

eu estou dentro de uma sala de aula eu fico pensando, eu sou responsável 

também... Né, por trinta mentes aqui que estão esperando alguma coisa de 

mim... E  essa relação é engraçada, né? [Leandra] 

 

Excerto 33 
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Mas, sabe... porque quem faz aí a relação com o aluno... o professor, gente... 

que não tem uma relação com o aluno, saber que ali tem um ser... e que cada 

ser tem uma história... De vida... Você não chega, você pode ser o melhor 

professor, catedrático, doutorado, você não chega... Você não chega naquele 

aluno, sabe?... então a gente tem que ver o outro como outro, é difícil? É 

difícil! mas a gente tem que se aproximando, e ter que tendo empatia, tem que 

ir, né? aquele jeitinho... [..] Mas enxergar o outro como outro, acho muito 

importante... É fundamental, acho que isso desperta... Mais... do que, olha, 

trabalhar... Sei lá quem... (Risos) [Adelma] 

 

Excerto 34 

É muito difícil tornar um adulto leitor. Trabalho na Educação de Jovens e 

Adultos, hoje, com muita dificuldade, tento passar aos meus alunos o gosto de 

ler, minha estratégia é fazê-los acreditar e perceber que por meio da leitura 

vemos o mundo com outros olhos, os olhos de quem escreveu. [Adelma] 

 

Os relatos de Adelma e Leandra manifestam a importância do permanente exercício 

de se colocar no lugar do outro, de orientar a prática formativa do leitor considerando suas 

necessidades como sujeito.  

Para Leandra, o projeto de leitura que desenvolve junto a seus alunos tem como foco 

a autoestima deles. O olhar para “essas trinta mentes” com uma perspectiva humanizadora 

e a construção de uma prática orientada por esse olhar são elementos que a participante 

resgata em sua ação como formadora.  

Adelma reforça a necessidade da empatia de modo explícito. Em sua discussão, 

reafirma a importância da história pessoal para que possam ser criados elos consistentes, 

para poder “chegar no aluno”. A participante revela a importância do movimento de olhar 

fora de si, inclusive, na formação leitora de adultos. Para ela, levar os adultos leitores em 

formação a ver o mundo por meio do olhar do autor é também uma estratégia para o 

desenvolvimento da empatia.  

As relações estreitas entre a ação de formar leitores e o exercício de olhar o outro, 

tanto por parte do docente em relação aos estudantes, quanto desses em relação ao mundo 

e àqueles que os circundam, constituem movimentos de sair de si, de romper as limitações 

que cerceiam o sujeito. Concordo com Morin (2015a, p. 80), quando afirma que  

 

A compreensão intelectual necessita apreender o texto e o contexto, o ser e 

seu meio, o local e o global juntos. A compreensão humana exige 

compreensão, mas exige também, e sobretudo, compreender o que o outro 

vive. 
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Ao situar as relações entre texto e contexto, recolocando o ser humano em suas 

conexões locais e globais, o autor nos permite refletir sobre a compreensão do texto alinhada 

à compreensão de um sujeito no mundo. O entendimento de uma leitura também é um 

exercício de pertencimento(s), de mobilidade dos sentidos de um sujeito em direção ao 

outro, do outro para si e entre os ecossistemas de sentidos que se interconectam no processo. 

Em outras palavras, a compreensão intelectual encontra-se estritamente construída em 

relação à compreensão do mundo e à compreensão do outro.  

O subtema empatia, conforme apresentado, define-se pelas (re)ligações, rupturas e 

novos significados que o sujeito leitor constrói ao sair de si em direção ao outro e às 

posteriores (re)construções que emergem ao situar o mundo e o outro em si. 

 Compreendo empatia como subtema do tema ENFRENTAMENTO porque 

interpreto o gesto de olhar para o outro como uma ruptura que, como definido no tema, tem 

a força de resgatar vozes e reconstruir elos que, em muitas situações, são perdidos, apagados 

ou ficam invisíveis nos macrossistemas educacionais. A formação do leitor que se efetiva 

como uma prática pautada pela empatia pode criar rupturas e fissuras, abrir brechas nos 

sistemas e permitir novas reconexões. 

O tema ENFRENTAMENTO, constituído pelo subtema empatia, em síntese, 

apresenta-se como um componente das forças de reação que agem no processo formativo 

do leitor. O desvendamento do fenômeno em estudo compõe-se, igualmente, de elementos 

que se conectam a experiências profundamente significativas para as participantes e se 

entrelaçam às suas narrativas de vida e ao seu papel de formadoras, conforme apresento no 

tema MATERIALIDADE, discutido na próxima seção. 

 

 

4.3   Materialidade 

 

O tema MATERIALIDADE emerge a partir das referências das participantes à 

experiência leitora realizada por meio de materiais impressos. Nesse sentido, diz respeito ao 

contato com livros, revistas, jornais em suportes de papel, ou seja, materiais que permitem o 

manuseio do objeto físico. Por extensão, o tema MATERIALIDADE também se refere à 

vivência cultural relacionada a esses materiais, aos seus espaços típicos de circulação – como a 

banca de jornais, a biblioteca ou a estante de casa – e aos estímulos sensoriais característicos 
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do contato com a leitura no formato impresso. O livro emerge como um subtema de 

MATERIALIDADE, devido à significação que adquire nos relatos das participantes. Os 

excertos a seguir caracterizam os aspectos abordados: 

 

Excerto 35 

Meu pai era sócio do Clube do Livro do Exército, acho que de quinze em 

quinze dias chegavam livros em casa. O jornal era leitura obrigatória. Lembro-

me perfeitamente que, na época, o leite e o jornal eram entregues na porta de 

casa bem de manhãzinha e antes de sair para o trabalho, tanto meu pai quanto 

meu avô ficavam com a “Folha de São Paulo” nas mãos, acho que eles 

dividiam os cadernos, só pode, rs. [...] Ah! Teve uma época que também eu 

comprava todas as revistas “Mad”, e “Chiclete com Banana” (ainda possuo 

umas “relíquias”!!... rsrsrs....) [Adelma]. 

 

Excerto 36 

Eles [os pais e avós] nos proporcionaram desde muito cedo o contato com os 

diferentes gêneros e portadores textuais. Em casa tínhamos desde gibi à Barsa. 

Na sala tinha uma estante abarrotada de livros, ele [o pai] dizia que “a leitura 

abria portas e o conhecimento, um mundo melhor”. Nessa estante, tínhamos a 

coleção inteira de Monteiro Lobato (uns livros de capa dura vermelha), a 

coleção inteira de Machado de Assis (capa dura verde escura), a coleção 

inteira de José de Alencar dentre outros nomes da literatura nacional 

[Adelma]. 

 

Excerto 37 

E durante toda minha infância, adolescência, meus pais... Compravam livros, 

compravam revistas, gibis, [eu] gostava bastante... então eu sempre pude ter 

essa oportunidade, talvez muitas crianças não tiveram naquela época... 

[Armila] 

 

Excerto 38 

E eu acho que eu ainda tô presa no passado, realmente, eu acho que o que às 

vezes desperta o interesse é levar o objeto de estudo na sua mão... Nem que 

seja que uns vão ler... [Armila] 

 

Excerto 39 

Eu tenho umas memórias... na estante da minha casa tinha a Barsa e o 

Conhecer, que ficavam lá no andar de cima, no ponto mais alto da estante. 

Quando a gente era pequena, meu pai falava assim ‘Ó, vocês vão ler esses 

livros aqui, quando vocês alcançarem lá em cima, tá bom?’ Então, vocês têm 

que crescer um pouquinho e alcançar” E eu me lembro que o meu presente de 

dez anos foi uma coleção de livrinhos de pesquisa que a gente usava na 

escola... chamava Minha Pesquisa... eram quatro [livrinhos] coloridinhos, 

assim, né?... [Rita] 

 

Excerto 40 

Na família eu via meus irmãos... Lendo... E sempre tive os livros deles... À 

minha volta, né, os livros que eles tinham... usado na escola... [Leandra] 

 



137 

 

 

 

Nas memórias de Adelma, o impresso encontra-se vinculado às rotinas da casa, ao livro 

que quinzenalmente chegava à sua porta, assim como rotineiramente chegavam o jornal e o 

leite. As revistas impressas que circulavam no meio da juventude dos anos 70 e 80, como as 

revistas satíricas MAD19 e Chiclete com Banana, ambas representativas de um modelo de 

publicações voltado à crítica social e política, também se faziam presentes. Essas publicações 

dividiam espaço na estante com as coleções dos clássicos nacionais, como Monteiro Lobato e 

Machado de Assis. 

Ao falar das revistas de sua juventude, Adelma diz que ainda possui algumas “relíquias”, 

referenciando a posse de publicações cujo valor material se amplia e adquire valor pessoal, 

cultural e simbólico. A metáfora da relíquia, utilizada pela participante ao falar de suas antigas 

revistas, remete ao caráter da preciosidade que os impressos adquiriram em sua narrativa como 

leitora. 

Para Armila, as leituras de infância e adolescência remetem aos livros, revistas e gibis 

que seus pais rotineiramente compravam – compreendidos pela participante como bens aos 

quais nem todos tinham acesso. Em minha própria experiência, as enciclopédias simbolizavam 

o conhecimento, o saber materializado nas obras de referência, que frequentavam o ponto mais 

alto da estante doméstica, distante das mãos das crianças. A elas cabiam os impressos escolares, 

as enciclopédias coloridas, materiais que podiam ser presenteados e utilizados no aprendizado. 

Um olhar ecológico (MORIN, 2015b, p. 97) sobre as relações estabelecidas entre as 

vivências relatadas pelas participantes e o ambiente social em que se realizaram as experiências 

formativas remete ao fenômeno da popularização de impressos no Brasil. Esse período 

identifica-se pelo desenvolvimento editorial e comercial focado na massificação da leitura, e 

seu desvendamento contribui para a compreensão do contexto das práticas letradas (STREET, 

2014, p. 174) referenciadas por elas. O acesso ao impresso, por meio da difusão e popularização 

de materiais de leitura a mais baixo custo, permitiu que as famílias das camadas populares 

pudessem adquirir livros, gibis, jornais e coleções de enciclopédia, de forma geral. Esses 

materiais, valorizados simbolicamente como fonte de conhecimento e erudição, por essas 

famílias, contribuíram para a composição do cenário de formação leitora apontado pelas 

participantes.  

 
19 MAD foi uma influente revista americana satírica de crítica cultural, editada desde 1952 até 2019, em inúmeras 

versões e revisões. A publicação Chiclete com Banana circulou na década de 1980 e abriu espaço para uma 

geração de importantes cartunistas brasileiros, como Glauco, Angeli e Laerte. 
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Segundo El Far (2010, p. 90), o “livro para o povo não foi”, entretanto, uma invenção 

brasileira. No início do século XIX, em Portugal, os livros estavam presentes nas residências 

de uma pequena burguesia que tinha condições financeiras de pagar pelas edições luxuosas das 

livrarias. O Estado português, com o objetivo de vulgarizar a leitura, teve a iniciativa, nas 

décadas de 1820 e 1840, de criar séries econômicas tanto de autores nacionais quanto de 

traduções de clássicos da literatura mundial. Os editores portugueses, que tinham aprendido 

muito com o comércio de livros na França, desenvolveram suas habilidades na produção em 

larga escala de livros menores. Em decorrência do diálogo entre a antiga metrópole e o Brasil, 

o mercado editorial nacional, especialmente no Rio de Janeiro, pôde desenvolver-se e, aos 

poucos, ganhar um perfil próprio.  

No Brasil da segunda metade do século XIX, B. L. Garnier, respeitada livraria da rua 

do Ouvidor, que até então negociava encadernações de luxo, lançou, em 1873, sua Biblioteca 

de Algibeira, contando com vinte obras de literatura em formato reduzido. A iniciativa foi 

seguida por outros editores, que não apenas publicavam materiais a baixo custo, mas também 

com enredos mais fáceis, que pudessem atender a um público mais heterogêneo, contribuindo 

para que o impresso se popularizasse. 

No final do século XIX, em decorrência de um maior desenvolvimento da educação 

pública, especialmente nos centros urbanos, São Paulo destaca-se como o primeiro estado 

brasileiro a estabelecer e desenvolver um projeto de educação popular, promovendo a 

renovação de seu sistema de educação. Esse contexto amplia consideravelmente o mercado de 

material escolar e, em meados das décadas de 1970 e 1980, a cidade passa a ser conhecida como 

o berço do livro didático no Brasil, em decorrência da concentração do mercado editorial 

(RAZZINI, 2010, p. 101). 

Pereira (2010, p. 303) destaca que, entre avanços e recuos, o mercado editorial brasileiro 

se consolidou. Nesse contexto, editoras transformaram-se em empresas de edição e depois em 

empresas de comunicação. O caso da Editora Abril surge nesse contexto: nos anos 70, a 

publicidade da empresa destacava sua importância como a maior editora, indústria gráfica e 

distribuidora da América Latina.  

A empresa de Victor Civita, fundada no Brasil em 1950, chega às bancas de jornal em 

julho desse ano com a publicação do primeiro exemplar de O Pato Donald, em uma edição que 

vendeu 82.370 exemplares. A revista de fotonovelas Capricho alcançou 500 mil exemplares 

por edição, em 1956. Notabilizando-se por dedicar-se a publicações de revistas em quadrinho 
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e fotonovelas nos anos 1950, a editora lança, na década de 1960, quatro revistas que marcaram 

o mercado editorial do gênero: Quatro Rodas (1960), Cláudia (1961), Realidade (1966) e Veja 

(1968), ampliando o escopo temático nas décadas seguintes. No ano 2000, 64% do mercado 

brasileiro de revistas pertencia ao grupo.  

A editora também se destacou na produção de materiais didáticos vendidos em bancas 

de jornal. A Abril Cultural, um dos braços do Grupo Abril, destacou-se na década de 1970 pela 

comercialização de produtos como fascículos e enciclopédias: nesse período, a empresa vendeu 

18 milhões de livros em bancas de jornal, em oito coleções, em um total de 465 títulos. 

Para Pereira (2010, p. 307), o sucesso do fascículo se explica por um comportamento 

do leitor da época: ao relacionar leitura e status social, o leitor passa a ambicionar um livro com 

boa aparência, o que não era possível com as edições econômicas de bolso. O fascículo então 

passa a ser uma opção para esse leitor médio, que se atém à crença de que, completado o 

conjunto, poderá encaderná-lo e ter uma obra de realce em seu ambiente doméstico 

(HALLEWELL apud PEREIRA, 2010, p. 307). A Enciclopédia Abril foi lançada em 1971 em 

fascículos semanais. Apresentava 3 mil biografias, 15 mil ilustrações, 3 mil verbetes e mais de 

100 colaboradores, tendo vendido mais de 17 milhões de exemplares.  

O Grupo Abril foi responsável por ter produzido, desde 1969, o material didático do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). No mesmo ano, Civita afirmava que tinha à 

sua disposição 12 mil pontos de venda, em contraste com 800 livrarias no país. Em 1996, a 

Dinap20 detinha 23,9 mil pontos de venda no país, sendo 17,1 mil em bancas de jornal, o que 

correspondia a 98% do potencial consumidor brasileiro. Em 1999, o Grupo Abril adquiriu as 

Editoras Ática e Scipione (PEREIRA, 2010, p.305), reconhecidas por sua participação no 

mercado editorial de livros didáticos e paradidáticos. 

O desenvolvimento do leitor de impresso, conforme retratado, aponta para um cenário 

em que diferentes forças operam dialogicamente, de maneira complementar: a ampliação do 

acesso ao impresso como material de leitura vincula-se ao baixo custo das publicações, a um 

processo agressivo de massificação cultural, com fortes marcas do imperativo mercadológico, 

focado em leituras mais simples, ao gosto popular, e clássicos tradicionais, além de uma estrita 

relação de dependência entre o mercado educacional de leitura e os grupos editoriais privados.  

 
20 Empresa do Grupo Abril responsável pela distribuição de revistas jornais de aproximadamente 80 editoras no 

Brasil.) 
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A formação de leitores de jornais, revistas e quadrinhos, especialmente na segunda 

metade do século XX, período da escolarização das participantes da pesquisa, identifica-se com 

esse processo de popularização e expansão da leitura do impresso disponível por preços mais 

baixos, capilarizado nas bancas de jornal e ligado à vida cotidiana. Essa disponibilidade também 

estende seus braços sobre o material impresso de divulgação cultural ou didática, como no caso 

das enciclopédias por fascículos, que também eram fonte de pesquisas escolares, e 

representavam a preocupação doméstica das camadas mais populares com o acesso ao 

conhecimento pelos filhos, além de poder simbolizar certo status cultural.  

O tema MATERIALIDADE, conforme discutido, pode ser compreendido pelas relações 

estabelecidas durante o processo formativo do leitor com a leitura materializada em suporte de 

papel – e vincula-se ao ecossistema de produção, circulação e acesso a esse tipo de material.  

O contato com os impressos ganha destaque quando a formação leitora focaliza o livro 

como objeto de leitura. Na pesquisa, o livro emerge como um subtema de MATERIALIDADE, 

pois ele é parte significativa da experiência leitora, tanto a das docentes quanto a dos alunos, 

conforme se observa nos excertos a seguir: 

 

Excerto 41 

Pro primeiro ano do Ensino Médio [...] eu tenho que vir com uma literatura 

marginal, eu tenho que vir com um livro... eu digo um livro qualquer, mas não 

é qualquer livro, sabe? Mas é um livro fora do que do que está no clássico, né, 

geralmente eu trabalho dentro daquilo que eles que eles trazem, então vem 

muito... Ferréz, vem muito Alessandro Buzo, né, que são livros com uma 

escrita mais oralizada, e aí disso a gente vai discutindo e eu vou enveredando... 

[Moriana] 

 

Excerto 42 

Geralmente desde o sexto ano... eu tenho uma sorte de ter na minha escola 

uma biblioteca muito boa que por esforço da escola é mantida, sabe?... Então, 

eu coloco os alunos do sexto ano já na biblioteca e falo... ‘Vejam, olhem... 

Peguem, cheirem, sintam... conheçam’, porque muitos deles não tiveram essa 

oportunidade de ir livremente na biblioteca. E nisso eles pegam o livro que 

eles quiserem. Então alguns muito pequenos vão lá e pegam Harry Potter, que 

é tão grosso, né? e ainda uma literatura estrangeira, e tudo mais... [Leandra] 

 

Excerto 43 

E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Pollyana... Eu lembro que achei, 

assim, a coisa mais linda do mundo... E depois, quando a minha filha começou 

a ler, foi o primeiro livro, assim, com bastante páginas, né, que ela leu... 

também, foi esse, e ela também tem esse livro na memória...    [Armila] 

 

Excerto 44 

- Até esse ano, o sexto ano trabalho com bastante conto... E nada mais é do 

que levar conto em sala de aula. Fazer com que eles abram o livro, que eles 
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tenham contato com vários outros tipos de conto, que eles possam perceber o 

quão prazeroso é. Eu sempre procuro levar vários tipos do mesmo gênero, né, 

para que eles possam querer ler, porque eles têm que fazer narrativa, então, eu 

acho que se o professor não fizer na prática, não adianta você pegar, trabalhar 

um pedacinho da sua apostila lá, e só aquele trechinho, e ficar por isso 

mesmo...  Não, eu gosto sempre... se é trabalhar crônicas, separo os livros de 

crônica, levo na sala ler... leia, manuseia o livro...Vê quantas crônicas tem, 

quanto conto tem, eu gosto que eles percebam que o livro pode ser levado para 

casa, que eles podem ler em outros momentos... [Armila] 

 

Excerto 45 

Pois bem, tudo no livro me encanta, desde o cheiro, até a textura das páginas, 

ali eu sonho, eu brigo, me abrigo, encontro maneiras de lidar com o mundo, o 

meu e o nosso mundo, concordando ou não, no livro eu descanso de mim. 

[Moriana] 

 

A MATERIALIDADE constituída pelos livros emerge em sua multidimensionalidade 

e se manifesta especialmente em três dimensões: física, histórico-cultural e sensorial. 

 A dimensão física da materialidade representa a concretude, a possibilidade de ter a 

posse, mesmo que temporária, das palavras do autor. O livro, como objeto, pode ser emprestado 

da biblioteca, trocado com colegas, comprado em uma banca de jornal ou mercado. Mais do 

que isso, o objeto livro determina formas específicas de circulação, interação, mediação e 

recepção do conteúdo. 

Araújo Neto (2006, p. 132) recorda que o livro é historicamente um dos mais 

representativos suportes de leitura, especialmente a literária. A ampliação da circulação do livro 

também representou uma ampliação das diversas formas de produção de sentido em torno desse 

objeto. Ao discutir as relações entre impressos e material digital, Chartier (1999, p. 138) afirma: 

 

Efetivamente, mesmo que seja exatamente a mesma matéria editorial a 

fornecida eletronicamente, a organização e a estrutura da recepção são 

diferentes, na medida em que a paginação do objeto impresso é diversa da 

organização permitida pela consulta dos bancos de dados informáticos. A 

diferença pode decorrer de uma decisão do editor, que, em uma era de 

complementaridade, de compatibilidade ou de concorrência dos suportes, 

pode visar com isso diferentes públicos e diversas leituras. A diferença 

também pode estar ligada, mais fundamentalmente, ao efeito significativo 

produzido pela forma. Um romance de Balzac pode ser diferente, sem que 

uma linha do texto seja mudada, caso ele seja publicado em um folhetim, em 

um livro para os gabinetes de leitura, ou junto com outros romances, incluídos 

em um volume de obras completas. [grifo nosso] 

 

Concordo com a ideia de que existe um imbricamento entre a forma física do livro, sua 

constituição material, e as possibilidades e sentidos que ele gera para o leitor, em especial 
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aquele em formação escolar. Em outras palavras, se o objeto em si é um artefato inerte, sua 

interação com o ser humano provoca estímulos sensoriais que podem criar significados para o 

leitor.  

Leandra exercita a experiência da autonomia de escolha de seus alunos na biblioteca, 

espaço por excelência do livro como objeto físico no contexto escolar. É diante da possibilidade 

de manusear, tocar e emprestar livros que ela compreende a experiência, que, para muitos de 

seus alunos, é inédita: a de construir a liberdade de sentir-se livre para escolher a leitura. O 

exercício da liberdade de escolha da leitura também é construído diante da disponibilidade de 

material físico oferecido aos alunos por Leandra. 

A experiência do contato com o objeto material de leitura também se estende à prática 

formativa de Armila. Levar os alunos à biblioteca não está apenas relacionado ao oferecimento 

da leitura diversificada aos alunos, mas igualmente à experiência de manusear diferentes 

impressos, poder levá-los para casa, exercendo a propriedade temporária da leitura 

materializada no objeto físico. 

A dimensão histórico-cultural também se mostra na relação simbólica que se estabelece 

entre os sentidos da leitura face à sua materialidade. No contexto social de Leandra, os livros 

dos autores marginais substituem os clássicos no momento de entrada de seu trabalho de 

formação leitora. As veredas abertas pelos livros de poetas e escritores que dialogam com o 

universo sociocultural dos jovens, com a linguagem, com a subjetividade e com as experiências 

dos seus alunos constituem o caminho de aproximação com a leitura. Petit (2008, p. 38), em 

sua pesquisa com jovens leitores franceses das comunidades marginalizadas, afirma que 

 

(...) ler permite ao leitor, às vezes, decifrar sua própria experiência. É o texto 

que “lê” o leitor, de certo modo é ele que o revela; é o texto que sabe muito 

sobre o leitor, das regiões dele que ele mesmo não saberia nomear. As palavras 

do texto constituem o leitor, lhe dão um lugar. [...] 

Os escritores, sobretudo, colocam palavras onde dói (grifo do autor). 

 

Concordo com a ideia da autora de que, diante de uma leitura significava, o leitor se lê 

no texto, cria a identificação com a narrativa lida e consigo mesmo, com sua própria narrativa: 

em outras palavras, o leitor emerge do lido, cria com o texto uma relação hologramática, em 

que se vê retratado nele e esse passa a ser parte de seu eu. No caso dos jovens em formação, 

esse caminho de construção e reconstrução determina um elo em que a leitura passa a fazer 

sentido em sua jornada de construção de significados. 
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O caminho trilhado por Leandra é o de (re)estabelecer os elos significativos entre 

leitores e o livro, de adentrar a leitura por caminhos que respondam às indagações desses jovens 

leitores, de modo que se possa revelar a eles os sentidos de si mesmos na intersubjetividade 

construída com o escritor, com aquele que sabe “colocar palavras onde dói”, de modo que o 

aluno veja refletida sua realidade e se veja refletido nela. 

 Ao afirmar que “eu digo um livro qualquer, mas não é qualquer livro, sabe?”, Leandra 

demonstra a atenção ao universo de sentidos, vivências e experiências dos seus alunos para que 

a conexão entre eles e a leitura possa se estabelecer. Como afirma ainda Petit (2008, p. 39), 

 

Graças a suas histórias, escrevemos a nossa, por entre as linhas. E porque 

tocam o mais profundo da experiência humana – a perda, o amor, o desespero 

da separação, a busca de sentido – não há razão para que os escritores não 

toquem cada um de nós. E é exatamente nesse ponto que jovens leitores vindo 

de meios desfavorecidos podem, muitas vezes, se encontrar com eles.  

 

Para os jovens leitores de Leandra, o encontro com o livro, em sua MATERIALIDADE, 

torna-se a concretização da possibilidade do diálogo entre as vozes significativas para o seu 

universo social, linguístico e a experiência escolar do aprendizado de leitura.  

A narrativa de Armila percorre uma trilha diferente, mas também representativa da 

dimensão sociocultural da MATERIALIDADE do livro. No ambiente doméstico, a presença 

do livro é a possibilidade da experiência partilhada entre mãe e filha, que iniciam a leitura de 

uma obra integral pelo mesmo ponto de partida– a obra Pollyana, de Eleanor H. Porter, clássico 

da Biblioteca das Moças, publicado na década de 30, no Brasil, na tradução de Monteiro Lobato.  

O contato com o objeto físico da leitura – com o livro de “bastante páginas”, que é lido 

pela filha pela primeira vez – adquire significado por si para a mãe docente como formadora da 

filha leitora. Armila afirma que a filha “também tem esse livro na memória”, ou seja, a 

experiência leitora que a mãe realiza com o livro ressurge recursivamente na memória da 

experiência vivida pela filha. O livro é a herança, o objeto passado de uma geração para a outra, 

realizado enquanto leitura na experiência partilhada entre mãe e filha, no ambiente doméstico, 

e presente na memória da formação leitora da mãe-docente e de sua filha.  

A dimensão sensorial da leitura no impresso também é referenciada pelas participantes. 

Moriana declara seu encantamento pelo cheiro e pela textura das páginas. Armila relata como 

estimula seus alunos a manusear o livro, a sentir que podem carregá-los para casa e desfrutar 

deles em outros momentos. Leandra, ao levar seus alunos do Ensino Fundamental à biblioteca, 
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também enfatiza a experiência sensorial (“Vejam, olhem... Peguem, cheirem, sintam... 

conheçam’).  

Gourlart e Ferreira (2015, p. 5) lembram que a metáfora do livro como corpo é corrente 

na linguagem: o livro apresenta orelha, costas ou pé, no caso da página. A materialidade 

“corpórea” do livro realiza-se em suas cores, volume, textura, cheiro e conjunto de seus recursos 

gráficos, que atuam sobre o leitor, chamam sua atenção e determinam, em certo sentido, as 

expectativas para a leitura.  

As autoras também mostram que a imagem personificada do livro como um 

companheiro ou amante é recorrente na memória afetiva de autores representativos da literatura. 

Ao revisar suas memórias, Lygia Bojunga Nunes vê o livro personificado, com gestos humanos, 

e estabelece com ele um relacionamento baseado em afetividade, companheirismo e amor. Nas 

palavras de Nunes (s/d), 

 

[...] Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me deram 

casa e comida.  

Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia parede, 

deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e fazia 

telhado.  

E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra brincar de 

morar em livro [...]. 

 

A relação do leitor com a posse do livro físico é lembrada por Goulart e Ferreira (2015, 

p. 6) no conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, em que a luta travada pela 

personagem com a proprietária da obra Reinações de Narizinho, de Lobato, que lhe prometera 

o empréstimo do livro, culmina no êxtase da sensação da posse material do livro, que carrega 

consigo, apertado ao peito, e passa a ser parte de suas atividades cotidianas, participando de sua 

vivência doméstica, proporcionando emoções, sensações, encontros e reencontros 

profundamente amorosos. 

A MATERIALIDADE do livro oferece experiências sensoriais que estão ligadas a um 

certo modo de compreender o mundo e a realidade. Como afirma Moriana sobre o contato físico 

com o livro – com o seu cheiro e sua textura –, este é o espaço onde ela encontra “maneiras de 

lidar com o mundo”, e maneiras de sair de si: o lugar onde “descanso de mim”.  

O subtema livro, que desenvolve o tema MATERIALIDADE, pode ser compreendido 

como a experiência multidimensional evocada pelo contato com a forma típica do impresso em 

códice. 
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O que observo nos textos da pesquisa é que formação leitora e leitura de impressos 

emergem profundamente interconectados. Essa correlação entre leitura e leitura de impressos 

não se restringe somente às memórias de infância – quando os impressos, nas décadas da 

infância e juventude das participantes da pesquisa, não sofriam concorrência da leitura digital 

–, mas também se estende à sua ação pedagógica atual, ou seja, os impressos também são 

tomados como referência para a formação leitora de seus alunos.  

A leitura do impresso é marcada pelo entrecruzamento de componentes diversificados. 

As memórias afetivas das docentes, a representação de sua cultura, a ativação sensorial, o 

compartilhamento em inúmeros espaços, inclusive o doméstico, a vivência escolar como 

docentes, a troca com os alunos, a simbolização da posse, a relação com os significados gerados 

pelas características típicas do livro, como sua estrutura, o cheiro, o peso, a textura, as cores, a 

diagramação, entre outros, são alguns dos fios que se entretecem na representação desse tema. 

Em síntese, a MATERIALIDADE focaliza a experiência do contato com o material 

impresso e suas características típicas. Essa experiência, no entanto, não emerge isolada, mas 

se (re)constrói em função das novas demandas que identificam nossa época, conforme explicito 

no tema VIRTUALIDADE, na seção a seguir. 

 

 

4.4   Virtualidade 

 

O tema VIRTUALIDADE emergiu nos textos com base nas reflexões sobre os impactos 

provocados pelo advento das tecnologias de comunicação na formação do leitor. O impacto foi 

percebido pelas docentes tanto na forma de se relacionarem com a leitura, quanto no modo 

como o meio digital alterou a relação dos alunos com a leitura. O tema desmembra-se no 

subtema verdade. Os excertos abaixo ilustram as discussões das participantes: 

 

Excerto 46 

[A tecnologia] contribui, porque é muito mais fácil... Eles iniciarem uma 

leitura nos meios digitais... Do que, né, no formal mesmo ali... Então, eu 

acredito que pra contribuir, eles leem muito... Muito mais do que, é, quando 

não tinha essa tecnologia toda, agora, o desafio nosso é direcionar então essa 

leitura, porque, o gosto pela leitura já vem... Naturalmente com WhatsApp... 

Facebook, com videogame, meus alunos aprendiam inglês jogando 

videogame... Como que eles aprendiam, eles liam as palavrinhas, então é uma 

leitura... Então acredito que vem pra contribuir, sim, agora... Como direcionar, 

aí é o... Desafio... E eu acho que não tem... Um modelo, é você chegar para os 
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alunos e realmente... Às vezes perguntar opinião deles, porque às vezes e eles 

ensinam pra gente... Como usar isso, como usar tecnologia? Pra ensinar ou pra 

incentivá-los... a ler outras coisas... [Leandra] 

 

Excerto 47 

A gente tem que ver isso... A gente tem que olhar, pesquisar...  A leitura, se 

você abrir agora a internet aí, caiu...  né, de... de trinta e cinco acho que o ano 

passado, pra trinta, e tá caindo... De repente as questões tecnológicas estão 

olhando mais, o que que eles tão lendo... A gente perde tanto tempo, com isso 

aqui, gente [mostra o celular] ... eu tô falando isso, sou professora de 

Português, esse ano não li um livro, porque é tanta coisa, tanta coisa... 

[Adelma] 

 

Excerto 48 

- Eu acho que tem os dois lados... Porque eu eu acredito que a escola ainda 

não sabe, é, o que a Leandra falou, ainda não sabe... É, lidar com a 

tecnologia...Né, a gente vai tentando, então... Hoje, tem uma leitura, que eles 

têm que fazer, a gente já disponibiliza em PDF... Mas aí vem, né, como que a 

escola tá direcionando isso, eu não sei... [Cloé] 

- E como tornar esse PDF interessante... [Leandra] 

 

Excerto 49 

Não é por, só porque está no digital que vai chamar atenção deles... [Cloé] 

 

Excerto 50 

É isso, é nós, nós somos a... A gente fez uma capacitação agora... Que o ano 

que vem a gente tem que trabalhar de diversas formas... não mais só com livro 

e caderno...[...] É, tipo multimídia... Celular, fazer vídeo... O aluno tem que 

mudar a percepção de escola... [Armila] 

 

Excerto 51 

Não, e assim, a experiência dos meus alunos nesse... Na área digital é 

totalmente do que eles vivem ... Fora dos muros da escola...Porque na escola 

nós temos um laboratório... Mas não tem um TI pra esse laboratório... Então 

nós somos impedidos de usar o laboratório... [Moriana] 

 

Excerto 52 

Você perguntou, tem laboratório? Tem... E, funciona? Mas aí não tem a pessoa 

que que possa abrir, que você não pode entrar com os alunos sozinho, então 

você tem mas não tem, é difícil... 

E aí fica... É... Difícil de vivenciar uma prática, de aprofundar uma prática... 

[Moriana] 

 

Leandra vê a leitura na VIRTUALIDADE como uma contribuição à formação leitora 

de seus alunos. Em sua perspectiva, seus alunos leem muito, inclusive nas redes sociais, como 

WhatsApp ou Facebook. Os meios digitais também são considerados por Leandra como fonte 

de aprendizagem de língua, como no caso do inglês em jogos. A questão que a participante 

propõe é o que ela denomina de “direcionamento” da leitura. Compreendo que esse 

direcionamento se refere à experiência de leitura de textos que conduzam à circulação dos 
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alunos nos meios de leitura nos quais normalmente não estão habituados, podendo significar a 

leitura de textos sugeridos pela escola.  

Para Adelma, a diminuição nas taxas de leitura nas estatísticas é motivada pela presença 

do celular. O tempo gasto no aparelho, sob seu ponto de vista, concorre com o de leitura do 

impresso, o que a leva a se ressentir por não ter lido nenhum livro durante o ano.  

Cloé afirma que “tem os dois lados”; no contexto da discussão, ela considera que a 

leitura em meio digital tanto pode contribuir em alguns aspectos quanto não. Ela traz o papel 

da escola para a discussão. Segundo a participante, a escola ainda não conseguiu transformar a 

leitura advinda do meio digital em leitura significativa. A interposição de Leandra sintetiza a 

questão: ao indagar “como transformar esse PDF interessante”, ela apresenta, como questão de 

fundo, o fato de que nem tudo que está em meio digital pode ser considerado interessante para 

o leitor em formação, simplesmente porque está nesse meio. Cloé reforça essa perspectiva ao 

afirmar que não é “porque está no digital que vai chamar a atenção deles”.  

Para Moriana, o uso da tecnologia nas escolas relaciona-se ainda ao problema da 

infraestrutura de base, pois a disponibilidade dos equipamentos esbarra na ausência de um 

profissional capacitado para orientar a utilização do computador. Adelma sintetiza o problema 

ao dizer que “tem mas não tem”, evidenciando as contradições que permeiam as relações entre 

tecnologia e escola. 

Compreendo que a VIRTUALIDADE emerge nas discussões realizadas pelas 

participantes trazendo dois componentes intrinsecamente ligados: o primeiro deles é a 

percepção, bastante evidente, de que não se pode dissociar a formação leitora, tanto própria 

quanto dos alunos, do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC) de toda a potencialidade por elas trazida. O segundo é que o ensino da leitura em língua 

materna, em meio digital, tem demandas próprias, muitas das quais, porém, ainda relacionadas 

a situações que são igualmente percebidas em outros meios, especialmente o impresso. A 

VIRTUALIDADE trouxe novas possibilidades, mas dialoga também com desafios ainda não 

resolvidos21. 

 
21 Ressalto que os textos desta pesquisa foram coletados antes do dia 11 de março de 2020, quando Tedros 

Adhanom, diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou a pandemia de Covid-19, doença 

causada pelo Sars-Cov-2, o coronavírus. Redijo essas reflexões no dia 6 de abril de 2021, portanto mais de um 

ano após essa declaração. O impacto causado, não apenas no Brasil, mas em nível global, pela suspensão 

intermitente das aulas presenciais conduziu milhões de estudantes ao ensino remoto. As tecnologias digitais têm 

sido essenciais no desenvolvimento das atividades escolares, entretanto, como já captado pela pesquisa, essas 

novas possibilidades da tecnologia ainda se revestem de antigos problemas. Posso dizer, mais no papel de 

testemunha desse tempo do que como pesquisadora, que a pandemia de Covid-19 ressaltou tanto um quanto 
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Para a interpretação dos textos desta pesquisa, recorro à ideia de que as experiências no 

mundo digital são múltiplas, vivenciadas de formas diferentes pelos sujeitos e realizam-se a 

partir do contato com recursos variados. Concordo com Barton e Lee (2015, p. 23) quando 

afirmam que  

 

[...] a ideia de nativos digitais, e da divisão digital, mascara a variedade de 

conhecimentos e experiências entre jovens (Hargittai, 2010; Bennett et al., 

2008), e também entre pessoas mais velhas. Além do mais, não há idade clara 

para marcar a diferença no uso da tecnologia. Em vez disso, cada ano traz 

diferenças na familiaridade das pessoas com as novas mídias. É melhor pensar 

nisso deiticamente, como algo que aponta para uma situação particular em que 

há constantes mudanças.  

Ao ampliar as possibilidades de refletir sobre as diversas formas como os diferentes 

sujeitos interagem com a tecnologia, Barton e Lee (2015, p. 23) possibilitam refletir de modo 

mais ecológico sobre as relações que os sujeitos estabelecem com os artefatos tecnológicos, 

aqui entendidos como os dispositivos produzidos para a comunicação em meio digital, como o 

computador pessoal e o smartphone.  

Morin (2010, p. 31) compreende as sociedades e o ser humano a partir do conceito de 

máquina viva, auto-organizada, que pode regenerar-se como organização complexa por 

princípios de entropia e neguentropia, que atuam simultaneamente, sendo capazes de se 

constituir por ordem-desordem em uma organização; em contraponto, os sistemas simples, as 

máquinas artefatos, não apresentam essa capacidade, pois um dano em seu componente não se 

conserta a não ser a partir de uma ação externa.  

Ambos os conceitos permitem refletir sobre as relações que os seres humanos, as 

máquinas vivas, estabelecem com os artefatos tecnológicos, as máquinas simples. As atuais 

interfaces comunicacionais determinam certos tipos de interação entre os seres humanos e esses 

objetos; nesse sentido, podemos observar uma experiência humana que é “tecida junto” com o 

artefato tecnológico. 

Compreendo que essa experiência, em especial a leitura, é marcada por uma 

aprendizagem que envolve desde a interpretação dos símbolos característicos da interface do 

artefato até os recursos mais avançados oferecidos por ele. Pode-se considerar, assim que um 

artefato, como máquina simples, pode ser trocado por outro – por exemplo, um smartphone, 

 
outro. Uma visão mais precisa sobre avanços e desafios não é possível neste momento, entretanto já é visível 

que as relações entre a VIRTUALIDADE e a formação leitora sob a perspectiva do docente de língua materna 

continuam a existir, a despeito das profundas transformações ocorridas no ano de 2020.  
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com recursos tecnológicos restritos, por outro, com recursos mais avançados – entretanto, a 

aprendizagem desenvolvida no contato com um artefato não é suprimida quando esse é trocado.  

A máquina artefato é um objeto inerte, sujeito a um processo de troca. O conhecimento 

e a cultura determinados pela relação entre os seres humanos e esse artefato, no entanto, não 

sofrem um processo de substituição simples, pois a aprendizagem humana é um processo 

recursivo, cumulativo, passível de (re)interpretação, mediado pela linguagem e em diálogo com 

a cultura. 

O modo de interação, os elementos simbólicos, sociais e culturais desenvolvidos pelos 

seres humanos em sua relação com os diferentes artefatos, em diferentes épocas, não 

desaparecem com os objetos, mas integram a cultura e a aprendizagem dos grupos que com ele 

interagiram e formam um substrato de sentidos que pode, ou não, ser ativado por outros 

artefatos.  

Santaella (2003, p. 24) aponta diferentes períodos culturais e os classifica em seis tipos 

de formação: a cultura oral, a escrita, a impressa, a de massas, a das mídias e a digital. A autora 

deixa claro que os meios de comunicação, considerados desde o aparelho fonador até as redes 

digitais, constituem apenas canais de transmissão de informação, o que a leva a afirmar que 

 

[...] não devemos cair no equívoco de julgar que as transformações culturais 

são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e novos meios de 

comunicação e cultura. São, isto sim, os tipos de signos que circulam nesses 

meios, os tipos de mensagens e processos de comunicação que neles se 

engendram os verdadeiros responsáveis não só por moldar o pensamento e a 

sensibilidade dos seres humanos, mas também por propiciar o surgimento de 

novos ambientes socioculturais.  

 

Concordo com a autora quanto sugere que é necessário relativizar a ênfase que 

tradicionalmente se coloca no artefato de comunicação e destacar o papel de centralidade que a 

linguagem ocupa em relação à comunicação e à cultura. Para ela, ao se considerar que as 

mediações sociais são originárias dos meios em si, incorre-se no equívoco de ocultar o fato de 

que a primeira mediação ocorre a partir dos signos, da linguagem e dos pensamentos que 

transitam por eles.  

Santaella também faz mais duas observações que contribuem para a presente reflexão: 

primeiramente, o fato de que os diferentes meios de comunicação, em qualquer processo 

comunicativo em que estejam inseridos, não podem ser dissociados das formas típicas de 

socialização e cultura que engendram, “de modo que o advento de cada novo meio de 
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comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio” (SANTAELLA, 2003, p. 25); 

em segundo lugar, a autora observa que a divisão em diferentes formações culturais não 

constitui períodos culturais lineares, em que um sucede por substituição ao outro. Opostamente, 

o processo que se verifica é cumulativo, porque “uma nova formação comunicativa e cultural 

vai se integrando na anterior, provocando nela reajustamentos e refuncionalizações.” 

(SANTAELLA, 2003, p. 25).  

Quando Adelma se refere ao tempo que despende no mundo virtual em oposição ao que 

supõe que deveria ter dedicado à leitura de um livro; ou quando Leandra afirma que os alunos 

leem e aprendem nas mídias sociais e nos games; ou, ainda, quando Cloé e Leandra indagam 

como gerar interesse pela leitura de um texto em PDF e como Moriana percebe o mundo virtual 

dos seus alunos como uma vivência extraescolar, compreendo que essas afirmações trazem, em 

comum, a ideia de que diferentes formas culturais coexistem – ora em relação de associação, 

como percebe Leandra, ora em oposição, como percebe Adelma, ora em superposição, como 

percebe Cloé, ora em contraste, como afirma Moriana. A interpretação dessas emergências 

requer que se perceba o quão tensa e rica são as diferentes relações criadas quando se trata da 

coexistência das diferentes formas culturais.  

Compreendo que a formação leitora de docentes e estudantes passa por constante 

processo de reajustamento, conforme define Santaella (2003), diante das permanentes 

mudanças determinadas tanto pelos diferentes artefatos tecnológicos quanto pela coexistência 

das diferentes formas culturais trazidas pela VIRTUALIDADE.  

Essas transformações apresentam características próprias quando se trata do âmbito da 

linguagem – que é o espaço de ação do docente de línguas –, pois entram em jogo alterações 

em conceitos há muito estabelecidos. É relevante apontar algumas das mais representativas, 

para que se dimensionem as questões que a VIRTUALIDADE propõe para o docente formador 

de leitores. 

No meio digital, o texto perde sua característica de fixidez e estabilidade, e passa a ter 

fluidez e interatividade. Os links entre os textos trazem um novo circuito para a leitura e a 

intertextualidade é mais comum, pois faz parte dos jogos com outros textos disponíveis no meio 

digital. Os textos, nesse universo, também trazem novas relações entre fala e escrita e os gêneros 

híbridos são frequentes. As noções de grupos e comunidades, relevantes para a compreensão 

da linguagem, integram-se ao mundo digital. Noções como “público”, “autor” e “autoria” 
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também são mais fluidos, assim com a distância entre os conceitos de autor e leitor (BARTON 

e LEE, 2015, p. 31). 

Rojo e Moura (2019, p. 196) compreendem que as possibilidades de manipular o texto 

digital, como recortar, inserir comentários, desmembrar e colar, por exemplo, fazem com que 

as fronteiras entre o leitor e o autor fiquem mais diluídas, constituindo o que os autores 

denominam de lautor, ou seja, aquele leitor que se utiliza dos recursos digitais para recompor 

os textos conforme seus objetivos. 

O texto no mundo digital também recorre a recursos semióticos diversificados, 

especialmente no entrelaçamento de imagens e outros recursos visuais e a palavra escrita. Nesse 

sentido, a multimodalidade constitui um elemento essencial do texto em meio digital. Ainda 

segundo Barton e Lee (2015, p. 47), 

 

Em livros didáticos, figuras e diagramas são muitas vezes utilizados para 

complementar as descrições escritas. O layout de itens diferentes numa página 

também é projetado para que o sentido seja apreendido de maneiras 

específicas. 

Com o impresso tradicional, o leitor tem escasso controle sobre o layout ou 

fontes. No entanto, quando se trata de multimodalidade na tela do computador, 

é relativamente fácil para qualquer um produzir textos multimodais.  

 

Nunes (2018, p. 33) denomina “leitor híbrido” aquele capaz de circular e atuar em 

diferentes meios de comunicação. Segundo a visão do autor, o leitor híbrido caracteriza-se por 

mesclar espaços, convergindo diferentes possibilidades de leitura, utilizando recursos 

diversificados. Esse tipo de leitor, sobretudo, se abastece dos saberes desenvolvidos no contato 

com meios diversificados. O leitor híbrido é aquele capaz de transitar do livro impresso ao 

contexto digital, capaz de usar diferentes suportes e realizar tais ações de forma quase 

simultânea. O autor recorre à imagem do adolescente que olha a televisão, lendo o impresso e 

respondendo mensagens no celular. 

Mais velocidade, mais trânsito de informações, mais estímulos, mais possibilidades de 

interação, novos percursos e rompimento de fronteiras tradicionais são algumas das condições 

que se impõem ao leitor que, em seu processo formativo, se depara com os textos no mundo 

digital.  

Essa diferente forma de interagir com o texto não escapa ao formador de leitor. A 

percepção de Armila a esse respeito aponta, também, para os problemas e dificuldades que 

podem surgir a partir das novas exigências trazidas pela leitura em meio digital. 
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Excerto 53 

- Eles não gostam de ler coisas grandes, eles não gostam de ler... Coisas que 

têm duas páginas [...]... Eles nem sabem o assunto, não sabe do que se trata, 

não sabe se é fácil, se é difícil... Eles hoje em dia hoje gostam de coisas 

pequenas, né? [Armila] 

- Do tamanho do celular? [Rita] 

- É, o celular hoje em dia hoje fez com que eles, assim... Coisas rápidas... 

Rápidos, agora...É nesse momento, eles não têm mais paciência... Não têm 

mais... [Armila] 

 

O estranhamento de Armila repousa sobre as características que percebe em seus 

leitores, como a familiaridade com textos de tamanho menor, a velocidade elevada de leitura e 

a impaciência com materiais que ultrapassem as proporções às quais estão acostumados nos 

meios digitais, em especial no celular. Ao concluir suas ideias, Armila sintetiza sua percepção 

observando: 

 

Excerto 54 

Nossa, aqui, na nossa realidade escolar, eu nunca vi um aluno que trouxe para 

mim... assim, uma experiência leitora... Com celular... 

 

O comentário de Armila deixa entrever uma questão que ganha corpo a partir das 

discussões empreendidas. Se considerarmos que diferentes artefatos determinam experiências 

de leitura diversificadas, com linguagens e culturas características, e que essas experiências 

coexistem no mundo atual, especialmente no universo virtual, temos que ponderar o fato de 

que, entre essas diferentes formas de ler, existe um trânsito contínuo. O leitor híbrido, 

conceitualmente, é aquele capaz de realizar esse trânsito.  

Considerando a observação da participante, entretanto, noto que subjaz a ela uma 

indagação bastante relevante para o formador de leitor em língua materna: em que medida o 

leitor híbrido, especialmente o jovem leitor em formação, opera plenamente as capacidades de 

leitura características dos diferentes meios com os quais tem contato? 

Seria simplificador polemizar uma suposta dicotomia entre a formação do docente como 

leitor do texto impresso versus os jovens leitores formados na leitura do texto digital. Como 

venho argumentando, essas diferentes formas não operam por substituição simples, mas atuam 

em coexistência. O foco da minha atenção reside, conforme apontei, no trânsito entre essas 

experiências de leitura, ou seja, no processo de d(re-)ligação necessário para ler em artefatos 
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tecnológicos diversificados e ativar, simultaneamente, os diferentes modos culturais que 

coexistem no meio digital.  

A partir da interpretação dos textos gerados para esta pesquisa, em diálogo com a 

indagação exposta acima, noto que esse trânsito que a leitura híbrida preconiza pode não se 

realizar de forma tão fluida. Refiro-me a essa fluidez como a capacidade de ativar, mobilizar e 

operar diferentes recursos cognitivos, alinhados aos saberes sociais e culturais, necessários para 

as exigências que se impõem ao leitor em formação na Educação Básica, atualmente, 

considerando especialmente a leitura na VIRTUALIDADE.  

O meio digital oferece ao leitor tanto um hipertexto multimídia quanto a digitalização 

da obra completa de Machado de Assis – no intervalo do clique em um link. Não se trata apenas 

de observar a forma como o sujeito leitor age com as tecnologias ao seu redor, ou uma suposta 

superação do impresso, ou ainda como diferentes metodologias são utilizadas para despertar o 

gosto pela leitura em meio digital. Trata-se de observar o trânsito permanente entre processos 

cognitivos, sociais, interacionais e educacionais que circulam por entre diferentes modelos de 

conhecimento, sociedade e cultura quando a formação do leitor está em jogo na 

VIRTUALIDADE. 

Conforme interpreto a partir dos textos desta pesquisa, subjaz aos desafios impostos 

pela leitura na VIRTUALIDADE, em especial ao docente de Língua Portuguesa, o que Wolf 

(2019, p. 49) compreende como a leitura profunda, ou seja, aquela caracterizada pela 

compreensão imersiva do lido. 

Entendo que essa é precisamente a questão de fundo que Armila aponta quando afirma 

que não viu, em seu contexto, uma “experiência leitora... Com um celular”. Essa preocupação, 

conforme destaquei inicialmente, pode não ser nova, mas desponta de forma mais aguda diante 

das formas de ler trazidas pelo meio digital.  

A indagação de Wolf (2019, p. 49) pode ser orientada pelo questionamento das 

dificuldades trazidas pela leitura em meio digital, considerando suas características típicas 

como a imediatez, a alternância constante e a interferência contínua da distração. As discussões 

trazidas pela autora orientam-se por estudos sociocognitivos e consideram seus reflexos 

também no desenvolvimento da cultura e das questões sociais do nosso tempo. Amplio o olhar 

sobre os processos apontados por ela para contextualizar e aprofundar as questões trazidas por 

essa interpretação. 
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A autora discorre inicialmente sobre as principais características dos processos 

promovidos pela leitura profunda: a capacidade de formar imagens, a empatia, o conhecimento 

de fundo e os processos analíticos. A capacidade de formar imagens enquanto lemos é um dos 

processos sensoriais evocados na leitura profunda. Nela, autor e leitor constroem imagens a 

partir de detalhes sensoriais que são transmitidos apenas por palavras (WOLF, 2019, p. 55). 

Essa capacidade interessa por sua possibilidade de abrir as portas para as múltiplas camadas de 

sentido que um texto apresenta e vincula-se diretamente a outra característica da leitura 

profunda: a empatia.  

Transportar-se para a perspectiva do outro, assumindo seus sentimentos e perspectivas 

é uma capacidade desenvolvida na leitura profunda. A autora recorre às palavras do teólogo J. 

S. Dunne para explicar que esse processo de empatia é muito particular, uma vez que o 

transportar-se nunca é total, mas sempre parcial e incompleto; além disso, também traz em sua 

natureza o caminho oposto, que é o de retornar a si mesmo. Esse processo não afeta o leitor 

apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, expandindo seu conhecimento 

interiorizado do mundo. Wolf (2019, p. 65) também explica que 

 

A pesquisa em neurociências cognitivas indica que aquilo que chamo de 

“adotar a perspectiva” representa um misto complexo de processos cognitivos, 

sociais e emocionais que deixa fortes marcas nos circuitos do cérebro leitor. 

A pesquisa do cérebro por imagem da neurocientista alemã Tania Singer 

expande os conceitos anteriores de empatia, mostrando que a empatia envolve 

uma inteira rede de sentimentos e pensamentos que conecta a visão, a 

linguagem e a cognição com amplas redes subcorticais. Singer ressalta que 

essa rede mais ampla compreende, entre outras áreas, as redes neurais 

amplamente conectadas para a teoria da mente, incluindo a ínsula e o córtex 

cingulado, cuja função é conectar expansões extensas do cérebro. A teoria da 

mente faz alusão a uma capacidade humana essencial (frequente não 

desenvolvida em muitos indivíduos no espectro do autismo e perdida numa 

condição patológica chamada alexitimia), que permite perceber, analisar e 

interpretar os pensamentos e sentimentos de outros em nossas interações 

sociais com eles. Singer e seus colegas descrevem como os abundantes 

neurônios dessa área servem unicamente para a rapidíssima comunicação 

necessária para a empatia, entre essas áreas e outras regiões corticais e 

subcorticais, incluindo, vejam só, o córtex motor.  

 

Em outras palavras, os recursos neurológicos que se ativam na construção da empatia 

vinculam-se a extensas redes neurais, incluindo até mesmo aquelas relacionadas ao movimento. 

No exemplo muito interessante da autora, a leitura da trágica cena em que Anna Karenina se 

lança sobre os trilhos do trem, no romance de Tolstói, pode ter ativado no leitor os neurônios 
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utilizados quando movemos as pernas e o tronco – ou seja, compartilhamos, de modo profundo, 

a trágica experiência da personagem. Esse processo assemelha-se à ativação neural ocorrida no 

córtex somatossensorial, responsável pelo tato, que ocorre quando lemos metáforas sofre 

textura, como, por exemplo, na descrição das saias de seda de Emma Bovary (WOLF, 2019, p. 

66). 

O conhecimento de fundo, ou seja, aquele formado pela soma entre o que lemos e o 

acervo de conhecimentos que experienciamos e desenvolvemos durante a vida, também é 

construído na leitura profunda. A reflexão da autora reside na observação de que estamos 

deixando de nos caracterizar como leitores experientes, que detêm uma consistente plataforma 

pessoal interna de conhecimentos de fundo, e nos tornando leitores experientes cada vez mais 

dependentes de provedores externos de conhecimento, semelhantes entre si. O conhecimento 

de fundo, densamente construído pelo contato com leituras e conhecimentos anteriores, 

mediado por nossos processos analíticos, constitui a base de nossas visões de mundo e orienta 

o que entendemos, avaliamos e compreendemos. Esse conhecimento, entretanto, está cada vez 

mais “externo”, presente em outras fontes. Ressalta a autora que esse conhecimento de fundo 

orienta os controles e checagens do material que lemos; sem ele, o leitor torna-se mais suscetível 

ao “risco de digerir as informações sem questionar se a qualidade ou prioridade atribuídas a 

elas são corretas e isentas de motivações externas e preconceitos.” (WOLF, 2019, p. 71). 

A leitura profunda, por fim, também se identifica pelo uso de processos analíticos, como 

os raciocínios analógicos e inferenciais. Esses recursos são essenciais no desvendamento das 

múltiplas camadas de sentido do que lemos. O cérebro opera a partir de redes distribuídas em 

ambos os hemisférios, o direito e o esquerdo, construindo predições com base nas informações 

dos textos. Essas operações de constatação de evidências, levantamento de hipóteses, 

verificação e conclusão não se isolam dos outros processos apontados anteriormente, como a 

ativação das redes neurais de empatia e o conhecimento de fundo.  

Esses processos de conexão e reconexão se ampliam para além da leitura e manifestam-

se na vivência, ou seja, quando aprendemos a “conectar mais e mais esses processos em nossa 

leitura, torna-se mais fácil aplicá-los às nossas vidas, destrinchando nossos motivos, intenções” 

(WOLF, 2019, p. 75), além de permitir compreender com mais sabedoria como outras pessoas 

pensam, agem e sentem. Ressalva a autora que esses processos não se tornam realidade sem 

esforço e persistência; além disso, só estão permanentemente disponíveis se estiverem em uso 

constante. 
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Para o cérebro leitor, na compreensão de Wolf (2019, p. 76), o pensamento crítico é 

resultado dos processos apontados. Ele sintetiza os conteúdos do texto e os confronta com 

nossos conhecimentos de fundo, passa pelos processos analíticos, realizando analogias, 

deduções, induções e inferências, as quais são confrontadas com as pressuposições, 

interpretações e conclusões apresentadas pelo texto. A culminância dos múltiplos elementos 

apresentados resulta no “insight”, ou seja, na produção de um novo pensamento construído a 

partir das informações colhidas no texto, unidas aos nossos pensamentos e sentimentos e às 

conclusões críticas conquistadas. 

Quando as docentes participantes da pesquisa refletem sobre a leitura em meio digital, 

compreendo que é importante ressaltar que o docente de língua materna que atua formando 

leitores na Educação Básica é um formador atento tanto às inúmeras possibilidades trazidas 

pela tecnologia, mas também aos desafios que são inerentes a esse novo modelo.  

Retomando a observação de Armila, em especial, mas também o conjunto das reflexões 

das demais participantes, é importante ressaltar que a leitura na VIRTUALIDADE requer uma 

formação do leitor que conduza à leitura profunda e ao pensamento crítico – formação essa 

articulada à realidade do texto em meio digital com suas características típicas. 

Interpreto, a partir das reflexões realizadas, que para a formação do leitor que lê 

profundamente na VIRTUALIDADE não basta considerar uma determinada formação cultural, 

e o leitor que dela deriva, e aplicá-la em outra. Em outras palavras, não basta formar o leitor 

com as características, por exemplo, do leitor de impresso, e considerar que suas capacidades 

serão suficientes para o meio digital; nem formar o leitor para a linguagem típica do meio digital 

sem considerar as exigências de outras formas culturais incorporadas pelo meio digital.  

A formação de leitor, para a leitura profunda e para o pensamento crítico, que emerge 

no tema VIRTUALDADE pode ser compreendida e definida como aquela que observa o 

trânsito entre diferentes formas de ler, as irregularidades entre elas, ou seja, é uma leitura que 

opera com ligações mais irrigadas, mais tensas, profundas e ecossistêmicas.  

Assim caracterizado, o tema VIRTUALIDADE se reveste de uma questão ainda mais 

crítica quando se traz à tona a relação construída entre o texto digital e a percepção dos fatos 

representados nele, ou seja, a própria (re)construção da realidade no mundo digital. Essa 

discussão emergiu como uma questão relevante para as docentes em suas discussões, o que 

determinou a emersão do subtema verdade, vinculado ao tema VIRTUALIDADE. O subtema 

verdade emerge a partir das ligações entre a formação leitora para o mundo mediado pelas 
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tecnologias e a compreensão dos eventos típicos da produção escrita nesses meios, em especial 

o que se convencionou chamar fake news. Assim se posicionaram as participantes a respeito da 

questão:  

 

Excerto 55 

- Ah, fake news eles não conseguem também... Vai ter que ser um grande 

trabalho, porque tudo para eles é verdade... [Armila]  

 

Excerto 56 

- Né, e eu vejo também um outro lado negativo, é tomar aquilo por verdade, 

por exemplo, discutir política de Facebook... E isso em sala de aula é presente, 

eles têm opinião tão formada, fundada... no Facebook! E eu não estou dizendo 

que não é uma fonte, eu só estou dizendo que não é uma fonte tão confiável... 

[Moriana] 

- Não é confiável, mesmo... [Adelma] 

 

Excerto 57 

Às vezes eu vejo meus alunos... eu falo assim: “Gente, parece que vocês estão 

pensando por posts...” [Rita] 

 

Excerto 58 

O que eu percebo mesmo são nas discussões que são afloradas, principalmente 

agora nesse momento que a gente está vivendo, mas a gente percebe que as 

ideias são todas de rede social mesmo... [Moriana] 

 

Existe uma percepção comum, relatada pelas participantes: os leitores em formação 

tendem a acreditar nas informações que são divulgadas nas mídias digitais. O meio digital, mais 

do que a fonte da informação, parece ser um fator de reforço da crença no conteúdo 

disseminado.  

Armila é categórica ao afirmar que, para seus alunos, as notícias veiculadas em meio 

digital são verdade. Moriana reforça a afirmação de Armila com as mesmas palavras e ainda 

acrescenta que as redes sociais, no caso, o Facebook, também são fonte de opiniões de seus 

alunos, as quais são compartilhadas nos debates em sala de aula.  

Adelma reforça a opinião de Moriana ao confirmar que a verificação da confiabilidade 

das fontes não faz parte do processo de interpretação dos fatos para os estudantes. Em minha 

experiência docente, verifico que, em certas situações, a reflexão dos alunos se dá por 

compartilhamento de postagens prontas e não por conteúdo em que se nota uma identidade 

construída pelo leitor como intérprete, o que me leva a observar que eles “pensam por posts”. 

Moriana nota que as discussões realizadas pelos alunos, especialmente as polêmicas, têm em 

sua base as ideias disseminadas nas redes sociais. 
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A reflexão das docentes recai especialmente sobre o evento da comunicação 

denominado fake news, termo que ganhou repercussão a partir de uma postagem feita no Twitter 

pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 11 de janeiro de 2017, no contexto 

das eleições presidenciais do país.  Na situação, a expressão foi utilizada para identificar 

notícias jornalísticas que são falsas ou que seriam potencialmente desfavoráveis a ele 

(MENESES, 2018).  

Conquanto a manipulação de informações não seja um fato novo nos estudos de 

Comunicação, a divulgação de notícias falsas ganhou novas dimensões nos meios digitais e 

ainda há em curso um processo de construção de uma definição do termo. Gelfert (2018, p. 108) 

afirma que as fakes news são a apresentação deliberada de alegações (tipicamente) falsas ou 

enganosas como se fossem notícias; tais alegações, segundo o autor, são enganosas por design. 

A expressão “por design” refere-se ao que dá a identidade às notícias falsas nas mídias 

eletrônicas, que é sua natureza sistêmica. Essa natureza, inerente às fontes e canais em que 

circulam e proliferam as fakes news, as impregnam com significado novo. Importa, sobretudo, 

como o processo de geração e propagação é projetado.  

Os fornecedores de fake news empregam estratégias que garantem a propagação 

contínua de seus conteúdos, como a utilização de recursos de compartilhamento em mídias 

sociais, ou a manipulação de preconceitos e vieses preexistentes no seu público. O viés da 

confirmação, isto é, a tendência a favorecer evidências que confirmam crenças ou teorias já 

incorporadas; os efeitos de repetição, que fazem com que a exposição repetida à mesma 

informação a torne mais persuasiva, podendo interferir na interpretação de seu significado; a 

excitação afetiva, que intensifica o preconceito partidário e julgamentos avaliativos, reduzindo 

a disposição para negociação, constituindo obstáculos para a refutação de afirmações falsas – 

são alguns exemplos dos recursos cognitivos estrategicamente ativados pelas fake news 

(GELFERT, 2018, p. 111). 

Meneses (2018, p. 43) ressalta que é um engano imaginar que as fakes news se 

restringem a textos. Embora o autor reconheça que se pode imaginar uma predominância destes, 

o impacto de vídeos e fotos manipulados é muito relevante, devido à capacidade de atração que 

exercem. As fakes news deixam, portanto, de ter apenas uma estrutura de notícia e passam a 

assumir qualquer formato.  

As deepfakes (MORAES, 2019) recorrem a técnicas de manipulação de imagens e 

vídeos em que se substitui o rosto de uma pessoa por outra. Essa técnica existe atualmente em 
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softwares livres, aperfeiçoados por inteligência artificial, permitindo a criação de rostos em 

vídeos com poucas marcas de manipulação. Embora a técnica de manipulação de imagens já 

seja familiar no âmbito do cinema, por exemplo, o que caracteriza a deepfake é a sua facilidade 

de produção.  

Recuero e Gruzd (2019, p. 34) acrescentam um novo elemento à questão da produção e 

disseminação de conteúdos e meio digital: 

 

O espalhamento de desinformação ou de informação falsa também pode ser 

influenciado pelos diferentes tipos de atores na rede. Sha & Kumar (2018) 

apontam para a influência de robôs (bots) e atores muito engajados que podem 

criar falsas percepções de consenso, para que determinada informação circule. 

Esse processo é desenhado por meio da atuação do que Kumar et al. (2017) 

denominam “lobos solitários”, ou seja, usuários humanos que criam certa 

quantidade de contas falsas para operar sob os mesmos pretextos e premissas, 

coordenadas de modo a criar falsos consensos e suportes. As redes de bots, 

assim, operam de modo a (1) aumentar rapidamente a visibilidade de uma 

informação falsa e (2) a inflar o “status” de alguns usuários, fazendo perceber 

determinada informação falsa como crível. Essas ações potencializam a 

difusão das notícias falsas, na tentativa de influenciar a esfera pública, com a 

manipulação artificial de consenso e, do mesmo modo, da opinião pública 

(FORELLI et al. 2015; SHAO et al., 2018). O trabalho de Bastos & Mercea 

(2017) também credita às redes de bots e contas ciborgues no Twitter a 

articulação para criar e potencializar o espalhamento destas notícias. Os 

autores identificaram, em seu trabalho, uma organização de contas dedicadas 

a replicar conteúdo para espalhar desinformação. 

 

A divulgação dos conteúdos em meio digital, como visto, está não somente vinculada à 

ação humana, mas conta com recursos de máquina, que se utilizam da estrutura característica 

do meio digital não apenas para amplificar a visibilidade, mas também para reforçar a suposta 

veracidade da informação divulgada.  

As questões apresentadas permitem uma reflexão: a relação entre os fatos da realidade 

e sua reconstrução nos meios digitais apresenta uma tensão elevada. Esse tensionamento ocorre 

pela ação de mediadores que se utilizam da estrutura típica do ecossistema digital para a 

construção e a reconstrução da realidade nesse meio. Essa observação não escapa às reflexões 

das docentes, captadas na pesquisa. A constatação das formadoras, que estão em contato com 

jovens leitores, é que se verifica uma percepção ainda pouco efetiva dessas tensões na 

construção dos conteúdos em meio digital. Na experiência das participantes, as fakes news e 

todo o sistema de (re)(des)construção de sentidos que lhes são típicos podem escapar aos 

leitores em formação, que passam a compreendê-las como verdade. 
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Moriana e Leandra relatam situações com as quais se deparam em sua prática de 

formadoras e compartilham os procedimentos a que recorrem nas situações apresentadas nos 

excertos a seguir: 

 

 

Excerto 59 

Pois é, não, e assim, e se valem, né, por exemplo, eu tenho um aluno que falou, 

professora, saiu no jornal... E aí eu disse a ele: “Saiu mesmo? Traz o jornal..”.  

“Não, eu vi no Facebook” ... “Ah, mas vamos procurar no jornal..”. E aí ele 

foi... porque ele queria trazer e me provar... e não tinha saído. Isso foi uma 

experiência muito válida porque ele chegou muito nervoso, e ele falou assim: 

“Olha, que injusto, porque colocam lá e a gente acredita, né?”. E aí eu falei 

assim:  Olha que legal, quando você fala colocam lá, né, quem coloca? Com 

que intenção coloca?”. Ele falou assim: “Agora, toda notícia que eu olhar eu 

vou ver se tem fundamento, porque tem coisas que são descabida... E aí você 

vê, é um processo de formação leitora... Que vai muito além da sala de aula, 

né? [Moriana] 

 

Excerto 60 

Tem o youtuber chamado Nando Mouro, e ele estava discutindo política. E aí 

ele coloca no vídeo dele várias partes teóricas, citando grandes filósofos, 

grandes autores, e dialogando com os alunos... eu passei primeiro esse vídeo. 

E aí a discussão da sala em cima disso: olha como ele traz, ele aponta... e tal. 

Depois tem um outro youtuber, que é um casal, chamado a Nilce e o Leon, 

[do canal] chamado Coisa de Nerd. Eles vão lá dialogar com Nando Moura, 

falando que ele não leu nenhuma das filosofias que ele tá falando. Ele tirou 

isso de um livro [só], chamado Politicamente Correto. [...] e trouxeram artigos 

acadêmicos, destoando a fala daquele youtuber. E aí nesse primeiro momento 

que eles assistiram, eles ficaram chocados... “Mas não existe mesmo? Ele não 

leu?”.  E eu falei assim: “Então, tá vendo, gente, o perigo... É muito bacana 

você ter um Youtube, a internet para fazer uma pesquisa inicial, mas o perigo 

de aceitar tudo que vem, e ainda mais citando grandes autores, é que assim, se 

você não leu, tudo que te vender, você compra. Mas se você leu, como no caso 

desse casal, é um outro diálogo. E aí eles ficaram revoltados, porque eles 

tinham como verdade tudo aquilo que o Nando Mouro tinha trazido no 

primeiro momento. E aí a proposta era eles formularem a opinião deles, né, 

um artigo de opinião como se fosse uma carta ao leitor... Uma cartinha, né, 

dizendo quão frágil é essa relação entre as verdades... que [o que] é verdade 

pra um, [o] que é verdade pra outro, e aí eles foram e pesquisaram. Trouxeram 

a vida de um, a vida de outro, o que faz um, o que faz outro... e por que eles 

concordavam, por que que eles acharam também uma falta de respeito do 

outro youtuber de expor, assim, né, na internet... E virou um debate muito 

legal... É um tipo de leitura que a gente faz fora do livro... é o que eu falo, é a 

leitura do mundo, da sociedade que a gente tá inserido e do momento que a 

gente vive agora... [Leandra] 

 

Nos relatos das participantes, a crença dos estudantes no conteúdo publicado em meio 

digital é a questão de fundo abordada em aula durante a leitura. Em ambos os casos, o confronto 
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com mais de uma fonte de informação permite aos jovens repensar e observar reflexivamente 

a tensão entre as diferentes formas como um relato é apresentado na Internet. Moriana instiga 

o aluno a conferir em outra fonte a informação, o que o leva a rever sua crença no que tinha 

sido tomado como fato veiculado no Facebook.  

Leandra utiliza a leitura de dois textos audiovisuais, conteúdo típico do meio digital, 

produzidos por diferentes youtubers, para mostrar aos alunos os procedimentos argumentativos 

utilizados por um e outro para sustentar as ideias propagadas. A partir do confronto, a docente 

evidenciou como diferentes construções ideológicas são feitas por meio da linguagem – no 

caso, a aparência de erudição, construída pela referência a diferentes filósofos e fontes 

tradicionais, utilizada como recurso argumentativo por um youtuber, é questionada por outra 

fonte, também da Internet. A partir das estratégias utilizadas, a docente propõe aos alunos que 

pesquisem, debatam, escrevam e reflitam sobre “o quão frágil é essa relação entre verdades”. 

Leandra, ao final do debate, faz a seguinte afirmação: 

 

Excerto 61 

E talvez agora o papel da escola seja um pouco diferente, não seja... Ensinar 

só a ler... Mas incentivar, separar o que lê, né? 

 

Para a participante, fica evidente que as novas dimensões trazidas pelo meio digital 

constituem desafios que demandam uma revisão das formas como tradicionalmente a escola 

age na formação do leitor.  

Rojo e Moura (2019, p. 25) analisam as relações entre os sujeitos e os meios digitais sob 

a perspectiva dos multiletramentos. Eles afirmam que não estamos apenas diante de novos 

aplicativos de texto, som imagens, animação; novos dispositivos digitais, como computadores, 

laptops ou celulares; novas habilidades técnicas, como recortar, colar, copiar, como definido 

pelos novos letramentos, mas que estamos diante da emergência de um novo ethos, ou seja, os 

sujeitos no meio digital são mais participativos, colaborativos, distribuídos, menos 

individualizados e dominados por especialistas, com regras e normas mais fluidas, 

caracterizados pela cultura do remix e da hibridização, potencializando a multimodalidade.  

Nesse contexto, a presente pesquisa evidencia que, além das questões trazidas pelos 

novos multiletramentos, despontam também questões epistemológicas que perpassam a 

formação do leitor em meio digital. Interessa, para o formador de leitor, que também é um leitor 

em permanente formação, não apenas como o sujeito lida com o conhecimento, mas também 
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com o erro, com a incerteza e com as contradições, independentemente do meio no qual o saber 

circula. 

Morin (2013, p. 197) ressalta que um sistema educacional que se funda na religação 

educa para o conhecimento pertinente. Importa, nessa perspectiva, compreender o ser humano 

como indivíduo, sociedade e espécie, situado em uma era planetária, em que se compreende o 

outro, a ética e as incertezas desse novo modelo. Morin (2011, p. 20) ressalta que o 

conhecimento não é um espelho do mundo, e a educação “deve dedicar-se, por conseguinte, à 

identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras” – e detalha o que compreende como erro, 

categorizando-os em erros mentais, intelectuais e da razão.  

Os erros mentais originam-se do fato de que a realidade é percebida pelo cérebro 

humano por meio de sentidos, biologicamente constituídos e limitados. A mente apresenta a 

capacidade de mentir para si mesma, de enfatizar o egocentrismo, a autojustificativa – além de 

ter a tendência de projetar no outro a causa de alguns males que atingem o próprio sujeito. A 

memória também pode embelezar ou desfigurar as lembranças. Tais erros dizem respeito à 

consciência das limitações do próprio equipamento biológico e sensorial de que os seres 

humanos dispõem para tomar contato com o mundo exterior.  

Os erros intelectuais referem-se àqueles que se instalam em nossos sistemas de ideais, 

ou seja, nossas teorias, doutrinas e ideologias. Para Morin, é inerente à logica organizadora dos 

sistemas a resistência às informações que não podem ser por eles assimilada, o que pode 

constituir fonte de erro. 

Os erros da razão são aqueles que se constroem por meio da racionalização. 

Diferentemente da racionalidade, que observa a compatibilidade entre as teorias e os dados da 

realidade empírica, a racionalização, ao contrário, estabelece-se sobre bases mutiladas e falsas, 

fechando-se à refutação dos argumentos e à verificação empírica, mesmo que se constitua como 

um sistema estruturalmente lógico. 

Nesse sentido, a leitura deve levar em conta que a multiplicidade de recursos, 

tecnologias e modos de interação são formas de atuação do sujeito – e formas de lidar com o 

conhecimento – e que o conhecimento comporta a incompletude, o risco do erro e da ilusão. 

Para Morin (2011, p. 2019), as relações entre erro e conhecimento constituem um dos saberes 

necessários à educação do futuro e a pesquisa evidenciou a relevância de uma formação leitora 

atenta para as formas como o saber se constrói nas vias do conteúdo lido, especialmente diante 

das novas demandas trazidas pelo meio digital.  
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De acordo com as questões apresentadas pelos textos da pesquisa, em diálogo com os 

conceitos analisados, compreendo que emerge uma formação leitora atenta às conexões 

sistêmicas, aquela aberta às novas possibilidades, mas igualmente ciente dos erros e riscos, 

hábil em operar com a complexidade do mundo representado pelo saber lido em qualquer 

contexto, inclusive na VIRTUALIDADE. 

O conhecimento que se apoia no mundo da escrita, e que constitui parte representativa 

dos saberes da nossa sociedade, apresenta-se atualmente disponível, como nunca na história 

humana, por meio dos recursos do desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Essa 

disponibilidade, construída com os recursos do próprio conhecimento humano, não se isenta 

dos erros para os quais o autor nos alerta – sejam eles mentais, intelectuais ou erros da própria 

razão. Essa última, por seu caráter de sistema lógico, parece despertar ainda mais a necessidade 

de uma formação leitora aberta à indagação, à crítica, à verificação.  

A partir do exposto, o subtema verdade, vinculado ao tema VIRTUALIDADE, pode 

ser definido como as relações que o leitor estabelece entre sua experiência com o mundo e a 

representação desse mundo no meio virtual. Essa relação se constitui como a premência da 

formação para uma leitura ecossistêmica, que leva em conta a complexidade das relações de 

representação estabelecidas nos diversos contextos, inclusive o virtual. 

O tema VIRTUALIDADE, constituído pelo subtema verdade, em suma, abarca as 

questões que se conectam aos novos modelos trazidos pelo desenvolvimento das tecnologias, 

bem como seu impacto na formação do leitor. Essa formação, que se conecta à vida do sujeito 

e às demandas da sociedade atual, oferece possibilidades diversificadas, mas igualmente 

também se compõe de obstáculos e reveses. As dificuldades que constituem a formação do 

leitor também representam uma faceta do fenômeno em estudo - e seguem desenvolvidas na 

seção a seguir.  

 

 

4.5   Dificuldade 

 

O tema DIFICULDADE emergiu a partir das discussões sobre de que modo situações 

de ordem macrossocial, como dificuldade financeira, obstáculos à continuidade aos estudos, 

entre outras, manifestam-se no microcosmo da experiência vivida pelas participantes da 

pesquisa, produzindo as microfissuras diárias, empecilhos rotineiros e impedimentos pessoais 
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que se interpõem à formação leitora. Esse tema se constitui pelos subtemas acesso e 

valorização. 

Ao captar a formação leitora tanto em relatos pessoais quanto na experiência docente, a 

pesquisa abarcou um eixo temporal extenso, que se inicia desde as primeiras lembranças da 

infância das participantes até a vivência atual da docência. Os textos interpretados evidenciaram 

que as experiências vividas quanto ao fenômeno se entretecem à cotidianidade, à vida real e às 

imposições trazidas pelas barreiras que se materializam em obstáculos à leitura. É nesse 

contexto que emerge a DIFICULDADE, conforme ilustram os excertos selecionados: 

 

 

Excerto 62 

Ao final da sétima série, tive que sair da escola porque eu precisava trabalhar 

para ajudar em casa. Trabalhei com minha tia em loja de roupa, depois com a 

patroa da minha prima, que tinha dois filhos que estavam sendo alfabetizados, 

então pela manhã eu limpava a casa e à tarde eu ajudava as crianças com o 

dever, brincava de escolinha e adorava ser a professora. Eu sentia muita falta 

da escola, na verdade, sentia mais falta da sala de leitura (era tão linda, eu 

ajudei a pintar as cortinas, cada parte trazia um personagem do sítio do 

Picapau Amarelo), sentia falta do teatro dos meus amigos e de como era bom 

ter um montão de livros pra escolher. [Moriana] 

 

Excerto 63 

Eu entrei em oitenta e nove [na faculdade], só que daí eu parei de estudar dois 

anos e voltei depois que a [minha filha] tinha nascido... Porque eu fiquei 

desempregada e o [meu marido] também, né? Então eu tive que parar de 

estudar... [Armila] 

 

Excerto 64 

Aí veio a vida adulta, responsabilidade, trabalho, família. Confesso que até 

hoje leio muito menos do que deveria. Na faculdade, eram as leituras 

obrigatórias, exploramos o mundo da literatura, aprendi muito sobre ele e 

então veio o magistério. Só então me vi obrigada a ler mais, para o ensino 

médio então, nem se fala. E com isso, tenho que admitir que minha formação 

leitora não é a apropriada para uma professora.  [Cloé] 

 

O relato de Moriana expõe como a urgência da entrada precoce no mercado de trabalho 

constituiu uma DIFICULDADE ao seu acesso à leitura, seu afastamento da biblioteca. A saída 

da escola e o consequente distanciamento dos espaços de leitura representam a realidade da 

exclusão social, captada na pesquisa por meio da falta de que Moriana se ressente do ambiente 

da biblioteca e do contato com as práticas leitoras às quais estava exposta.  

Assim como Moriana, Armila também relata a interrupção dos estudos e do contato 

maior com a leitura em decorrência da interposição do problema social do desemprego que 
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atingiu a família – interrupção essa ainda acentuada pelas exigências da maternidade. Essas 

situações constituíram, na circunstância narrada pela participante na época de seus estudos, uma 

DIFICULDADE à continuidade de sua formação durante dois anos.  

Cloé sintetiza as DIFICULDADES relatadas pelas demais participantes ao referenciar 

as responsabilidades da “vida adulta”, metaforizando os obstáculos sociais que se interpuseram 

aos seus percursos formativos. Para Morin (2011, p. 35),  

 

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são 

multidimensionais: assim, o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico, 

psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões 

históricas, econômica, sociológica, religiosa... 

 

O sujeito e a sociedade, na Complexidade, são entendidos como unidades complexas, 

em sua multidimensionalidade. Essa possibilidade oferecida pelo Pensamento Complexo 

permite que as emergências surgidas na pesquisa possam ser compreendidas considerando as 

diferentes dimensões que se inter-relacionam nas experiências relatadas pelas participantes 

diante do fenômeno em estudo. 

A primeira dimensão que interpreto é aquela caracterizada pelas pressões 

socioeconômicas que oprimem o sujeito em uma sociedade organizada segundo o modelo 

capitalista, pressões essas que muitas vezes resultam na desigualdade de acesso aos bens sociais 

e culturais. Para Bomeny (2009, p. 28), “os próprios professores são vítimas de todas as 

dificuldades enfrentadas pelos que não foram socializados na leitura.” 

Essas situações ilustram a face da exploração social que se manifesta no tema 

DIFICULDADE. Nos excertos, essa exploração se evidencia no caso de Moriana, pois a 

exclusão de que é vítima impõe o trabalho precoce para ajudar a família em condição de 

(sub)emprego doméstico; no caso de Armila, é representado pela condição de desemprego, 

tanto dela quanto do esposo.  

Interconectada a essa dimensão social, também identifico uma segunda dimensão: 

aquela constituída pelas características do trabalho da mulher como docente. Carvalho (1996, 

p.78), ao discutir as relações entre gênero e qualificação profissional docente, ressalta que a 

organização do trabalho das educadoras vincula-se às relações que elas estabelecem com seus 

múltiplos papéis sociais – esposas, mães – e que a desconsideração da questão do gênero na 

observação do cotidiano das docentes gera uma lacuna na análise e na compreensão dos 

problemas. A desconsideração desse fator, ainda segundo a autora, matiza inclusive conceitos 
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largamente utilizados na reflexão sobre o trabalho docente, como proletarização, 

profissionalismo e qualificação. Recorrendo ao termo cunhado por Souza-Lobo (1991, apud 

CARVALHO, 1996, p. 78), a autora afirma que as discussões utilizam “categorias sexualmente 

cegas, incapazes de revelar as possíveis consequências do fato de os trabalhadores em questão 

serem homens ou mulheres”. 

A epistemologia complexa, ao conceber o ser humano como indivíduo, espécie e 

sociedade (MORIN, 2016, p. 175), integrando a natureza biopsicossocial que nos compõe como 

seres, também permite que se coloque em discussão a condição da mulher diante de fatores 

como a maternidade, conforme se nota na experiência relatada por Armila. Considerando a 

amplitude da questão, desmembro o termo biopsicossocial, para que se reafirme e não se diluam 

os aspectos adensados nos prefixos: maternidade como condição biológica, psicológica e social.  

A condição da maternidade, que é natural aos seres vivos, é vista como uma 

desvantagem competitiva no contexto econômico capitalista, uma vez que a criação dos filhos, 

especialmente nos anos iniciais, é uma ação que ainda recai prioritariamente – e em muitos 

casos, exclusivamente – sobre a mulher. No relato apresentado por Armila, a maternidade 

constitui uma DIFICULDADE à continuidade de seus estudos e desenvolvimento de sua 

formação leitora.  

No entendimento que apresento para esta questão, apesar das três décadas que separam 

o relato de Armila dos anos atuais, a maternidade ainda não é suficientemente compreendida 

como inerente à condição biopsicossocial do ser humano; ao contrário, de forma reducionista, 

é ainda muitas vezes encarada apenas como condição pessoal feminina, fazendo com que o 

processo formativo da mulher trabalhadora ainda seja profundamente marcado por rupturas, 

injustiças e impedimentos diante da condição da maternidade.  

Considerar o fenômeno formação leitora, no contexto em estudo, requer que se 

explicitem esses jogos de força que atuam, muitas vezes de modo subliminar, nas atividades 

que envolvem a leitura, como a qualificação para a atuação docente, especialmente quando se 

considera a mulher no contexto educacional. 

A terceira dimensão que identifico nos excertos refere-se à consciência de si diante dos 

fenômenos sócio-históricos. Ela advém da fala de Cloé, a partir da qual interpreto uma 

compreensão das condições da “vida adulta” caracterizada por uma narrativa em que se 

evidencia um sentimento de autorresponsabilização, especialmente quando ela afirma que não 

consegue ler o que julga ser o esperado para uma professora de Língua Portuguesa, além das 
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exigências do cotidiano escolar, ideia que se reforça adiante: “tenho que admitir que minha 

formação leitora não é a apropriada para uma professora”.  

O desvendamento da fala de Cloé demanda, na interpretação que realizo, que se 

realinhem três elementos: a percepção da participante diante do déficit que identifica, as 

motivações que ela pontua e as relações que estabelece entre um e outro. A despeito de 

identificar as motivações como fatores contextuais impostos ao seu desenvolvimento leitor (“Aí 

veio a vida adulta, responsabilidade, trabalho, família”), Cloé apresenta esse possível déficit 

como uma admissão de culpa individual (“Confesso que até hoje leio muito menos do que 

deveria.” / “E com isso, tenho que admitir que minha formação leitora não é a apropriada para 

uma professora.”). O contraste se manifesta nos vocábulos que utiliza em seu relato: 

 

Elementos contextuais Autorresponsabilização 

 

Trabalho 

Família 

Confesso 

Deveria 

Tenho que admitir 

 

Compreendo na fala da participante a utilização de um vocabulário que denota um 

sentimento de culpa por não conseguir atingir uma expectativa quanto à própria formação. Esse 

sentimento se expressa nitidamente no verbo “confesso”. Uma confissão é a admissão do erro, 

da falta, do delito, do descumprimento de uma norma, que, na fala da participante, ainda é 

reforçada pelos verbos “deveria” e “admitir”. Cloé sente-se a única responsável, como 

indivíduo, por não ler mais diante das responsabilidades e exigências do trabalho e da família.  

Indago se essa autorresponsabilização oculta – seja de maneira voluntária ou subliminar 

– a corresponsabilidade que o contexto de precarização progressiva da carreira e as limitações 

advindas dessa realidade têm em relação à dificuldade apontada pela participante.  

No entendimento que tenho da fala de Cloé, esse elo deve ser evidenciado, pois, para o 

Pensamento Complexo, o sujeito “emerge ao mesmo tempo que o mundo” (MORIN, 2010, p. 

38), ou seja, a DIFICULDADE apontada por Cloé também apresenta componentes que 

holograficamente remetem ao contexto em que ela vive: o sujeito está no mundo e o mundo 

está no sujeito. Ao emergir juntamente com sua realidade, o sujeito estabelece com ela 

conexões, ou seja, as partes de que se compõe sua vivência formam um todo, que se insere no 
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mundo – o qual também se insere em cada indivíduo. Morin (2010, p. 38) afirma que, a partir 

dessa emersão de sujeito e mundo 

 

[...] pode-se conceber, sem que haja um fosso epistêmico intransponível, que 

a autorreferência desemboque na consciência de si, que a reflexividade 

desemboque na reflexão, em resumo, que apareçam ‘sistemas’ dotados de uma 

capacidade tão alta de auto-organização que produzam uma misteriosa 

qualidade chamada consciência de si.  

 

Essa consciência de si, como fruto de uma emersão conjunta entre e sujeito e mundo, 

deve ser capaz de operar ligando e religando, para que as conexões desfeitas não promovam 

invisibilidade, apagamento e incompreensão – sejam voluntárias ou derivadas de um conjunto 

de rupturas, de tal forma encadeadas, que distanciem o sujeito da percepção das razões de 

origem de suas experiências.  

Moriana, ao narrar como conseguiu voltar a estudar, sintetiza, com sua história e sua 

reflexão, a multidimensionalidade do tema DIFICULDADE: 

 

Excerto 65 

Quando fizemos cinco anos de casados, meu esposo disse que eu poderia pedir 

algo especial, algo que ele tivesse possibilidade de dar, ele queria que eu 

escolhesse um presente significativo, então eu disse a ele: 

- Quero voltar a estudar! 

[...] 

Voltei para a escola, mudei de emprego, e no programa de ensino para jovens 

e adultos (EJA) finalizei o Ensino Médio, então novamente eu disse a ele: 

- Eu podia tentar o curso de Letras? Ainda preciso estudar, faz parte do 

presente... 

[...] faço deste “presente” [poder estudar] meu presente para a construção do 

futuro, o meu futuro, que eu possa inspirar, como os meus professores me 

inspiram e que eu possa ver meus alunos sendo capazes de ler, não só os livros, 

mas o mundo e a realidade em que estão inseridos.  

Sei como é difícil resistir a esse abismo de classes que separa, seleciona, que 

resguarda os direitos de uns e nega os de outros. Eu lutei muito para ter o 

direito de estudar e penso que se esse é mesmo um “direito de todos”, então 

por que [eu deveria ainda] lutar?  [Moriana] 

 

Ao refletir, em sua condição mulher-estudante-educadora-leitora, Moriana questiona os 

embates necessários para que o direito a continuar a estudar seja respeitado. É uma reflexão que 

nasce de sua emersão como sujeito no mundo, ligando sua narrativa de vida, sua vivência como 

mulher – e a dura realidade enfrentada para conseguir estudar – à sua formação como leitora e 

formadora de leitores. O desejo expresso de que a possibilidade de ler se estenda não só ao seu 
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universo pessoal, mas também à realidade em que seus alunos estão inseridos, evidencia o 

anseio pelo resgate das conexões entre o sujeito e o mundo, imersos em – e emersos de – uma 

realidade multidimensional e complexa.  

O tema DIFICULDADE, conforme desenvolvido, pode ser definido como as rupturas e 

reconexões entre o sujeito em formação e sua experiência formativa enquanto leitor. 

Caracteriza-se pela permanente superação de obstáculos relacionados à vivência cotidiana, que 

materializa, no microcosmo do sujeito, as crises de amplo espectro que atuam em nossa 

sociedade. 

O tema DIFICULDADE desenvolve-se no subtema acesso. Esse, por sua vez, emerge 

como situações em que ocorre um impedimento material do contato com as fontes de leitura, 

tanto físicas quanto virtuais. Esse impedimento de contato decorre da escassez relatada pelas 

participantes da pesquisa da disponibilidade de livros e impressos de forma geral, assim como 

de computadores e conexão virtual que ofereçam material para leitura. O subtema acesso pode 

ser compreendido como a faceta concreta da DIFICULDADE, e se percebe tanto no processo 

autoformativo das participantes quanto em sua vivência como docentes na formação de leitores. 

Os excertos a seguir evidenciam os aspectos expostos: 

 
Excerto 66 

Na época em que eu estudava, era raro ver uma pessoa com livros... [Armila] 

 

Excerto 67 

Meus pais, além de não terem a cultura da leitura quando éramos pequenos, 

também não tinham dinheiro para comprar livros, mal dava para adquirir os 

livros didáticos exigidos pela escola. [Cloé] 

 

Excerto 68 

Quando criança não tinha muito acesso aos livros, minha avó materna [é], 

nordestina, mãe de oito filhos, sendo a minha mãe a quinta... [Moriana] 

 

No excerto 66, a frase de Armila traça, em poucas palavras, o contexto da circulação 

ainda restrita do livro no meio social em que viveu nos anos iniciais de sua formação. Essa 

ausência do livro também se manifesta no relato de Cloé, para quem a aquisição do material de 

leitura esbarrava na dificuldade financeira da família. Moriana, assim como Cloé, reafirma os 

obstáculos do acesso, evidenciando, em seu relato, as questões socioeconômicas subjacentes às 

necessidades impostas por sua condição familiar. 

Em uma perspectiva sistêmica, as experiências relatadas pelas participantes podem 

estabelecer conexões com a construção de políticas de acesso à leitura e à universalização da 
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educação. Resgato brevemente alguns fatos cronológicos que identificam como se organizou a 

estrutura de políticas públicas de acesso à leitura no Brasil, para refletir sobre as falas das 

participantes e sobre como as questões de ordem estrutural podem se conectar às suas vivências. 

No Brasil, datam da década de 1930 as primeiras iniciativas mais concretas de apoio à 

leitura, vinculadas ao desenvolvimento de uma perspectiva moderna de Estado e à necessidade 

de aprimoramento de mão de obra para a industrialização do país. Nessa década, dois fatores 

merecem destaque (CORDEIRO, 2018, p. 1485): a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, no início do governo Getúlio Vargas, e o reconhecimento legal, estabelecido pela 

Constituição de 1934, da educação como um direito de todos e como um dever da família e dos 

poderes públicos. É nessa década também que é inaugurado o Instituto Nacional do Livro (INL), 

em 1937, pelo então ministro Gustavo Capanema, constituindo a primeira iniciativa oficial de 

promoção de ações de disseminação de livros e criação de espaços de leitura. A ampliação do 

acesso, promovida pelo instituto, teve, porém, como marca, a influência do controle estatal, 

pois os livros enviados às bibliotecas públicas passavam por análises, limitando o acesso a 

conteúdos que contrariassem os objetivos da instituição – característica essa que se estendeu às 

décadas de 1940 e 1950.  

A década de 1960 também é marcada por contradição semelhante entre a disseminação 

do livro e o controle estatal de conteúdo: data desse período a criação do Serviço Nacional de 

Bibliotecas (SNB), cujo objetivo foi regular e organizar o funcionamento das bibliotecas no 

Brasil; por outro, é também nessa década, no ano de 1966, que é criada a Comissão do Livro 

Técnico e do Livro Didático (Colted), durante a ditadura militar. Responsável pela distribuição 

de livros, a instituição reprimiu fortemente obras não aprovadas pelo regime político brasileiro. 

Somente na década de 1970, com a ampliação da escolarização, desenvolve-se um ambiente 

mais propício à circulação do livro, especialmente na área de literatura infantojuvenil.  

Pelos fatos elencados, fica evidente que o reconhecimento da importância da leitura, da 

escola e da biblioteca por parte de políticas públicas tem uma história ainda recente no Brasil. 

É um reconhecimento tardio, vinculado a um projeto de Estado que se volta inicialmente ao 

desenvolvimento de mão de obra e ligado a uma política em que os conteúdos relacionados à 

leitura ainda sofrem cerceamento político. Essa característica amplia-se por décadas e se 

manifesta até meados dos anos 1960.  

Os reflexos desse cenário de acesso restrito ao livro e à escolarização manifesta-se na 

narrativa pessoal das participantes. Cloé e Moriana citam a baixa escolaridade dos pais e a 
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dificuldade de ter materiais de leitura disponíveis no contexto de sua formação inicial. Armila, 

que teve sua escolarização inicial em meados da década de 70, relata uma infância em que ver 

uma pessoa com livros não era uma realidade comum.   

O reflexo da redemocratização do país, em meados da década de 1980, e a necessidade 

de ampliação da leitura literária no ambiente escolar motivam iniciativas de programas de 

ampliação do acesso ao livro. Essas iniciativas, porém, são marcadas por dois fatores: se por 

um lado foram responsáveis por fazer chegar às escolas acervos de leitura literária, por outro, 

tiveram duração reduzida. A marca da descontinuidade se faz sentir, por exemplo, no Programa 

Nacional Salas de Leitura (PNSL): criado em 1984 e responsável pela criação de 

aproximadamente 10000 bibliotecas escolares, e descontinuado em 1996. O programa Pró-

Leitura, criado em 1992, caracterizado pela articulação de diferentes níveis de ensino quanto à 

distribuição de livros e pelo envolvimento não apenas de alunos, mas também de professores, 

foi encerrado quatro anos após seu início.  

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), iniciado em 1997, foi o mais 

consistente no que se refere ao fomento das bibliotecas escolares e à distribuição de livros. 

Tendo atendido a diferentes níveis de educação, tanto a educação infantil, quanto o ensino 

fundamental, ensino médio e EJA, o PNBE alcançou cifras representativas de investimento e 

estendeu sua atuação progressivamente a partir de 2005, tendo sido, porém, extinto em 2015 

(CORDEIRO, 2018, p. 1492). 

O que se percebe, mesmo após a redemocratização e a ampliação dos programas de 

acesso ao livro, é a falta de consistência dos projetos, os quais se caracterizam por serem 

políticas de amplitude insuficiente e de pouca duração. A ausência de acesso apontada na 

formação inicial das participantes, mesmo tendo ocorrido em outro contexto sócio-histórico em 

relação à sua atuação como docentes, ainda reflete a mesma DIFICULDADE.   

Essa ausência de uma ação ampla e consistente, que supere as tentativas desarticuladas 

de fazer com que o livro seja acessível a quem deseja se formar como leitor e formar leitores 

encontra-se captada na pesquisa como um círculo vicioso que atravessa gerações – manifesta-

se nos relatos das dificuldades dos avós e pais, no processo de autoformação e na atuação 

docente no momento atual. São décadas de DIFICULDADE de acesso relatadas pelas docentes 

em sua formação – e que ainda permanecem presentes em suas vivências.  O relato de Leandra 

contribui para explicitar essa situação: 
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Excerto 69 

[...] Acho que é isso, sim, mas se aparecesse um gênio da lâmpada na minha 

frente agora eu ia pedir... Eu não posso pedir pros meus alunos comprarem 

livros, revistas, revistinhas... Eu acho que eu ia pedir um monte de revista em 

quadrinhos, um monte de livros e apesar de eu gostar de deixá-los livres, 

principalmente no começo, no sexto ano pra escolher cada um seu livro... eu 

gostaria de, em anos mais avançados, no sétimo, oitavo e nono, poder pedir 

um livro só pra toda sala, e ensiná-los a trabalhar. Ensiná-los a trabalhar com 

livro, com leitura, cada um lê do seu jeito, mas com mesmo material, e isso eu 

não posso fazer... Não tem como falar compra um livro... ou ter trinta livros 

na escola pra cada um, não tem isso. Então, se aparecesse um gênio, primeiro 

seria isso... [Leandra] 

 

No relato de Leandra interpreto um apelo ao rompimento do ciclo de obstrução, ruptura, 

desigualdade e politização que marca o acesso ao livro na formação de leitores. Esse ciclo de 

obstrução ao acesso atinge a prática cotidiana do formador de leitores. Longe de constituir uma 

abstração, suas manifestações no microespaço da unidade escolar, nas fissuras burocráticas, na 

desarticulação que ocorre entre corredores também devem ser notadas. O relato de Moriana 

reforça essa situação; 

 

Excerto 70 

Uma vez, a minha escola liberou livros da biblioteca para levarmos para casa 

e devolver depois, eu era ávida “emprestadora”, mas a alegria durou pouco, 

pois alguns alunos nunca devolviam livros e o empréstimo foi proibido e o 

acesso a eles, mesmo dentro da escola, foi negado. Isso foi uma das maiores 

tristezas da minha vida. [Moriana] 

 

 

Como docente de Língua Portuguesa e formadora de leitores, não escapa à minha 

própria vivência o cenário construído pelas participantes da pesquisa. O PNBE passou por 

várias fases durante sua existência. No ano de 2002, o programa passou por uma avaliação 

governamental realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a verificação do destino 

do acervo riquíssimo de obras, que era enviado às escolas. A avaliação constatou que muitas 

sequer conheciam o programa; em uma de suas constatações mais críticas, verificou-se que 

apenas 27,6% dos gestores tinham conhecimento efetivo do programa (CORDEIRO, 2018, p. 

1489).  

Vejo que o desafio de interpretar o subtema acesso, vinculado ao tema DIFICULDADE, 

no contexto desta pesquisa requer que não se percam as ligações e permanentes (re)conexões 

entre os problemas de ordem macroestrutural, representados pelos debates empreendidos a 

respeito de políticas públicas de acesso à leitura no Brasil e às condições do atual cenário 
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educacional, e os de ordem microestrutural, representados por lutas e vivências diárias, por 

portas fechadas das bibliotecas, com chaves escondidas, por projetos que não se realizam 

porque não há disponibilidade de leitura suficiente para todos, por exigências burocráticas que 

não encontram respaldo na realidade de muitas escolas, alunos e professores. 

Longe, entretanto, de constituírem dois polos diferentes de estudo de um mesmo fato, 

esses elementos macro e microestruturais se entrecruzam, interagem, (auto)geram-se, opõem-

se e complementam-se. A leitura que não chega ao leitor é um ponto de (in)ação no holograma 

de um todo Complexo – esse também presente no microcosmo do leitor em formação, seja ele 

docente ou aluno.  

 O testemunho de Moriana contribui para avivar as muitas cores que matizam a questão: 

 

Excerto 71 

O Brasil é marcado pela pobreza, exclusão e marginalização. Sob um estigma 

de um país de não leitores, são muitos os pesquisadores que se debruçam sobre 

essa questão, como professora, posso dizer dos muitos desafios que enfrento 

nas salas de aula, das dificuldades de todos os tipos de acessos, mas que é 

reconhecendo a desumanização que se engaja na luta por humanizar-se.  

 

O ciclo vicioso de desumanização – recorrendo ao termo utilizado por Moriana – 

também marca a vivência das participantes e suas experiências como docentes diante dos 

problemas apontados.  

O subtema acesso também se define e pode trazer em seu tecido os fios do 

inconformismo diante do cenário traçado, da luta cotidiana para a religação dos elos rompidos 

e das realizações empreendidas pelo engajamento de muitos formadores de leitores. O subtema 

acesso, então, pode ser definido pelas relações entre aproximação e distanciamento que os 

sujeitos empreendem no processo de formação leitora; caracteriza-se pela relação criada entre 

as políticas públicas de acesso à leitura e o reflexo dessas ações na prática dos formadores de 

leitores. 

O tema DIFICULDADE, também se constitui na forma de mais um subtema: 

valorização. Esse subtema emergiu nos momentos em que as docentes refletem sobre 

obstáculos relacionados às diferentes percepções da importância social da leitura e – por 

extensão, do conhecimento e dos estudos – na comunidade escolar em que atuam, frente à 

pressão exercida pelos bens de consumo. Em associação ao subtema acesso, que focalizou 

prioritariamente as rupturas relacionadas ao aspecto material da leitura, o subtema valorização 
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manifesta o componente imaterial dos obstáculos, conforme segue exemplificado pelas 

reflexões das participantes: 

 

Excerto 72 

[...] um livro de cinco reais é muito caro, mas pagar cem reais num uísque é 

status!... Sabe, eu acho que a nossa cultura influência isso, e respinga nos 

nossos alunos, porque quando eles chegam em sala de aula, é difícil... 

[Moriana] 

 

Excerto 73 

Então, assim, como a minha família é hoje, muitos dos meus alunos não 

enxergam o menor valor no livro, né? [...] Não se enxerga justamente por esse 

estereótipo, de que é só um pedaço de papel... [Moriana] 

 

Excerto 74 

E a família, infelizmente não dá [valor]. É uma comunidade carente, mas não 

só por isso, mas também não dá um valor, não dá valor para comprar um livro, 

eles não gastariam nisso, eles gastariam em um celular... [Leandra] 

 

Excerto 75 

Aí eu procurei falar pra eles, como eles acham que vai ser [...], o que que eles 

queriam ser a partir do ano que vem, o que que será... Às vezes não tem uma 

faculdade, você vai falando, eles não têm nem esta dimensão... [Armila] 

 

Excerto 76 

Mas assim... Tem sala que ainda gosta de participar mais...Tem sala que é 

apática, né? Fica só assistindo...  

[...] 

Mas aí eu converso com professores que são da rede pública de [nome da 

cidade] ... O adolescente, ele está perdido... [Armila] 

 

Em seu relato, Moriana explicita a questão em foco: em sua afirmação, evidencia o fato 

de que o bem de consumo, representado pela referência ao “uísque”, é muito mais valorizado 

socialmente em sua comunidade do que a leitura, materializada na fala da participante pelo 

“livro”. Destaco que é importante, para esta interpretação, pôr em relevo a intenção de Moriana 

ao referenciar os objetos concretos: relativizar o custo propriamente dito desses objetos diante 

do valor simbólico que eles representam no contexto social dos seus alunos.  

Assim como Moriana, Leandra mostra a relativização do valor real dos objetos face à 

sua representação cultural. O contexto social e familiar de seus alunos é caracterizado pela 

participante como uma “comunidade carente”, o que permite inferir que as condições 

socioeconômicas do grupo são restritas. Nesse contexto, a opção pelo investimento econômico 

recai sobre o celular. Compreendo que o aparelho, no contexto da fala da participante, não é 

apresentado como uma ferramenta de aprendizagem, uma plataforma de estudo ou mesmo de 
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leitura, mas sim como um objeto de consumo, sobre o qual recai o desejo de posse dos sujeitos 

apresentados por ela. 

Nos trechos selecionados da fala de Armila, conquanto não haja uma referência explícita 

aos valores simbólicos representados pelos bens de consumo, acredito que a ausência da 

perspectiva consistente de futuro por parte dos jovens, conforme notado por ela, pode ser 

encadeada à valorização que emerge como subtema. A falta da dimensão da continuidade de 

estudos, a apatia dos alunos, a impressão de que o adolescente está “perdido” constituem 

situações que parecem refletir, em meu entendimento, uma ruptura do vínculo do jovem com o 

valor simbólico representado pelo conhecimento em nossa sociedade. O conhecimento deixa 

de representar um valor para esses jovens, que passam a não ver os sentidos oferecidos pelo 

saber em nossa sociedade. 

As reflexões das participantes apontam para um fato da sua realidade como formadoras 

de leitores: nos espaços sociais em que atuam, as pressões culturais exercidas pela sociedade 

de consumo, orientada por uma perspectiva neoliberal, impõem uma dinâmica de construção 

de valores na qual os bens de consumo podem apresentar centralidade na formação do jovem. 

Nesse sentido, a construção do conhecimento, em conexão com a formação leitora, enfrenta 

não apenas a barreira concreta, materializada pela dificuldade de acesso à leitura, mas também 

sofre com as rupturas e limitações que se interpõem como uma pressão cultural exercida pelo 

capitalismo junto aos jovens.  

Trata-se de uma construção de valores que se realiza a partir da lógica do lucro, pautada 

pelas demandas mercadológicas e pela competitividade agressiva. Essa construção tem nas 

crianças e nos jovens públicos muito representativos, uma vez que eles apresentam uma 

suscetibilidade maior aos apelos do mercado e do consumo, devido à pouca idade.  

Freire (1987, p. 70), ao problematizar as estratégias de opressão e dominação, concebe 

o controle da comunicação social como uma das forças que as classes dominantes exercem para 

afastar o sujeito de sua capacidade de refletir e alterar sua realidade. Em sua concepção, o 

educador compreende essa estratégia como um dos recursos da teoria da ação antidialógica, por 

meio da qual o opressor “organiza os processos concretos de controle dos diferentes setores 

sociais oprimidos” (ZITKOSKY, 2010, p. 25).  

O antidiálogo é uma forma poderosa de opressão, uma vez que focaliza a capacidade do 

homem de refletir criticamente sobre sua realidade. Na concepção de Freire (1987, p. 86), a 

invasão cultural, uma das estratégias do antidiálogo, define-se como  



176 

 

 

 

 

[...] a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, 

impondo a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao 

inibirem sua expansão. 

Neste sentido, a invasão cultural, indiscutivelmente alienante, realizada 

maciamente ou não, é sempre uma violência ao ser da cultura invadida, que 

perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. 

Por isso é que, na invasão cultural, como de resto em todas as modalidades de 

ação antidialógica, os invasores são os autores e os atores do processo, seu 

sujeito; os invadidos, seus objetos. Os invasores modelam; os invadidos são 

modelados. Os invasores optam; os invadidos seguem sua opção. Pelo menos 

é esta a perspectiva daqueles. Os invasores atuam; os invadidos têm a ilusão 

de que atuam, na atuação dos invasores. 

A invasão cultural tem uma dupla face. De um lado, é já dominação; de outro, 

é tática de dominação. 

 

Ao impor valores que não se ligam aos sentidos efetivamente criados pelo sujeito, 

desconectados de sua experiência e das relações que emergem de sua vivência cultural, o 

antidiálogo pode contribuir para a formação de um jovem que tem dificuldade em agir 

criticamente na realidade em que vive, indiferente aos valores que circulam fora do eixo 

determinado pelo capitalismo. Como afirma Zitkosky (2010, p. 27), 

 

O grande poder que a mídia exerce atualmente na formação dos seres humanos 

produz o fenômeno da semiotização da vida social (MEIJÍA, 1996), por meio 

da qual a atenção das classes populares volta-se para o mundo das imagens 

que são veiculadas nos programas de TV, por exemplo. A cultura, hoje, não 

se caracteriza, prioritariamente, pelo cultivo dos valores que emergem da 

realidade construída intersubjetivamente. Ao contrário, ocorre nos dias atuais, 

uma forte influência da indústria cultural, que exerce uma força mítica na 

consciência das pessoas e no imaginário das massas populares (ADORNO, 

1996). 

 

As participantes apontam que a ação da sociedade de consumo, moldada pela ação 

midiática, conforme apontado pelo autor, em especial sobre os jovens das classes populares, 

exerce uma força desmobilizadora, de alienação, que separa grupos sociais, reduz sua força 

combativa e crítica, e distancia os sujeitos de seus potenciais como construtores da realidade 

em que vivem. Nesse sentido, a ação formativa do leitor para o exercício do pensamento crítico 

embate-se com os valores impostos pela sociedade de consumo, uma vez que essa formação 

crítica pode se revelar como um caminho à compreensão da sociedade pelas vias do diálogo e 

de crítica aos valores impostos aos sujeitos em formação. 
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O subtema valorização, a partir das reflexões realizadas, pode ser definido como a 

crítica à ação desmobilizadora da formação do leitor, que age como força imaterial, e distancia 

os sujeitos dos sentidos e valores construídos a partir de seu papel como construtor da sua 

realidade.  

O tema DIFICULDADE, que se constitui pelos subtemas acesso e valorização, 

evidencia, em síntese, os obstáculos de que se compõem o processo de formação do leitor. Esse 

tema emerge igualmente relacionado às forças que, pelas vias reversas, constituem a outra face 

do processo formativo, e agem na construção do fenômeno em estudo. Essas questões emergem 

no tema INCENTIVO, apresentado na próxima seção. 

 

 

4.6   Incentivo 

 

O tema INCENTIVO emerge como a ação motivadora que desencadeia a aproximação 

do sujeito com a experiência da leitura, e se manifesta como uma das facetas mais evidentes do 

fenômeno em estudo. Essa aproximação ocorre tanto no processo formativo das participantes 

quanto em sua ação como docentes, realizando-se em sua prática didática, e está profundamente 

relacionada ao contato com um formador de referência, seja um educador vinculado a uma 

instituição de ensino ou a um familiar ou a uma pessoa próxima, o que ensejou a emersão de 

dois subtemas, família e professora. Os excertos seguintes representam o tema INCENTIVO: 

 

Excerto 77 

Eu acho assim, que todo professor de Língua Portuguesa deveria, sim, separar 

seus quinze minutos iniciais de aula para começar com uma leitura. Um dia 

você leva uma crônica, outro dia você leva um conto, né?... Faz leituras... 

[Adelma] 

 

Excerto 78 

Eu acho assim, que a escola, ela aponta caminhos, e a gente, enquanto 

professor, a gente tem que abrir portas... para que essas crianças vejam o 

quanto a leitura abre o mundo pra gente, [para] a gente ver o mundo com os 

olhos dos outros, né? Não que você vai ter que engolir o que o outro diz, pelo 

contrário, né? Mas a gente vai despertando, acho que sim, eu acredito nessa 

leitura... [Adelma] 

 

Excerto 79 

[No] sexto ano, é uma gracinha, se você trouxer todos [à biblioteca], todos 

levam livrinho embora para casa, debaixinho do braço... [Armila] 
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Excerto 80 

...a gente conversou sobre a obra, falou sobre o personagem, mostrei como 

[era] a obra, o que abordou naquele período, quão importante foi, né? A 

personagem d’O Cortiço... Aí eles deram opiniões, falaram porque tinha na 

apostila deles [...] um pedaço do texto [...] Eu fiz com que ficasse grande 

aquilo... Aí três alunos, eu conseguir que quisessem ler o livro... [...] Aí 

pediram emprestado pra ler na íntegra, porque queriam saber mais sobre certos 

personagens...Falei assim, agora você imagina, por que você acha que 

aconteceu isso com a Pombinha? Aí eles queriam saber o quê, entender o que 

eles debateram, conversaram, mas eu tive que fazer... Não só aquele textinho, 

eu quis fazer com que eles fossem mais a fundo numa obra tão importante...  

 

Excerto 81 

[Luto] para eles serem independentes e ler o que eles quiserem... Se eles 

quiserem pegar um folheto de supermercado, ler pra mim e fazer um trabalho 

daquilo, eles vão poder, vai valer nota sim. Eu não vou permitir jamais que 

alguém questione aquilo... [Leandra] 

 

 

Para Adelma, o INCENTIVO realiza-se como a dedicação dos minutos iniciais da aula 

à leitura de gêneros diversificados, de modo a garantir o contato dos estudantes com textos e a 

experiência leitora com diversos gêneros, em especial aqueles que podem não fazer parte da 

rotina de leitores adultos. A participante também resgata os papéis da escola e do professor, 

ressaltando a importância da leitura na construção da empatia, da possibilidade de ver o mundo 

também pela perspectiva do outro.  

Já Armila focaliza o contraste entre a boa receptividade dos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental à leitura, em oposição à maior resistência que ela identifica nos alunos 

maiores, especialmente do Ensino Médio. Nesse contexto, o INCENTIVO realiza-se de forma 

diferente. No caso das crianças do sexto ano, a ida à biblioteca é bastante representativa, pois 

todos os alunos saem de lá com livros “debaixinho do braço”. O trabalho de INCENTIVO no 

Ensino Médio é pautado pelo recurso ao diálogo, à construção coletiva dos significados da 

leitura, pela garantia do espaço para a escuta diante do lido. Como afirma Bajour (2012, p. 25), 

“a concepção dialógica da escuta faz parte de todo ato de leitura em que se busque abrir 

significados e expandi-los de modo cooperativo”. 

Leandra reafirma sua prática na garantia do acesso à leitura e à construção da autonomia 

leitora de seus alunos. Em uma realidade marcada pela exclusão e pela dificuldade de acesso 

ao livro, Leandra faz do INCENTIVO à leitura a luta para garantir que materiais de leitura 

disponíveis na vivência social de seus alunos, como um panfleto, por exemplo, sejam também 

passíveis de preencher os espaços da formação leitora em seu contexto de atuação docente. 
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Os relatos das participantes, em momentos diversificados, apontam situações em que 

sua vivência docente se mobiliza em função do desenvolvimento de práticas de letramento 

(STREET, 2014) na aula de Língua Portuguesa. Para Adelma e Armila, oferecer ao leitor em 

formação a possibilidade do contato com o texto, a experiência da leitura em seu contexto de 

aprendizagem, constituem recursos para o INCENTIVO à leitura.  

O atendimento à curiosidade e ao desejo de aprofundar o entendimento da obra também 

é uma ação de INCENTIVO realizada por Armila. Para Zilberman (2010, p. 153), 

 

O estudante pertence a uma época e a uma sociedade, que, traduzidas pelas 

obras de ficção, podem levá-lo a tomar uma posição perante problemas como 

a desigualdade econômica, o racismo ou a opressão... 

 

Armila parte do excerto d’O Cortiço, de Aloísio Azevedo, presente no material didático, 

amplia suas possibilidades pelo debate e conduz à leitura do texto integral àqueles alunos que 

manifestaram esse desejo. Por meio de sua estratégia, permite que o leitor em formação desperte 

sua curiosidade e reflita sobre a realidade social por meio da obra literária.  

O tema INCENTIVO emerge como um momento de provocação, de exposição ao novo, 

provocando o movimento de ordem-desordem. O aluno que se sente motivado a ler enfrenta a 

desestabilização que a proposta de leitura ativa em sua relação com o conhecimento, aceita 

enfrentar as dificuldades e prazeres do texto, fica instigado pela narrativa, pela personagem, e 

entrega-se a um novo processo de aprendizado. Para Moraes (1997, p. 144), 

 

Para que a aprendizagem aconteça, é preciso criar perturbações, desequilíbrios 

(situações-problema) que levem a criança a fazer um esforço de auto-

organização, reequilibração), incorporando algo em suas estruturas, 

reorganizando-se novamente. A função do educador é criar perturbações, 

provocar desequilíbrios, propondo situações-problema, desafios a serem 

vencidos pelos alunos, para que possam construir conhecimento e, portanto, 

aprender. 

 

O tema INCENTIVO define-se como a ação desestabilizadora, desorganizadora, que 

desafia os saberes constituídos e se abre ao enfrentamento do processo de degradação-

regeneração que caracteriza a organização complexa e que se manifesta no fenômeno em 

estudo.  
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Em seu próprio processo formativo, as participantes também contaram com ações de 

INCENTIVO. O subtema família emerge como um componente determinante dessas primeiras 

experiências de contato com a leitura, como se nota nos excertos seguintes: 

 

Excerto 82 

[...] meus pais, aos domingos, nos levavam para brincar e na volta, era de 

praxe, passar na banca de jornal para comprarmos gibis e revistinhas de colorir 

e brincar. 

Meu avô e meu pai gostavam muito de ler, acho que eles são os responsáveis 

por despertar o gosto da leitura em todos nós da família. Em casa não há quem 

não goste de ler. [Adelma] 

 

Excerto 83 

Minhas primas Viviane e Valênia também foram muito presentes em uma 

determinada época. Elas liam e trocavam todos os bolsilivros lidos com as 

minhas irmãs, eu achava aquilo incrível, e mais incrível era acompanhá-las ao 

mercado municipal e presenciá-las trocando os bolsilivros por outros (de 

segunda mão). Quando um pouco maior, passávamos as férias juntas, nos 

divertindo com a leitura dos bolsilivros, e tomando chá... [Adelma] 

 

Excerto 84 

O que mais me incentivou a querer aprender a ler (ao menos que eu me lembre) 

foi a leitura que minha irmã fez em voz alta para meu irmão (mais velho) 

quando eu tinha bem menos de seis anos. [Leandra] 

 

Excerto 85 

E eu lembro que eu sempre gostei, então, porque me os meus pais, apesar de 

eles não terem o hábito leitor, eles sempre me incentivaram. 

[...] 

E eu lembro que o meu pai... Sempre foi uma pessoa simples, né? Depois de 

mais velho estudou até o colégio, mas eles tinham até o quarto ano, ele e minha 

mãe, então ele sempre comprava para mim, no mercado, revistas, livros 

velhos, porque eu amava folhear...  

 

Excerto 86 

[Gostava de ir] contornando letras... Então eu lembro que com cinco anos eu 

atormentei tanto a vida da minha mãe, que naquele tempo não era comum ir 

pra escola muito cedo... Eu sei que minha mãe conseguiu que eu entrasse no 

jardim de infância com cinco anos, porque eu adorava ir à escola. Mas eu 

queria ler, queria ler, e não ensinava naquele tempo... [Armila] 

 

 

Excerto 87 

Nós adorávamos ouvir as histórias que a mãe contava, éramos sempre os que 

já sabiam o que acontecia com tal personagem quando íamos para a escola 

dominical [Cloé]. 

 

Os relatos das participantes constituem um conjunto em que se evidenciam os contatos 

com os letramentos a que estiveram expostas. No ambiente familiar, esse contato realizou-se 
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pelo estímulo de um parente próximo: pais, primos e irmãos mais velhos são os responsáveis 

por oferecer o contato inicial com o material de leitura. Adelma e Armila relatam que os livros 

usados vendidos eram adquiridos ou trocados no mercado, identificando um evento de 

letramento (STREET, 2014) em que a circulação dos meios de leitura não ocorre nos espaços 

típicos, como a escola e/ou a biblioteca. Cloé identifica as narrativas orais da mãe como um 

componente de sua formação leitora, prática que também se desenvolve no ambiente religioso 

(“escola dominical”).  

A importância de um adulto contador de histórias orais também se evidencia no relato 

do processo de alfabetização de Moriana, em que ela conta o papel da avó em sua formação: 

 

Excerto 88 

- ...Porque assim, esse negócio pelas histórias, foi minha avó que despertou 

em mim, né? [...] E eu até então não sabia que a minha avó não era 

alfabetizada, eu vim descobrir na minha época de alfabetização... Que eu lia e 

eu falava, mas não tá escrito aqui, porque ela pegava um livro, fazia toda pose, 

sabe? [...] Eu chegava com o livro em casa, com o livro que eu emprestava na 

escola e aí ela pegava o livro assim, ó [gesto de abrir o livro na frente dos 

olhos], e ia contando a história pra todo mundo! Do que estava acontecendo... 

[Moriana] 

- E ela inventava? [Rita] 

- É... [Moriana] 

- ...porque ela não lia!? [Rita] 

- E na hora que eu ia ler, eu falava “Mas não era isso”! E o que acontecia? Eu 

chegava na escola muitas vezes com a história que a minha avó contou e a 

professora falava “Não é isso, né?”, “Não, é sim!  É o que está aqui!”. E aí 

que depois que eu fui descobrindo, né? Mas jamais também cheguei para ela 

e falei, “Ah, senhora não está lendo!” ... Eu usufruía dos dois pontos: eu ouvia 

ela contar e depois eu ia pra leitura... [Moriana] 

 

Excerto 89 

Quando cheguei em casa com o livro [Harry Potter], levei a maior bronca do 

mundo, minha avó ficou muito brava, para ela comprar livros era um gasto 

desnecessário, ela só via um “bolo de papel”, eu via outra coisa...[...] Quando 

eu contei a história, percebi que, mesmo brava, ela me via com pesar: por que 

gastar dinheiro para ler histórias que ela estava disposta a me contar de graça, 

por exemplo...? Saudade das histórias que nunca foram escritas... [Moriana] 

 

O processo de formação leitora relatado por Moriana é o da presença da palavramundo 

de que nos fala Freire (2011, p. 20), do universo da linguagem dinamicamente ligada à 

realidade, da leitura do mundo que se entrelaça à vida. As narrativas da avó que não sabia ler e 

escrever, mas que lia o mundo e o via refletido nas páginas dos livros da neta, no “movimento 

do mundo à palavra e da palavra ao mundo” (FREIRE, 2011, p. 29), compõem uma faceta da 
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interpretação do INCENTIVO no âmbito da família identificado na pesquisa. Como nos ensina 

ainda Freire (2011, p. 29), o movimento da palavra flui do mundo por meio da leitura que dele 

realizamos, e essa é uma dinâmica de transformação consciente. Azevedo (2006), ao discorrer 

sobre a cultura popular e a leitura, afirma: 

 

Paradoxalmente, quando crianças filhas de pais analfabetos – ou mesmo 

quando adultos analfabetos – matriculam-se na escola, veem-se 

imediatamente obrigadas a enfrentar o discurso da cultura oficial, o referido 

“saber sistemático, erudito, da classe dominante”, marcado, como sabemos, 

pelo individualismo, pela secularização, pelo pensamento abstrato, crítico e 

analítico, pela informação e pela objetividade.  

 

A voz da professora, que nega a narrativa inventada pela avó, reproduzida na voz da 

aluna, representa a ruptura, a cisão entre o saber popular do mundo lido e o saber escolarizado. 

Entretanto, a compreensão do contraste entre a leitura da palavramundo (FREIRE, 2011, p. 20) 

e a leitura do texto realiza-se, no relato da participante, como a acomodação dos contrários: “eu 

usufruía dos dois”.  

Interpreto essa compreensão como a dialogia complexa em ação, pois mesmo após 

compreender que a avó era analfabeta, Moriana não nega nem a leitura da avó nem a da escola, 

compreendendo essas leituras como opostos complementares, sem operar exclusões, 

apagamentos ou sobreposições.  

A experiência relatada por Moriana, assim como a de Armila, explicitam um contexto 

comum às participantes: a inserção em um grupo familiar cujo leitor de referência não tem 

necessariamente alta escolaridade, nem o ambiente doméstico é relatado como um espaço 

necessariamente letrado.  

Em outras palavras, o INCENTIVO promovido pela família, no contexto em estudo, 

abre espaço para uma indagação: como compreender a emersão da formação leitora em um 

ambiente doméstico identificado com um baixo capital econômico e cultural (BOURDIEU, 

1986)? 

Nogueira e Nogueira (2017, p. 90) ao discutirem as contribuições de Charlot (2007) ao 

pensamento bourdieusiano, apresentam as perspectivas do primeiro a respeito do sucesso 

escolar. Segundo seus argumentos, a escolarização não poderia ser compreendida somente 

como uma consequência direta do capital econômico ou cultural. Para Charlot, importa o 

sentido que os sujeitos atribuem à sua escolarização. Assim, uma família na qual pais têm 

elevado patrimônio econômico e cultural tenderia a favorecer, mas não garantir um bom 
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percurso escolar; o reverso também seria válido, ou seja, estar inserido em uma família com 

elevados recursos econômicos e culturais não representaria a garantia do sucesso escolar. Esse 

sucesso depende da observação do modo como os pais interpretam seus patrimônios e como o 

utilizam na escolaridade dos filhos, bem como a relação que os próprios filhos estabelecem com 

o patrimônio familiar, com a escola e com o saber.  Para Nogueira e Nogueira (2017, p. 91), 

 

Seria necessário considerar o significado que esse indivíduo atribui às 

condições objetivas nas quais ele se encontra e, portanto, o modo como ele se 

relaciona com elas. Esse significado, embora seja construído socialmente, não 

poderia ser diretamente deduzido do pertencimento do indivíduo a uma dada 

categoria social.  

 

Acredito que essa perspectiva, que considera as relações que o sujeito estabelece com o 

conhecimento, contribui para a compreensão do questionamento proposto. Charlot (2007, p. 

78) entende que a construção desse significado se dá a partir do seu conceito de relações com 

o saber. Para Charlot (2007, p. 78), 

 

A relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo 

e com os outros. É relação com o mundo como conjunto de significados, mas, 

também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo.  

 

O conjunto de significados refere-se ao fato de que o mundo chega ao ser humano como 

sentidos partilhados, ou seja, por meio do universo simbólico. A relação com o saber é, portanto, 

uma forma de relação com o mundo por meio de sistemas simbólicos, em especial a linguagem, 

como ressalta o autor. 

Essa relação, porém, não elimina a constituição tanto do sujeito quanto do mundo. O ser 

humano reside em um corpo dinâmico, que utiliza e produz energia, e o mundo existente é uma 

realidade material, passível de ser transformada. Essa constatação implica que o mundo não é 

apenas uma abstração, mas também é um horizonte de atividades. Assim, a relação com o saber 

implica também uma atividade do sujeito no mundo. Essa relação, por sua vez, é também uma 

relação com o tempo – que é o tempo da história, seja a da espécie humana, que se sucede em 

gerações, seja a do sujeito, de seus antepassados e seus sucessores. Esse tempo não é 

homogêneo, mas sim marcado por momentos, por rupturas, interpenetrando-se de presente, 

passado e futuro. Assim, analisar a relação com o saber é considerar que, como destaca Charlot 

(2007, p. 78): 
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[...] a relação com o saber é a relação com o mundo, relação consigo mesmo, 

relação com os outros. Analisar a relação com o saber é analisar uma relação 

simbólica, ativa e temporal. Essa análise concerne à relação com o saber que 

um sujeito singular inscreve num espaço social.  

 

Nesse sentido, os sujeitos estão contextualizados tanto no plano coletivo quanto no 

individual, no universal e singular, o que demanda que sejam compreendidos tanto em sua 

posição social objetiva quanto em sua posição subjetiva. Conforme discutem Rego et al. (2011, 

p. 39), 

 

Charlot exemplifica: “Posso ser filho de imigrante analfabeto e ter orgulho 

disso, assim como posso ter vergonha; posso ser filho de imigrante e ter como 

projeto mostrar aos outros (meus semelhantes) que temos valor também. Há, 

pois, várias maneiras de ser filho de imigrante”. O que vai determinar a forma 

de agir de um filho de imigrante não é, como se pode ver, a posição objetiva 

da família, mas o que o filho faz com base na sua interpretação dessa posição. 

Assim, põe-se de pronto a questão do sentido; do sujeito que busca sentido 

nas coisas e age segundo essa forma de sentir e perceber.  

 

Ao pesquisar os casos de sucesso escolar em meios populares, Lahine (1997) aprofunda 

a discussão sobre o desempenho escolar por meio da observação da consonância ou dissonância 

entre as formas de relações sociais que se estabelecem entre a escola e a família. Em outras 

palavras, propõe-se a analisar como se combinam traços específicos das redes de relações 

estabelecidas pela escola e pela família para a compreensão do sucesso ou do fracasso escolar. 

 

Para a descrição das configurações familiares, consideramos como pertinentes 

os cinco temas que seguem: as formas familiares da cultura escrita, as 

condições e disposições econômicas, a ordem moral doméstica, as formas de 

autoridade familiar e as formas familiares de investimento pedagógico. 

(LAHINE, 1997, p. 20). 

 

A reflexão do sociólogo volta o olhar para o fato de que o capital cultural familiar, a 

vivência cultural em um meio em que se manifesta o gosto pela leitura, a recorrência a teatros, 

cinemas, museus podem determinar, mas não garantir mecanicamente a posse de cultura dos 

herdeiros. É essencial, para ele, observar como se realizam as formas de se relacionar, apropriar 

e transmitir essa herança cultural. Dessa forma, é no estudo das condições do processo de 

transmissão/interiorização que reside o entendimento de como esses recursos de fato 

contribuem para o sucesso escolar (SETTON, 2011, p. 64). 
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A pergunta inicialmente proposta, que se dispunha a indagar o surgimento de leitores 

em contextos familiares não letrados ou com baixo acesso a condições de letramento, em 

especial o escolar, estudadas a partir das ideias de Freire (2011), Charlot (2007) e Lahine 

(1997), apontam, em meu entendimento, para uma direção comum: a natureza essencialmente 

interrelacional do INCENTIVO à formação leitora.  

Essa natureza essencialmente interrelacional captada na pesquisa evidencia-se na 

observação das relações que o leitor em formação estabelece com seu contexto formativo e 

como esse contexto age sobre esse sujeito contextualizado. Esse sujeito-leitor-no-mundo, para 

ser compreendido, demanda uma perspectiva ecossistêmica (MORIN, 2000, 2010, 2015b, 

2018) que observe as emersões ensejadas no seio dos sistemas em que ele age e com o qual 

interage. Também deve ser compreendido dialogicamente, sem neutralizar as possíveis 

contradições que possam surgir como fatos da realidade de sua formação. Igualmente 

importante é não perder de vista a causalidade circular, que não se fecha à ideia de um circuito 

regulador, mas se abre à autorregeneração, observando de que modo possíveis situações de 

ausência ou negação reconstroem-se e renascem como uma nova produção de sentido. Essa 

natureza interrelacional também é hologramática, pois as várias condições que determinam a 

formação leitora são partes de um todo, mas se estendem de volta a esse todo, ao mundo, 

recursivamente, produzindo interrelações e se produzindo delas. 

Adelma, ao discorrer sobre sua prática, traz a narrativa apresentada no excerto 90, 

abaixo: 

  

Excerto 90 

Eu trabalhei com os meus alunos do Ensino Médio o teatro de Gil Vicente, na 

praça. Só que assim, não foi teatro, porque eles morriam de vergonha... Então, 

o que nós fizemos? Nós adaptamos um texto de Gil Vicente, com as falas, né? 

E eles foram fazendo uma leitura dramatizada, todos participaram, quer dizer 

eles ainda se sentiram assim, valorizados, a família foi lá aplaudir, então eu 

acho que é isso, a gente vai semeando...  

 

 

Em sua ação de INCENTIVO, a participante parte da negação e da dificuldade de seus 

alunos, adultos do EJA, e as regenera em outros contextos: seja o linguístico, na adaptação do 

texto de Gil Vicente, seja na (re)criação de um trabalho de leitura dramatizada, passível de ser 

realizada junto aos alunos. A leitura, no contexto do evento de letramento, feita em voz alta, na 

praça, determina também outros sistemas de relações sociais, uma vez que conecta a situação 
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escolar à vida vivida na realidade, à praça pública da cidade, à situação de interação para a qual 

o gênero teatral é, de fato, criado.  

A presença da família de seus alunos, como uma plateia especial da atividade de leitura, 

reconecta o elo formativo: o INCENTIVO que Adelma recebeu da sua própria família tem 

potencial de emergir recursivamente no relato de sua ação como formadora de leitores, ainda 

que regenerada a partir da negação inicial de seus alunos. 

Considerando as discussões empreendidas, o subtema família, integrante do tema 

INCENTIVO, pode ser definido como a ação das ligações realizadas no âmbito doméstico, 

junto a familiares próximos, capazes de constituir uma parte da rede de conexões que opera na 

formação do leitor. 

O tema INCENTIVO também foi abordado pelas participantes ao discutirem os vínculos 

com a figura de uma professora. Esse subtema emerge como motivação exercida por uma 

docente, nos diferentes níveis de escolaridade, que conduziram, aproximaram ou desvendaram 

para as participantes o universo da leitura, conforme se verifica nos excertos de 91 a 96: 
 

Excerto 91 

As aulas da Dona Regininha eram maravilhosas!! Ela fazia com que nos 

apaixonássemos pela leitura, envolvia os alunos na organização da biblioteca 

da escola, que ela se empenhou em criar e que hoje leva o nome dela. [Adelma] 

 

Excerto 92 

Minha primeira escola foi E.M.P.G Professor Antônio Prudente, recordo o 

nome da minha primeira professora, (professora Ivone), ela me ensinou a ler 

as palavras e a ler a mim, ela perguntava sobre as histórias que conhecíamos, 

alguns amigos traziam as histórias conhecidas, que existia nos livros e que 

compartilhávamos, porém eu, levava as histórias da minha avó. As mais 

escabrosas histórias, “uma tal de mala assada”, ou “a história do ano 

versificando os meses” (essa eu vou escrever depois, me recordo direitinho), 

entre outras, que só faltava matar todos de tanto rir! Eu costumava dizer que 

seria professora de “histórias”. 

Tempo bom esse, a professora Ivone marcou minha vida, mas a professora 

Heloísa me ensinou a sonhar, e por sua influência sonho até hoje. [Moriana] 

 

Excerto 93 

Heloísa era a professora da sala de leitura, (sabe que ainda me lembro da voz 

dela, do rosto, do jeito de falar, de rir, me lembro de tudo, nitidamente), ao 

passar dos anos os professores de sala mudavam, mas a professora Heloísa 

permanecia na sala de leitura e o meu contato com ela foi ano a ano até a 

sétima série.  

Ela me apresentou a Emília, muito antes de dizer sobre Lobato, com ela 

conheci o teatro e outra vez me apaixonei, ela dizia que quando lia era como 

se o teatro estivesse dentro da sua cabeça, era possível ver os personagens se 

quiséssemos de verdade, então eu comecei assim, primeiro imaginando os 



187 

 

 

 

personagens, depois, imaginando que determinado personagem era eu, e por 

fim imaginava que o autor em pessoa estava me contando a tal história, 

[Moriana] 

 

Excerto 94 

Eu fui aprender realmente no primeiro ano, que no nosso tempo era onde 

alfabetizava... Eu lembro, minha professora chamava-se Leticia... E a primeira 

vez que ela deu a cartilha Caminho Suave... Né, e mandou a gente fazer a 

lição, as letras, e eu trouxe para casa... [Armila] 

 

Excerto 95 

E aí eu lembro que eu amava as aulas da Sônia Sachs, que era Literatura, e eu 

lia realmente todos aqueles livros para fazer prova...[Armila] 

 

Excerto 96 

Porque pela minha experiência... Eu tive lá uma professora do ensino médio, 

que ela incentivou tal a gente a ler Dom Casmurro...  E isso acabou 

despertando gosto pela leitura... 

A gente... De vez em quando... Ter algum retorno... Muito positivo, né? Vou 

contar um exemplo... Teve uma... Uma adaptação de Vidas Secas no Sesi... 

Aí, eu tinha visto, tal, no Facebook, sei lá onde, e aí eu estava na sala de aula 

e uma aluna que tinha se formado ano passado me mandou uma mensagem... 

Professora, você vai ter, viu que vai ter Vidas Secas no Sesi, professora, tem 

que pegar o ingresso, já tá aberto! Ai, eu lembrei de você, porque foi você que 

me fez ler esse livro...[Cloé] 

 

Os excertos mostram as memórias das participantes em seus relatos, relembrando 

professoras significativas em sua formação. No caso de Cloé, ela também relata o contato de 

uma aluna que se lembrou dela como professora relevante em sua formação leitora. No 

conjunto formado pelas referências, a figura da professora apresenta três pontos de atenção.  

O primeiro deles refere-se ao fato de que professora não é apenas aquela que participou 

do contexto inicial de formação leitora. Se, no relato de Armila e de Moriana, a professora dos 

anos iniciais é lembrada, na fala de Cloé, e na segunda fala da própria Armila, a lembrança 

ocorre em outra fase da formação leitora. Cloé cita uma professora do Ensino Médio e Armila 

relembra uma docente de Literatura, na época de sua graduação. A professora surge na 

pesquisa, como visto, tanto na formação inicial, quanto no nível médio e no superior. 

Outro ponto é a referência a contextos de conhecimento e recursos metodológicos 

diversificados. Se para Armila a lembrança significativa remete à imagem da cartilha Caminho 

Suave, para Adelma e para Moriana ocorre como uma ação de letramento literário escolar. Já a 

memória da aluna de Cloé situa-se no contexto da cultura digital, no universo do Facebook e 

das mensagens de texto.  
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Um último ponto refere-se ao vínculo explícito com a figura humana da docente, 

manifestado nos vocábulos utilizados pelas participantes: “Ela fazia com que nos 

apaixonássemos...” [Adelma]; “me ensinou a sonhar”, “ainda me lembro da voz dela, do rosto, 

do jeito de falar, de rir, me lembro de tudo, nitidamente” [Moriana]; “eu amava as aulas da 

Sônia Sachs” [Armila].  

Barbosa e Barbosa (2013, p. 13), ao tratarem do papel do professor mediador na leitura, 

discutem um relato de aluna que fala sobre o respeito e a admiração por uma professora a quem 

devia sua paixão pela leitura. Em sua discussão, as autoras afirmam: 

 

A memória retém o todo corporal desse outro [a docente], mas é um corpo que 

se desintegra como corpo físico e se reintegra como corpo de saber. Este é 

percebido pelo modo de falar da leitura e pelo que lia. O tema da leitura torna-

se atrativo porque está envolto em um tom, em um modo de ser. A professora 

passa a ser parte essencial do conteúdo de ensino porque sua relação com o 

que ensina é determinante à construção da relação do aluno com a leitura em 

si. 

 

As autoras ressaltam importância da conexão, do amálgama que se realiza entre a 

docente, enquanto ser humano, e as relações que cria com o conteúdo que ensina. Na memória 

da aluna, a professora – em sua materialidade humana –, o saber e a leitura constituem um todo, 

que é recuperado pela estudante como estímulo ao seu interesse pela leitura. 

A lembrança da professora, nos relatos desta pesquisa, também não se isola do objeto 

da leitura, manifestado nas citações de obras e autores: Monteiro Lobato e sua Emília, Dom 

Casmurro, Vidas Secas surgem no contexto dos relatos. Essa relação emotiva se mantém, como 

visto, independentemente da faixa etária em que o relato se dá, ou seja, ocorre nos anos iniciais 

da infância e na vida adulta. 

O que se pode notar a partir do observado na pesquisa é que a professora, como 

incentivadora, não se vincula diretamente a uma fase específica da formação escolar ou do 

desenvolvimento leitor. Tampouco exclui diferentes perspectivas metodológicas, contextos de 

aprendizagem e recursos educativos. Constitui – isto sim – uma conexão profundamente 

significativa entre o leitor, em qualquer momento de sua formação, e a leitura em si.  

A professora, como formadora de leitores, identifica-se pelas conexões que realiza, 

pelo significado que cria e pela (re)ligação que efetiva, ou seja, pela qualidade específica do 

vínculo que produz entre leitores e leituras. Esse vínculo, conquanto pressuponha a atividade 

formativa no ambiente educacional e seu contexto peculiar, também pode se realizar a partir de 
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fatores não previsíveis, ativados no microcosmo da intersubjetividade e da relação com o 

mundo. 

Essa qualidade específica do vínculo retoma a interpretação realizada do subtema 

família, em que focalizei a natureza essencialmente relacional que identifica o INCENTIVO à 

formação leitora. Recursivamente, essa natureza ressurge e se reafirma no subtema professora: 

é na (re)ligação, na conexão, na interseção que emerge o INCENTIVO à leitura, de acordo com 

os achados desta pesquisa. 

A dimensão temporal da relação com o saber (CHARLOT, 2007, p. 80) também 

constitui uma dimensão do subtema. A professora não está apenas em um contexto específico, 

mobilizando os saberes em função do aprendizado, mas tem uma ação que se amplia no tempo 

– manifesta-se como lembrança, ativa-se como referência e reaparece na ação docente, 

entrecruzando passado, presente e futuro. A lembrança da professora ainda guarda seu 

potencial de INCENTIVO, é ainda motivadora mesmo que a situação de ensino e o contexto 

em que a atuação se realizou tenham acabado ou se transformado. 

O subtema professora, ligado ao tema INCENTIVO, pode ser definido como aquele 

que contempla a figura humana da docente, e traz em sua identidade a capacidade da criação 

de conexões significativas com o saber – conexões essas que são transtemporais, organicamente 

conectadas aos microambientes que fomentam os sentidos da leitura para o sujeito-no-mundo 

em qualquer momento de sua formação leitora.  

Traz também em sua natureza uma característica que se conecta àquela reconhecida no 

subtema família, uma vez que ambos os subtemas partilham do potencial de criar elos 

consistentes, permanentes e significativos no processo formativo do leitor, em diversos 

contextos.  

É assim que a avó, analfabeta, durante a infância de uma participante, e a professora de 

literatura da faculdade de Letras, na vida adulta de outra, encontram-se no tema INCENTIVO: 

não pelas diferenças que representam, mas pela identidade que partilham, como elos que são 

no processo de (re)ligação entre o sujeito, o conhecimento e o mundo, na formação leitora. 

O INCENTIVO, tema constituído pelos subtemas família e professora, em suma, 

refere-se às ações que operam na organização complexa do processo formativo leitor. A partir 

do exposto até aqui, apresento o último tema que emergiu dos registros da pesquisa, e que se 

revela as relações entre a formação do leitor e as paixões humanas, como desenvolvido na seção 

seguinte. 
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4.7   Eros 

 

A busca pela essência da formação leitora sob o olhar do professor de Língua Portuguesa 

foi um percurso repleto de rupturas, religações e reconexões. Nessa jornada de busca pelos 

temas que melhor caracterizassem o fenômeno abordado neste trabalho, uma questão emergiu 

desde o início da interpretação: apesar das diferentes qualificações profissionais, experiências, 

lugares de atuação, idades e trajetórias pessoais, todas as participantes apresentavam uma 

conexão com a formação leitora na forma de um princípio motivador, uma centelha original, 

uma força ignescente caracterizada pelo profundo amor às experiências proporcionadas pela 

leitura.  

Para qualificar esse princípio, optei por nomear o presente tema como Eros, em conexão 

com a compreensão moriniana do termo, ou seja, Eros como a “paixão criadora” (MORIN, 

2015a, p. 177), que age como uma inovação transformadora, um desvio, um princípio 

revolucionário.  

Assim, compreendo Eros, sob o enfoque desta interpretação, como a paixão por ler e 

por formar leitores, manifestada no profundo prazer proporcionado pela interação com a leitura, 

e que se estende à ação de compartilhar momentos de leitura com os alunos em sala de aula, 

por discutir uma obra, por ouvir histórias e (re)contá-las, por ensinar e aprender por meio de 

narrativas. O tema EROS é constituído pelo subtema permanência, que emerge a partir da 

observação de que o amor à leitura atravessa o tempo, guardando a possibilidade de ser revivido 

em outras circunstâncias da vida, trazendo em si o potencial de agir como motivação à formação 

leitora.  

Os excertos a seguir constituem situações em que o tema se manifesta: 

 

Excerto 97 

Agora sim, aqui começa de fato o meu caso de amor com os livros, a 

descoberta da leitura e o mundo que eu estava preste a conhecer. [Moriana] 

 

Excerto 98 

Experiência leitora... Foi o fato de desde pequena, desde pequena, desde que 

eu era muito pequena... eu sou apaixonada por livros, revistas, por letras... 

[...] 

Eu queria saber ler... Eu queria saber o que estava escrito... [Armila] 
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Excerto 99 

Eu sempre gostei, nunca foi pra mim... difícil... a parte de ler os livros, né? Eu 

amo até hoje, eu gosto muito de Literatura... Então realmente os livros me 

influenciaram sim, eu acho que é o lugar que eu me encontrei... 

[...] 

E sempre fui boa aluna de Matemática, por sinal... Mas eu sempre gostei de 

livros, né, de leitura, sempre gostei. E eu lembro que eu tinha uma professora 

no terceiro ano do ensino médio, espetacular... em literatura... E eu amo 

literatura... Falei, não, gente, é isso aí que eu vou fazer! [Armila] 

 

Excerto 100 

O livro era "Pollyanna", de Heleanor H. Porter. Ouvi a leitura deles e fiquei 

encantada, tentando entender tudo e principalmente por que eles riam em 

determinadas passagens... Foi então que comecei a ter curiosidade em pegar 

os livros deles... [Leandra] 

 

Excerto 101 

Não havia um único tipo de leitura, liamos desde “Sabrina”, e "Brigitte 

Montfort" (espiã da CIA), até os “faroestes”, que na verdade eram todos 

iguais, os heróis com ombros largos, queixo quadrado, e que davam três tiros 

de uma vez... rsrsrs... Fase boa. Saudades. [Adelma] 

 

Excerto 102 

Aos quinze, em 1994, hormônios à flor da pele, e de repente conheci Capitu. 

A partir daí, a leitura serviria para descobrir novos mundos. [Cloé] 

 

Excerto 103 

Aí, eu tinha visto, tal, no Facebook, sei lá onde, e aí eu estava na sala de aula 

e uma aluna que tinha se formado ano passado me mandou uma mensagem... 

Professora, você vai ter, viu que vai ter Vidas Secas no Sesi, professora, tem 

que pegar o ingresso, já tá aberto! Ai, eu lembrei de você, porque foi você que 

me fez ler esse livro... [Cloé] 

 

A relação que as participantes mantêm com a leitura é marcada por um vínculo pessoal 

e profundamente amoroso. Moriana e Armila explicitam o sentimento em seus relatos, o que se 

pode observar por meio de recorrências lexicais.  

Moriana, no início do relato pessoal que integrou os textos da pesquisa, apresentou um 

pequeno preâmbulo a respeito de seu contexto familiar de infância e, ao fazer referência às 

primeiras experiências formativas leitoras, utiliza a expressão “caso de amor” para apresentar 

as lembranças de sua vivência na biblioteca da escola e o contato com os primeiros livros. 

O relato de Armila apresenta a peculiaridade de referir-se às experiências leitoras em 

diferentes momentos da vida, recorrendo a expressões que remetem ao amor. Na infância, 

rememora suas lembranças iniciais e se declara “apaixonada” por livros; já na adolescência, 

afirmava que era boa em Matemática, mas afirma “eu amo Literatura”. E essa relação amorosa 

se estende ao presente, o que se evidencia quando afirma “Eu amo até hoje” ao se referir à 
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leitura literária. Na infância, na adolescência e na vida adulta, as referências que Armila faz à 

leitura são marcadas por escolhas lexicais que remetem ao sentimento amoroso. 

Nos relatos de Adelma, Leandra e Cloé, a relação amorosa que se estabelece com a 

leitura deixa-se entrever nas narrativas de experiências leitoras marcadas por diferentes 

sentimentos. Leandra se recorda de seus anos iniciais de aprendizado de leitura, quando via sua 

irmã mais velha ler para seu irmão e compartilhava dos momentos de risos, o que a instigava a 

querer ler também, pois ficava curiosa por pegar seus livros e participar daquele momento 

juntamente com eles.  

Para Adelma, os livros da juventude e as narrativas da espiã, dos heróis de faroeste 

também são referidos com termos que remetem à amorosidade. Ao relembrar essas experiências 

leitoras, a participante fala delas como uma “fase boa”, da qual sente “saudades”. No contexto 

da narrativa de Adelma, ela discorria sobre os diferentes gêneros que permeavam sua formação 

como leitora e, ao fazê-lo, insere uma digressão emotiva que deixa entrever os sentimentos que 

subjazem às leituras que realizou. 

Cloé refere-se ao encontro com Capitu em uma fase de “hormônios à flor da pele”. O 

momento de efervescência pessoal da juventude é marcado pela intensidade com que uma das 

personagens femininas mais importantes da literatura encontra a narrativa da formação de Cloé 

– que é precisa ao citar ano, idade e personagem. A ligação amorosa proporcionada pelo 

compartilhamento de uma leitura também é contada por ela ao falar da aluna que, mesmo após 

ter-se formado, entra em contato com a professora para falar sobre a apresentação da obra Vidas 

Secas. É um momento de resgate do sentimento de quem foi tocado pela experiência formativa 

significativa, que vê sentido em retornar ao seu formador e partilhar com ele uma nova 

experiência.  

Percebo que a relação amorosa que as participantes mantêm com a leitura age como 

uma fonte de motivação, como uma força motriz que as impele ao desenvolvimento de novas 

experiências. Os excertos trazem menções em que essa relação aparece de forma evidente, 

como se verifica nos pontos dos trechos anteriormente citados: 

• “mundo que eu estava preste a conhecer” (Moriana); 

• “os livros me influenciaram sim, eu acho que é o lugar que eu me encontrei” e “é isso 

aí que eu vou fazer” (Armila); 

• “Foi então que comecei a ter curiosidade em pegar os livros deles...” (Leandra); 

• “A partir daí, a leitura serviria para descobrir novos mundos.” (Cloé) 
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Nos trechos destacados, o encontro com a leitura é tratado como fonte para novas 

perspectivas, para a curiosidade, para a abertura a um novo mundo, para o olhar no futuro. O 

amor à leitura impele o desenvolvimento formativo, irradia-se para a construção de novas 

relações e conexões com o conhecimento, com a realidade e com a própria vida. Como aponta 

Armila, os livros exercem influência, constituem o lugar do encontro consigo mesmo e 

determinam a ação futura, como ocorre quando afirma “é isso que eu vou fazer”.   

A força do sentimento manifestado nos relatos das participantes age duplamente, tanto 

como uma projeção, a partir das primeiras experiências do prazer de ler, quanto como resgate, 

permitindo a reconstrução memorialística dos momentos de convívio com a leitura, 

constituindo um movimento de circularidade recursiva. A projeção e o resgate realizam-se por 

vias do sentimento amoroso manifestado pelas participantes ao discorrerem sobre a leitura. 

Morin (2012, p. 40) compreende Eros como filho do espírito e do sexo, ambos 

mutuamente abertos e conectados. A faceta do espírito é compreendida pelo autor como a 

mente, ou seja, a capacidade humana de desenvolver as diferentes formas de inteligência 

existentes na natureza.  

A mente humana expande as formas de inteligência existentes na natureza e cria outras, 

que serão aplicadas na práxis (atividade transformadora e produtiva), na tekhnê (atividade 

produtora de artefatos) e na teoria (conhecimento produtivo especulativo). A faceta do sexo é a 

excitação provocativa, que invade a mente, extrapola, toma conta do corpo. Define-se como a 

atração, a emoção, a exaltação, o desconhecimento das regras, convenções e interdições. Eros, 

nesse sentido, projeta-se e se expande por tudo, constituindo uma das fontes da complexidade 

humana. Como define Morin (2012, p. 40), 

 

O eros irriga mil redes subterrâneas presentes e invisíveis em qualquer 

sociedade, suscita miríades de fantasias em cada espírito. Opera simbiose 

entre o clamor do sexo que vem das profundezas da espécie e o chamado da 

alma que busca adorar. Essa simbiose chama-se amor. 

 

Defino, nesta pesquisa, o tema com o substantivo EROS – emprestando-o de Morin – 

por compreender uma estreita relação entre o conceito por ele definido e as emergências que 

surgiram nos textos das participantes. Na relação aqui estabelecida, interpreto o tema EROS 

como a manifestação do sentimento amoroso característico da relação que o ser humano 

desenvolve na interação com as leituras mais profundamente significativas no seu processo de 
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formação leitora, sentimento esse que constitui a motivação do sujeito na busca de novas 

experiências de leitura. 

Essa relação traz em sua gênese, primeiramente, o prazer, identificado pela emoção, 

pela excitação, pela projeção para o futuro e por uma natureza profundamente fecunda, e 

segundo, pelo espírito, na compreensão moriniana do termo, ou seja, pela ação da mente 

humana que constrói, cria, produz, teoriza. Como afirma Morin (2012, p. 40), o espírito humano 

abre-se para o mundo, “revela-se pela curiosidade, pelo questionamento, pela exploração, pela 

investigação, pela paixão de conhecer”. 

As narrativas que as participantes fazem de sua experiência formativa leitora é marcada, 

como apontado anteriormente, pelas referências, algumas delas explícitas, como o fazem 

Moriana e Armila, ao amor à leitura. Esse amor perpassa diferentes estágios da vida e se 

constitui como fonte de aprendizado, de desejo pelo conhecimento, de estímulo, de conexão 

com o outro. É a curiosidade pela leitura, provocada pelos risos dos irmãos, que move Leandra 

aos livros. O mesmo espaço de relações intersubjetivas promovidas pelo compartilhamento da 

leitura é igualmente o que religa Cloé e sua ex-aluna. EROS é o lugar da descoberta, da abertura 

para novos mundos, outros saberes e novas (re)conexões e ligações.  

Importa para a compreensão do tema EROS a observação dos vínculos criados entre o 

sujeito e o mundo. Concordo com Charlot (2007, p. 81) quando afirma que a relação do sujeito 

com o saber implica o desejo. Esse desejo é compreendido como uma expressão do sujeito em 

relação ao outro, ao mundo e a si, ou seja, somos sujeitos “desejantes”, e uma das manifestações 

desse desejo recai sobre o saber. Essa forma específica do desejo do saber é oriunda da 

experiência com o prazer de aprender e saber. Para o autor, essa relação não é um encontro 

entre uma “pulsão” e um “objeto”, uma vez que o objeto do desejo já está presente, está no 

mundo, no eu e no outro, mas a “relação é que se particulariza, não é o objeto da relação que se 

torna particular” (CHARLOT, 2007, p. 81). Enfatizo a questão trazida pelo educador: é na 

relação entre o sujeito e o conhecimento que o prazer do sujeito desejante ganha existência. 

Tomando o saber como o conhecimento mediado pela leitura, as experiências trazidas 

pelas participantes apontam para essa relação: remetem a microssistemas de vivências e 

sentidos em que a leitura esteve conectada a uma experiência emotiva marcante, ao vínculo 

criado entre o texto, como a manifestação do saber, e os sentimentos suscitados durante a 

experiência de leitura – é o “caso de amor” referido por Moriana.  
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A intensidade com que as experiências relatadas no tema EROS propiciaram a 

emergência do um subtema permanência. Esse subtema emerge como referência ao fato de 

que a formação leitora é de tal forma marcante, sob o ponto de vista do sentimento vivido pelo 

leitor, e de tal forma marcada, seja contato com uma obra ou com formadores, que permanece 

ao longo da vida, ou seja, atravessa o tempo, e é profundamente significativa, mesmo após o 

primeiro contato, como nos contam os relatos de 104 a 106: 

Excerto 104 

Ao declamá-lo (poema I- Juca Pirama), tinha a sensação de fazer parte daquela 

tribo, sentia o pulsar de todo sentimento envolvido no poema. Gostei tanto que 

o decorei e o guardo comigo até hoje. [Adelma] 

 

Excerto 105 

Antes disso, meu primeiro livro lido foi "A sementinha bailarina", na primeira 

série, professora Odiná. Tenho um que achei num sebo e comprei depois de 

adulta, está na minha estante. [Cloé] 

 

Excerto 106 

Outro livro que li aos oito anos e que marcou minha vida foi “As aventuras de 

Tibicuera”, de Érico Veríssimo, era a história de um indiozinho que crescia e 

acompanhava a história do Brasil em paralelo até que virou adulto.... 

recentemente reli esse livro, pois há tempos queria fazer isso, mas não o tinha 

mais e tive a ideia de procurá-lo em PDF na internet e consegui! [Leandra] 

 

Adelma, Cloé e Leandra relatam uma ação semelhante: guardar – seja na memória, 

como no caso de Adelma, na versão impressa, como o fez Cloé, ou na digital, como relata 

Leandra – a leitura com a qual tiveram experiências significativas. O resgate do texto vincula-

se à vivência que as participantes tiveram pela primeira vez com as obras. Essa experiência, 

ressignificada após a vida adulta, motiva as docentes a manter junto a si, de diferentes formas, 

o texto com o qual estabeleceram elos amorosos. 

 O subtema permanência, vinculado ao tema EROS, define-se pela natureza recursiva 

que se estabelece entre os sentimentos provocados pelas experiências de leitura no processo de 

formação do leitor e o potencial gerador que essa experiência ainda guarda em si, a tal ponto 

que passa a (re)significar a retomada do contato com o texto do primeiro encontro em diferentes 

momentos da vida.  

A permanência também insere a relação do ser humano com o tempo do aprender, do 

ler e do reler, ou seja, com a reconstrução dos sentidos na espiral recursiva do tempo. Charlot 

(2007, p. 78) afirma que o tempo do aprender “não é homogêneo, é ritmado por ‘momentos’ 

significativos, por ocasiões, por rupturas; é o tempo da aventura humana, a da espécie, a do 

indivíduo”. Assim também emerge o sentido da permanência, conforme interpreto a partir das 
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experiências relatadas – os momentos significativos, que provocam vivências marcantes, ficam 

retidos nas narrativas individuais, constituindo o sujeito em sua relação com o mundo e com o 

conhecimento. 

A permanência também evidencia o caráter holográfico da experiência narrada. 

Adelma afirma que a leitura fazia com que ela se sentisse como parte da tribo, o que a fez 

guardar na memória o texto. Cloé e Leandra adquiriram para si as obras lidas, incorporando-as 

às suas coleções pessoais. O operador hologramático, segundo o qual o todo está nas partes e 

as partes estão no todo, verifica-se quando se percebe que o texto, como integrante de um todo-

cultura, passa a se integrar ao repertório pessoal do sujeito, que é parte dessa mesma cultura. 

Esse sujeito-parte constrói sentidos sobre o lido, personaliza a experiência, e esta, uma vez 

compartilhada, também se integra ao todo-cultura. É o que se verifica quando Cloé fala sobre a 

aluna que voltou por se lembrar da professora que falou sobre o livro. 

Em síntese, o tema EROS, que se constitui pelo subtema permanência, traz como um 

dos componentes da formação do leitor a paixão por ler – sentimento este que pode se identificar 

como uma motivação essencial do processo formativo. 

 

4.8 Fazendo sentido da essência do fenômeno pesquisado 

 

O processo interpretativo da AHFC, conforme descrito na seção 3, é profundamente 

marcado pelo enfrentamento dos momentos de ordem e desordem, pela recursividade e pelo 

percurso de busca de um substantivo que melhor metaforize o tema fenomenológico complexo 

que emerge dos textos da pesquisa.  

No processo interpretativo que empreendi, à medida que os embates na construção da 

interpretação do fenômeno se realizavam, e a interpretação se configurava como uma 

organização complexa, os operadores do Pensamento Complexo evidenciavam-se em sua 

constituição. As narrativas, reflexões, memórias, críticas, dores e prazeres relacionados ao 

fenômeno interrelacionaram-se como um sistema complexo, no qual elementos (res)surgiram 

recursivamente, holograficamente e, em especial, dialogicamente na organização da 

interpretação. 

O operador dialógico evidencia-se de forma proeminente à medida que, durante a 

interpretação do fenômeno, a formação leitora, para o professor de Língua Portuguesa na 

Educação Básica, não dissocia elementos de natureza oposta e complementar. Essa operação 
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dialógica manifesta-se como um elemento eco-organizador dos temas que emergiam na 

pesquisa. 

Assim é que, do mesmo modo que a força da INSTITUIÇÃO age na constituição do 

fenômeno, o ENFRENTAMENTO desse poder institucional também está em sua essência. É 

da natureza da formação leitora, para o professor de língua materna, inserir-se no todo-

instituição, mas também combatê-lo, em sua precariedade, normas e limitações, para poder 

formar leitores. Esse professor, em sua própria formação, também subverte normas, às vezes 

sociais ou familiares, para poder chegar à leitura que deseja, de modo que esses temas 

constituem opostos complementares. 

A força da INSTITUIÇÃO, que opera com suas forças centrípetas para manter o 

sistema, determinando regras e macroestrutura – inclusive aquelas que situam os espaços típicos 

do aprendizado leitor, como a sala de aula, a biblioteca, o laboratório de informática – 

regulamentações, e tende à estabilização e à padronização –, também encontra a força 

centrífuga das ações de ENFRENTAMENTO, que se constituem como brechas e fissuras no 

sistema, agindo no sentido de gerar aberturas, favorecendo a diversificação das (re)conexões. 

Como afirma Morin (2015a, p. 299), 

 

Por fim, as grandes sociedades históricas, da Antiguidade aos nossos dias, 

funcionam sempre entre dois polos de organização, um polo de ordem rígida, 

que emana do aparelho de Estado e mais amplamente de tudo o que é poder, 

e um polo de anarquia infraestrutural, ou seja, de interações espontâneas e 

espontaneamente organizadoras.  

 

A formação leitora em língua materna também associa dialogicamente outro par de 

temas: DIFICULDADE e INCENTIVO. Na interpretação dos textos, notei que a formação 

leitora se realiza pela motivação, pelo estímulo, pelo encorajamento – o que foi indicado pelas 

participantes em todos os relatos e se manifestou em suas práticas como professoras. É, pois, 

da essência da formação leitora o INCENTIVO para ler, a presença de um leitor de referência, 

que expande os horizontes formativos em momentos diferentes da experiência de formação.  

Essa motivação se constitui em dialogia complexa com as DIFICULDADES – estejam 

presentes em situações corriqueiras, como a dificuldade de tempo para a própria formação, ou 

de materiais adequados e suficientes para formar alunos leitores, até em situações 

sistemicamente mais complexas, como o embate de valores sociais relacionados à cultura no 

Brasil. É também da essência da formação leitora o enfrentamento da DIFICULDADE em suas 
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mais diversas manifestações. Dessa forma, o INCENTIVO à leitura se constitui dialogicamente 

em relação à DIFICULDADE que permeia o processo.  

A MATERIALIDADE e a VIRTUALIDADE também se constroem dialogicamente. A 

MATERIALIDADE, representada pelo contato com o livro físico, com sua estrutura e com 

seus estímulos característicos, fez parte da formação leitora inicial de todas as participantes da 

pesquisa e essa experiência também se manifestou em sua atuação como docentes de Língua 

Portuguesa. Levar livros físicos aos alunos, estimulá-los a ver os aspectos gráficos, as 

proporções das obras, levá-los para casa é também parte da essência do fenômeno em estudo. 

A VIRTUALIDADE apresenta-se dialogicamente nesse espectro. A presença do celular 

como fonte de acesso à leitura e, igualmente, de dispersão quando se trata de formar leitores foi 

uma questão amplamente discutida pelas participantes. Não se pode negar que a tecnologia 

atualmente modificou profundamente o contato do leitor com a leitura – desde o leitor adulto, 

especialista em língua materna, como é o caso das participantes desta pesquisa, ao leitor jovem, 

já nascido em contato com a tecnologia. É da essência do fenômeno formação leitora, conforme 

a interpretação dos textos em estudo, considerar a VIRTUALIDADE como sua constituinte. 

Assim, VIRTUALIDADE e MATERIALIDADE, cada qual com suas características típicas, 

constituem-se dialogicamente como elementos da essência da formação leitora. 

Os operadores sistêmico, recursivo e holográfico manifestam-se também na 

interpretação, determinando muitas das relações que se interpenetram nos temas.  

Os temas DIFICULDADE e INCENTIVO encontram-se sistemicamente e 

holograficamente ligados a INSTITUIÇÃO e ENFRENTAMENTO. Assim, a INSTITUIÇÃO, 

com a ação de suas forças, pode contribuir para gerar tanto a DIFICULDADE, quando age 

limitando e restringindo ações formativas, quanto a promoção do INCENTIVO, na medida em 

que oferece espaços como bibliotecas para professores e alunos.  

Correlação semelhante é possível quando se tomam os temas ENFRENTAMENTO, 

DIFICULDADE e INCENTIVO, pois a DIFICULDADE é, por vezes, a força motriz do 

ENFRENTAMENTO às normas. A ação de enfrentar realiza-se por meio do INCENTIVO. 

Lutar para ter mais acesso a leituras, mais tempo para ler e para garantir a formação leitora em 

salas de aulas são ações que correlacionam esses temas. 

A questão da MATERIALIDADE e da VIRTUALIDADE também se interconectam 

com os pares de temas INSTITUIÇÃO-ENFRENTAMENTO, DIFICULDADE-INCENTIVO. 

Percebemos essa relação holográfica, sistêmica e recursiva quando a INSTITUIÇÃO, por meio 
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do currículo e do espaço físico da biblioteca e do laboratório de informática, por exemplo, 

oferece a MATERIALIDADE, a VIRTUALIDADE e o INCENTIVO. Entretanto, a 

irregularidade dessa oferta também constitui DIFICULDADE e restrição à formação de 

leitores.   

Ter contato com o livro, obtê-lo por meio das mais diferentes estratégias, tanto nos anos 

iniciais da formação das participantes, quanto na rotina da docência, como parte da ação de 

formar leitores; usar os próprios recursos digitais para acessar leituras e mesmo para utilizar em 

sala de aula constitui uma relação holográfica entre o ENFRENTAMENTO, a DIFICULDADE 

e o INCENTIVO, e a MATERIALIDADE e a VIRTUALIDADE.  

Em outro eixo relacional, pode-se resgatar o tema DIFICULDADE em correlação 

hologramática com INSTITUIÇÃO e VIRTUALIDADE, por exemplo, por meio de discussões 

sobre como os recursos digitais para formar leitores ainda não se configuraram como uma 

realidade plena na escola, a despeito das capacitações em serviço que cobram a atuação do 

professor como um formador de leitor para os meios digitais e da precariedade com que os 

laboratórios de informática chegam às escolas.  

O último tema que emerge da interpretação é EROS. A presença de EROS refere-se à 

motivação original, à essência do prazer de ler, à experiência profunda e transformadora que a 

leitura opera no processo da formação do leitor.  

Como um tema revelado pela investigação do fenômeno em estudo, EROS  manifesta-

se em diálogo com todos os outros temas – EROS é a força motriz que provoca o formador de 

leitor a ver criticamente e lutar contra a força cerceadora da INSTITUIÇÃO; EROS está 

presente na ação de ENFRENTAMENTO, nutrindo radicularmente o formador de leitor em sua 

ação de enfrentamento; EROS também se manifesta tanto na MATERIALIDADE, na paixão 

pelo contato físico com o livro, quanto na VIRTUALIDADE, nas horas incontáveis em contato 

com a tela como objeto de leitura; EROS realiza-se no enfrentamento das DIFICULDADES, 

sejam elas de qualquer natureza ou proporção – e está também visceralmente ligado ao 

INCENTIVO, seja na figura de um formador de leitor com formação avançada, como uma 

professora de literatura da universidade, ou na figura da avó que desperta a paixão pela leitura 

sem nunca ter aprendido a ler. É, pois, da essência do fenômeno investigado a presença de 

EROS, operando a religação de todos os temas revelados nesta pesquisa. A Figura 2 representa 

graficamente as relações expostas e, dessa forma, materializa minha interpretação do fenômeno 

pesquisado: 
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Figura 2 – Temas hermenêutico-fenomenológicos complexos do fenômeno formação leitora na 

Educação Básica, sob a perspectiva de professores de Língua Portuguesa. 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, com imagem de Rebecca Chappell 

 

O fenômeno formação leitora na Educação Básica, sob o ponto de vista do professor de 

Língua Portuguesa, interpretado sob a AHFC, ensejou a constituição de um fenômeno que traz 

em sua essência relações múltiplas e ricas, constituídas por contradições, paixões e lutas 

permanentes entre sujeitos que fazem – e se fazem – no processo de ler e formar leitores. 

A compreensão desse fenômeno se resguarda em um processo que também foi de 

leitura, de escuta de vozes, as quais se realizaram como textos da pesquisa, mas que representam 

também um estar-no-mundo. A vivência do docente que ensina leitura para jovens nas escolas 

básicas brasileiras é um todo-complexo. Como tal, é um todo que não é capa (MORIN, 2018, 

p. 259), mas uma rede cujo centro muitas vezes não é palpável, mas evidente como unidade de 

relações, sentidos e interações. Essas vozes se combinam e se entretecem à minha própria, como 

docente de Língua Portuguesa e intérprete desse fenômeno.  

Ao longo desta jornada, percebi que mais rotas se formaram, outros caminhos se 

abriram. Assim, a partir das vozes aqui interpretadas, considerando os recursos oferecidos pela 

AHFC como metodologia que orientou a compreensão e a interpretação do fenômeno em foco, 

e a partir das matrizes teóricas dos estudos de Complexidade, passo a traçar, na seção a seguir, 
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os caminhos e possibilidades para a formação de leitores, que emerge sob o signo das 

descobertas até aqui reveladas. 
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5 RECONEXÕES E CAMINHOS 

 

Esta seção nasceu de uma forma diferente de como hoje se apresenta. Inicialmente, foi 

concebida para apresentar uma proposta para a formação de leitores, semelhante a outras seções 

sobre as quais me debrucei ao longo dos meus estudos. No entanto, aos poucos, durante o 

desenvolvimento desta pesquisa, e amadurecimento natural (não apenas do trabalho, mas 

também pessoal – amadurecimento esse construído no contato com as vozes com as quais me 

deparei, tanto nas minhas leituras, quanto as que me acompanharam mais de perto), compreendi 

que meu desejo ainda era mais ambicioso do que o de propor uma ideia: o que traduzi 

inicialmente  nos termos de uma proposta, na verdade, era o desejo intenso de um diálogo 

aberto e franco. 

Afirmo que esse desejo é uma ambição porque a abertura ao diálogo é um convite a uma 

construção que se realiza tanto na unidade da voz que fala, quanto na multiplicidade das vozes 

que com ela – e dela – se entretecem. Nesta seção, o diálogo que empreendo, por meio da 

representação do meu dizer, identifica-se com meu percurso como professora de Língua 

Portuguesa e pesquisadora, sob o signo dos sentidos que encontrei na minha caminhada nesta 

pesquisa e na minha atuação profissional como docente. 

Essa caminhada foi profundamente impactada pela descoberta dos estudos de/sobre 

Complexidade. No percurso de um fazer científico, deparei-me com um modo de ver o 

conhecimento que desperta a consciência para os riscos e ilusões, para o fato de que saber e 

erro caminham de mãos dadas, para as contradições e incompletudes que permeiam o encontro 

com o conhecimento, inclusive o advindo da investigação científica. Esse processo de 

dessacralização também foi de riqueza, uma vez que esses enfrentamentos também permitem 

um olhar único sobre o objeto de pesquisa, um olhar mais matizado, mais próximo, mais 

humano.  Fernando Pessoa já diria que Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas nele é que 

espelhou o céu: assim também é a forma como vejo as relações complexas entre os riscos e a 

imensa beleza do conhecimento. Essa consciência sobre o mundo também faz parte da minha 

construção como docente e como pesquisadora. 

Se é a voz que fala, cabe indagar, então, quais são suas pretensões de dizer neste espaço. 

O que pretendo aqui expor são possibilidades que, ao longo de minha pesquisa, vislumbrei 

como entendimentos possíveis quanto ao fenômeno ao qual me dediquei. Os estudos que 

empreendi, associado aos recursos metodológicos que tive à disposição, somado às interações 
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com colegas de pesquisa e com minha orientadora, e às experiências que vivenciei ao longo de 

minha carreira como docente, me conduziram por um vasto território e, no ponto onde me 

encontro, enxergo algumas perspectivas possíveis de trabalho. Essas perspectivas não são 

soluções mágicas para problemas complexos, mas são formas de compreender esse fazer 

próprio de formar leitores e formar-se juntamente com eles e com suas leituras. Assim, é para 

discorrer sobre essa visão que dedico o espaço de fala neste diálogo.  

Em síntese, esta seção pretende ser um diálogo sobre as possibilidades que uma 

professora-pesquisadora, do seu ponto de vista como tal, constrói sobre a formação leitora como 

fenômeno complexo no contexto da escolarização básica. Como componente estrutural deste 

trabalho, se pospõe ao da interpretação realizada na pesquisa, pois interage com suas 

descobertas; igualmente se constitui em uma seção quase final, porque seus propósitos são mais 

específicos e a completude, inalcançável.  

Nestes exatos espaço e tempo, portanto, sem a pretensão de oferecer mapas ou roteiros, 

e retomando o início deste trabalho, descrevo essa visão como o fez o Marco Polo de Calvino, 

que narra suas jornadas por portos de passagem em que o real e os sentidos que construiu para 

si formam um amálgama no qual narrador e mundo percorrido se confundem. Em cada cidade 

invisível repousa uma compreensão do mundo que é, em sua essência, a própria caminhada do 

navegador. Os caminhos que aqui antevejo não são uma linha reta e ininterrupta, mas uma rede 

de possibilidades de acontecimentos e encontros que, como toda trama, se compõe de fios e 

nós; de (re)conexões e caminhos que sigo articulando, tecendo, nomeando... 

 

 

Por uma auto-heteroecoformação leitora docente 

 

Durante o desenvolvimento da interpretação da pesquisa, a emersão de Eros como um 

dos temas que caracterizam a essência da formação leitora colocou em evidência o fato de que 

docentes que formam leitores são, sobretudo, leitores consistentes e apaixonados. Orientam seu 

fazer pedagógico pelas (re)ligações que estabelecem com a leitura como prática de vida, de 

educação, de construção de conhecimento e de produção de sentidos – são docentes leitores 

multidimensionais. 

Esse docente leitor tem à sua disposição um repertório diferenciado, capaz de se abrir 

ao diálogo com quem com ele interage, com a comunidade educadora em que se insere, em 
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especial seus alunos. Esse repertório parece estar menos identificado com a quantidade de 

leituras e mais com a natureza das conexões que realiza com a oferta de leituras de que o docente 

dispõe. Como é hábil em ativar os sentidos das obras e os autores que lê, compreende o universo 

leitor das crianças e dos jovens, porque ele mesmo passou por esse processo. Não à toa, o 

subtema permanência vinculou-se ao tema Eros na pesquisa. O amor pela leitura fez parte da 

caminhada de vida desse docente, e esse componente não é alijado de sua prática como 

formador: é holograficamente constituído. Como formador de leitores, representa uma 

referência da experiência da leitura – na maioria das vezes, a única com a qual os alunos têm 

contato.  

Esse docente também se relaciona de forma crítica com materiais didáticos, currículos, 

metodologias de ensino e avaliações. Sua prática de leitura se enreda a esses elementos, 

permitindo uma circulação própria. Ele interage com os materiais didáticos e currículos de 

modo a articulá-los com sabedoria, para além da mera aplicação estrita, porque seu fazer como 

leitor repousa, acima de tudo, sobre a compreensão – sua prática como leitor é uma prática de 

compreensão. A emersão dos temas Instituição e Enfrentamento, em relação dialógica, vincula-

se à visão crítica desse docente leitor, uma vez que se situar em uma estrutura é também 

transformá-la, com consciência de seus potenciais e limites. 

Esse docente leitor também é um fator de equalização social e humana no exercício de 

seu papel como educador.  Presenciei muitos espaços educacionais repletos de uma rica oferta 

de materiais de ensino e leitura, com estruturas sofisticadas e ótimos recursos. Também assisti 

ao oposto, ou seja, lugares onde mal havia giz disponível na sala de aula. Em cenários tão 

contrastantes, esses docentes leitores se sobressaem, pois conseguem distinguir sentido nos 

materiais, quando os têm à disposição, assim como são capazes de escolhas mais adequadas, 

quando se encontram diante de poucos recursos.  

Embora a disponibilidade de materiais seja essencial, ela, por si só, não forma leitores. 

Da mesma forma, o desenvolvimento da qualidade do ensino em espaços mais vulneráveis só 

se dá pela ação de docentes capazes de enxergar possibilidades formativas onde muitos não as 

veem: são leitores do mundo, primordialmente, portanto pessoas aptas a realizar, ao mesmo 

tempo, transformações de dentro para fora e de fora para dentro. Esses docentes leitores, nesses 

espaços, são peças cruciais para uma democratização efetiva do conhecimento. Em muitas 

situações, eles mesmos passaram – e ainda passam – pela experiência de lutar permanentemente 
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para poderem ser leitores. O tema Dificuldade, dialogicamente relacionado ao tema Incentivo, 

como a pesquisa apontou, constituem elementos que estão na essência da formação leitora. 

Esse docente leitor também mantém uma relação construtiva com os saberes da sua área 

de conhecimento. É curioso: pesquisador, instigado pelas ideias, tem autonomia como sujeito 

diante do conhecimento, compreende com crítica os conceitos, é capaz de ter densidade na 

compreensão do que lê, realiza pontes efetivas entre as teorias às quais têm acesso como leitor 

e a realidade que vivencia. Diferentemente de um mero receptáculo de teorias, as quais reproduz 

por meio de termos novos, esse docente leitor lê com discernimento, transforma sua prática 

porque está habituado a transformar a si mesmo por meio da leitura – e, por extensão, seu agir 

reflete essa transformação. 

Pensar a formação de leitores, na Educação Básica, considerando essa argumentação, 

aponta para um caminho: esses docentes leitores são um componente essencial para a formação 

leitora na escola. Conquanto materiais, metodologias e recursos sejam importantes, docentes 

leitores são a conexão vital, o centro irradiador da formação de outros leitores. Assim, 

compreendo que a ênfase na formação leitora docente é uma centralidade sistêmica, ou seja, 

deve ser condicional para que outras conexões se efetivem.  

Considerando as discussões empreendidas para refletir sobre a formação leitora docente, 

elejo o conceito de auto-heteroecoformação docente, conforme proposto por Freire e Leffa 

(2013, p. 59), a partir da formação tripolar de Pineau (1988) e da epistemologia da 

complexidade (MORIN, 2010), como aquela que, ao longo de meu percurso, identifiquei como 

uma possibilidade que, por sua abertura, recobre aspectos relevantes que emergiram neste 

estudo.  

Assim, tomando a formação leitora como foco, reflito sobre a possibilidade de uma 

auto-heteroecoformação leitora docente, a partir de três polos: autoformação, 

heteroformação e ecoformação, desenvolvidos em quatro dimensões: a ação, o sujeito, o objeto 

da formação e as relações. 

Para Pineau (1998, apud FREIRE e LEFFA, 2013, p. 69), o polo da autoformação 

compreende a ação do eu sobre sua própria formação, tomando a si mesmo como sujeito e 

objeto desse processo. A heteroformação corresponde à ação que os indivíduos empreendem 

uns sobre os outros, ou seja, refere-se ao polo social da formação. A ecoformação diz respeito 

à atuação que o ambiente exerce sobre os indivíduos, considerados em seu meio.  
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Compreendidos no âmbito deste trabalho, o polo da autoformação leitora docente 

remete às leituras que o docente desenvolve quando se coloca como sujeito de sua 

autoformação, e compreende seu desenvolvimento quando tem a si mesmo como objeto de sua 

formação leitora. Assim, esse polo remete às leituras que constituíram e constituem o docente 

como indivíduo. 

O polo da heteroformação leitora docente refere-se às interações sociais que o docente 

constrói em sua jornada como leitor. Nesse polo, as relações com outros indivíduos constituem 

o foco de interesse, ou seja, o diálogo que realiza como leitor diante de seus alunos, colegas e 

demais situações em que outros sujeitos interagem com o docente, considerando sua formação 

leitora. 

O polo da ecoformação leitora docente remete à ecologia, ou seja, às cadeias de 

correlações sistêmicas interconectadas que alimentam o processo formativo leitor, dão vida e 

suportam seus mecanismos interativos. 

Desenvolvidas sob as dimensões propostas por Freire (2009) e discutidas mais 

aprofundadamente sob a perspectiva da complexidade por Freire e Leffa (2013), esses polos 

podem ser assim compreendidos:  

 

(i) A dimensão do SUJEITO 

Tomando o polo da autoformação leitora, sob a dimensão do sujeito, compreendo que 

podem ser aí consideradas as situações em que o docente se depara com sua individualidade, 

com suas narrativas de vida. Nesse sentido, as leituras são o espaço da emoção, das reflexões, 

das ideias e sentimentos que atuam no docente enquanto leitor: é o cenário típico do Eros. O 

encontro com autores, personagens, palavras e dizeres é uma camada profunda da formação do 

docente leitor, que contribui para sua formação humana e transborda para sua compreensão do 

mundo e do seu fazer como educador. Seja em um velho recorte de jornal guardado, na tela 

printada do celular, na frase colocada na primeira folha de um bloco de notas, no livrinho 

camuflado entre as atividades dos alunos, em uma frase entre aspas no início da aula, o docente 

carrega a experiência de encontrar-se no que lê e nos sentidos que constrói para si como sujeito. 

Focalizar o si mesmo como polo autoformativo representa uma abertura ao indivíduo como 

sujeito-leitor, nas relações que estabelece com as leituras que realiza, na emersão de seu perfil 

de leitor. Trata-se, assim, da construção de sua autobiografia leitora. 
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O polo da heteroformação leitora docente, sob a dimensão do sujeito, diz respeito à sua 

concepção como sujeito social, ou seja, aquele que age em seu contexto cultural, político e 

social. Como docente leitor, essa dimensão coloca em evidência o percurso das leituras que o 

docente desenvolve em suas interações com os outros, no seu papel de cidadão, como sujeito 

inserido em um contexto de embates ideológicos e políticos, no desvendamento de seus direitos 

e deveres.  

Nessa dimensão também se coloca o papel fundante da leitura na formação da empatia, 

da tolerância, do respeito às diferenças. A dimensão do docente leitor como sujeito social 

também engloba sua construção como agente na/da cultura, como um leitor diante da 

experiência estética, da beleza de um poema, de uma obra de arte ou de uma música. Como 

sujeito imerso e construído em uma cultura, o docente é dono de um repertório, que é ativo e 

pode ser mobilizado quando atua como formador.  

Tipicamente característica dessa formação do leitor é a interação que se realiza com os 

sujeitos-autores, ou seja, nessa dimensão também se inclui o diálogo com produtores de cultura, 

com quem o docente interage, aprende e se inter-relaciona como intérprete, ou seja, ao diálogo 

com escritores e poetas, por exemplo – não apenas aqueles ainda em atuação, mas também os 

que constituem patrimônio cultural de nossa sociedade. 

O polo da ecoformação leitora docente, sob a dimensão do sujeito, remete ao sujeito 

ecológico, ou seja, à ação que o docente leitor recebe dos diferentes ambientes aos quais tem 

acesso. Pode ser identificado como a confluência do feixe de sentidos, formado pelas leituras e 

interações que recebeu, nos diversos meios nos quais circula, e que impactam sua identidade 

como leitor.  

 

(ii) A dimensão do OBJETO 

 

O polo da autoformação leitora, sob a dimensão do objeto, remente à relação que o 

docente estabelece com os gêneros pelos quais tem preferência, com as obras que escolhe para 

integrar seus roteiros de estudo, assim como o objeto em si de sua ação de ler, seja o livro físico 

ou o material virtual. As preferências, estimulações sensoriais e questões de acesso, também 

presentes na pesquisa nos temas Materialidade e Virtualidade, integram essa dimensão. Em sua 

autoformação, os docentes delineiam sua experiência como sujeitos-leitores também nas 

relações que constroem com diferentes formas de manipular as leituras. 
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O polo da heteroformação leitora, sob a dimensão do objeto, recai sobre a coformação. 

A formação entre pares, quando compreendida sob o prisma da formação leitora, comporta-se 

como uma das mais potencialmente ricas e produtivas na atuação docente.  

Essa dimensão pode se realizar na interação entre docentes, em situações mais ou menos 

formalizadas. Nas situações menos formalizadas, podem ocorrer na forma de estudos 

compartilhados de materiais de ensino, na leitura de um texto teórico ou de materiais mais 

diversificados, identificados com interesses pessoais compartilhados. Nas situações mais 

formalizadas, compreendem os espaços típicos de formação e qualificação, como os horários 

de reuniões semanais e cursos sugeridos pelas entidades que atuam com formação docente em 

sistemas mais estruturados, como secretarias de educação, por exemplo. Em todos os casos, a 

coformação, quando focalizada como formação leitora, remete à construção partilhada de 

conhecimentos entre pares por meio da leitura.  

Nessa rede circulam os saberes mais típicos da atuação docente. É o circuito no qual 

podem surgir materiais de leitura relacionados às teorias educacionais, às premissas legais que 

orientam o ensino, às orientações didáticas locais ou gerais. Também pode ser o espaço em que 

o docente se encontra com textos de caráter mais técnico, os quais podem ser mais ou menos 

próximos daqueles com os quais está afeiçoado como leitor. A coformação, quando vista como 

o encontro do docente com leituras mais distantes de seu universo habitual, constitui um desafio 

que deve ser encarado observando suas demandas específicas. Espaços formativos educacionais 

talvez pouco se dediquem a investigar quem é o leitor das leis, orientações didáticas e materiais 

teóricos que preenchem escaninhos e e-mails. Conhecer melhor as características dessa 

dimensão pode revelar caminhos mais consistentes para um trabalho efetivo de coformação. 

O polo da ecoformação leitora, sob a dimensão do objeto, pode ser compreendido como 

a influência contextual que advém das relações interpessoais refletidas no comportamento do 

docente leitor. É a situação em que o docente, ao participar de um evento educacional, ou uma 

feira de livros, por exemplo, vê-se em contato com sujeitos identificados com a circulação típica 

desses ambientes e que agem sobre ele, motivando seu desejo por interagir com certos textos 

ou obras.  
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(iii) A dimensão da AÇÃO 

  

O polo da autoformação leitora, sob a dimensão da ação, contempla as iniciativas 

individuais empreendidas pelos docentes leitores. Essas ações referem-se à execução de 

práticas no plano individual que concorrem para a constituição de sua formação leitora, tais 

como a montagem de suas bibliotecas particulares ou coleções virtuais, o estabelecimento de 

prioridades de certos autores ou gêneros face a outras leituras, à tomada de decisões no âmbito 

da realização de seu projeto individual como leitor. A pesquisa captou diversos momentos em 

que as docentes se recordavam de situações em que até mesmo burlavam regras para poder 

realizar suas ambições de ler, conforme alguns relatos no tema Enfrentamento. Essas ações e 

iniciativas individuais podem ser também grandemente motivadas por Eros, pela paixão 

individual e pela busca de novos horizontes pessoais por meio de textos significativos para sua 

vida. 

O polo da heteroformação leitora, sob a dimensão da ação, considera a ação dos 

indivíduos sobre outros. É, portanto, uma dimensão crucial no contexto em discussão, porque 

é nessa dimensão que se situa a ação do docente como formador de leitores junto aos seus 

alunos e à comunidade leitora de que participa. Nesse sentido, essa dimensão coloca em foco a 

conexão entre a formação do docente como leitor e aquela que realiza quando forma leitores na 

escola. Como afirmam Freire e Leffa (2013, p. 70), na dimensão da ação existe um “traço de 

recursividade e circularidade que evidencia um movimento de retroação e retroalimentação, 

típicos de um agir complexo”.  

Pensado sob a perspectiva da formação leitora, essa dimensão joga luz sobre o fato de 

que formar alunos leitores na escola é uma ação que se vincula diretamente à formação de 

docentes leitores, em movimento de espiral recursiva. Quanto mais consistente como leitor é o 

docente, quanto mais desenvolvidas são suas capacidades de leitura, melhores são suas ações 

como formadores de leitores; como ação interativa e recursiva, quanto mais ações leitoras os 

alunos desenvolvem, mais se ampliam também as demandas e interações de leituras junto a 

seus professores. Em síntese, nesse aspecto encontram-se as realizações concretas 

empreendidas pelos docentes como formadores de leitores nas situações que envolvem suas 

ações. Esse aspecto foi muito marcante em diversos relatos da pesquisa, uma vez que formar 

leitores e formar-se junto com eles emergiram como ações radicularmente conectadas.  
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O polo da ecoformação leitora, sob a dimensão da ação, refere-se à força ambiental que 

repercute na formação leitora docente e nos meios nos quais se insere. Refere-se às leituras que 

circulam como componentes ambientais – como os ambientes de ensino e aprendizagem, os 

grupos sociais de interação leitora, tanto aqueles desenvolvidos em meio digital quanto fora 

dele, os quais se conectam aos macrossistemas leitores, como políticas públicas de fomento à 

leitura, ou mesmo aos agentes de difusão de mercado editorial.  

 Uma editora educacional, por exemplo, ao realizar a divulgação de uma obra literária 

junto aos docentes de um agregado educacional, pode acionar o docente leitor a interagir com 

a obra. Essa passa a circular no ambiente doméstico do professor, onde pode ser lida, não só 

por ele, mas também por outros sujeitos que circulam nesse meio; pode ser conduzida à escola 

e integrar um projeto educacional, o que faz com que a leitura migre para os ambientes 

domésticos dos alunos e, posteriormente, retorne para o ambiente educacional, em seguida para 

as redes sociais dos alunos e de outros docentes que participaram da interação nos mesmos 

ambientes, além de se estender potencialmente a outros lugares de circulação.  

 

(iv) A dimensão das RELAÇÕES 

 

O polo da autoformação leitora, sob a dimensão das relações, diz respeito ao trânsito e 

ao intercâmbio que os indivíduos realizam como leitores, às microrredes constituídas pelas 

leituras que um professor indica a outro, ao livro emprestado ou arquivo compartilhado, às 

preferências individuais que se associam e se inter-relacionam. A pesquisa captou momentos 

como esse também na vida doméstica, em que a docente leitora compartilha com os filhos textos 

que considera relevantes – experiência essa que se refletiu também na sua vivência como 

formadora de leitores. Refere-se, igualmente, à inserção pessoal em redes de discussões de 

leitura e interação que o docente desenvolve como protagonista, em seus comentários, junto a 

colegas ou alunos, sobre uma notícia que leu em um site ou um novo livro. 

O polo da heteroformação leitora, sob a dimensão das relações, remete às interações 

que se realizam quando o outro protagoniza a demanda de leitura em relação ao sujeito. Essa 

dimensão remete à influência exercida pelos sistemas sociais na formação do docente como 

leitor. Assim, compreende as leituras realizadas durante a graduação, oriundas, muitas vezes, 

do cânone acadêmico; as leituras determinadas pelas situações de coformação, bem como 

aquelas sugeridas pela própria esfera cultural dos alunos. Também podem ser inseridas as 
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leituras que emergem no contexto tecnológico, ou seja, que surgem como parte da interação 

com instrumentos de busca, ou recomendações com base em perfil criado em sistemas de 

informação.  

O polo da ecoformação leitora, sob a dimensão das relações, refere-se aos sujeitos que, 

ecologicamente situados, interagem com forças e sentidos que atuam nos ambientes em que se 

encontram, repercutindo sua influência e interpretando seu impacto. Cabe ressaltar que esses 

ambientes são elásticos do ponto de vista de sua estrutura, podendo ser representados por 

microambientes, mais locais, homogêneos e estáveis, assim como grandes conglomerados 

sociais, mais tensos e heterogêneos. Diz respeito à micro e à macro circulação de informações, 

saberes científicos, conceitos que, coletivamente, constituem-se como leituras, criando tensões 

de compreensão e significados, compartilhados ecologicamente por diversos indivíduos em 

variados cenários.  

 

 

Por uma ecologia da leitura 

 

A busca empreendida por este trabalho residiu no desvendamento de um fenômeno cujas 

ações e reflexões são exercidas por sujeitos que produzem sentidos em seu exercício como leitor 

nos diferentes ecossistemas sociais em que se enredam. Refletir sobre esses sujeitos leitores, 

sob o olhar do Pensamento Complexo, demanda uma abertura à sua compreensão em suas 

múltiplas dimensões. 

Nesse sentido, há que se indagar incialmente a concepção do sujeito leitor 

exclusivamente como uma entidade abstrata, unifacetada e universal, polida pelo exercício 

exclusivo da racionalidade técnica ou da perspectiva utilitarista. Se a racionalidade do homo 

sapiens, faber e economicus contribui para o desvendamento do mundo exterior, para o 

desenvolvimento das estratégias e o avanço da ciência, essa concepção não é exclusiva, 

tampouco soberana, pois ignora a imaginação, o lúdico, o estético, o mitológico, o religioso e 

o delírio, que identificam o homo sapiens demens (MORIN, 2012, p. 116). 

Assim, o leitor complexo pode ser definido como um ponto de interconexão em uma 

densa rede de sentidos, na qual sujeito(s)-leitor(es), objeto(s)-lido(s) e ecossistemas 

interferentes constituem centralidades sistêmicas em cooperação, formando uma organização 

que opera em ordem-desordem-interação-organização. Nesse sentido, a compreensão leitora 
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passa a ser vista como uma emersão da interação de diversos conjuntos, cujas conexões se 

efetivam em um processo auto-eco-organizado de produção de sentidos.  

A implicação dessa constatação para a prática educacional da formação do leitor realiza-

se por meio da atenção a algumas premissas. Inicialmente, a constatação da premência de uma 

racionalidade aberta nos processos de formação do leitor ao longo de toda sua trajetória 

educacional. 

A formação do leitor complexo deve se identificar, em todas as suas fases formativas – 

inicial, média e avançada – com uma estrutura que age como vasos comunicantes, nos quais 

diferentes atuações do leitor são beneficiadas por uma perspectiva integrada e hologramática. 

Essa racionalidade identifica-se com o reconhecimento da presença de EROS como um 

elemento constituinte da formação do leitor em toda sua trajetória educacional. Dessa forma, a 

consideração do lúdico e da imaginação, por exemplo, na formação do leitor, não pode se 

restringir a práticas predominantes apenas nos anos iniciais da trajetória escolar, limitada às 

disciplinas das áreas relacionadas à linguagem, notadamente Língua Portuguesa e, mais 

especificamente, à leitura literária. Essa limitação pode ocasionar rupturas que geram um 

processo irregular na formação do leitor, uma vez que reflete um apagamento gradativo de 

abertura a aspectos essenciais da natureza humana. 

Essa ruptura vincula-se a um processo de disciplinarização da formação do leitor, o que 

mascara sua relevância para outras áreas, disciplinas e estágios formativos, criando uma cisão 

entre o leitor “imaginativo” e o leitor “técnico”. Ao primeiro, são reservadas as leituras “por 

prazer”, normalmente contempladas na formação inicial do leitor e, em alguns casos, até mesmo 

consideradas como “leituras menores”; e ao segundo, as leituras “especializadas”, identificadas 

com a progressão nos anos escolares. Essa ruptura pode ser decorrente de um processo escolar 

que isola, fragmenta, separa e simplifica a complexidade desse processo formativo, produzindo 

uma percepção de que se pode segregar, de um lado, o leitor de uma obra literária densa e 

profunda e, de outro, o leitor de uma avaliação de matemática.  

Cabe refletir de quanta criatividade necessita um engenheiro na resolução de problemas 

reais, quanta imaginação tem um técnico em informática quando desenvolve um aplicativo ou 

um pesquisador em qualquer área científica em sua busca por soluções; da mesma forma, de 

quanto se beneficia a compreensão de um poema ou de uma narrativa sobre qualquer vida 

humana quando orientada por conhecimentos especializados e saberes das mais diversas áreas 

do conhecimento. 
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A formação do leitor, vista sob a ótica complexa, deve contemplar não apenas toda a 

técnica que existe na arte, mas também toda a paixão que atua na construção dos saberes 

científicos, desde os primeiros olhares curiosos para a borboleta que sai de seu casulo, até os 

mais rigorosos cálculos que desafiam destacados pesquisadores. Em toda relação entre leitura 

e conhecimento, há EROS na racionalidade e racionalidade em EROS.  

Deriva também dessa premissa a concepção de formação leitora como um processo 

escolar inerentemente transdisciplinar. Nesse sentido, a formação do leitor passa a ser 

concebida como um processo que vai entre, através e além das disciplinas, rompendo com 

estruturas de formação de leitor identificadas com a linearidade das “listas de leituras 

obrigatórias” ou a hierarquia que elege uma única disciplina, ou uma única etapa escolar, ou 

um único projeto, como espaço de formação leitora.  

A formação do leitor, sob o aspecto transdisciplinar, deve levar em conta o sujeito e o 

conhecimento para além das fronteiras disciplinares, abrindo-se às emergências dos leitores em 

formação. Dessa forma, investiga os projetos de conhecimento desses leitores e vincula a 

formação do leitor a esses desejos pelo saber, reconhece não apenas a comunidade local, mas 

também o lugar no mundo, de forma global, em que o processo formativo se insere. Leva em 

conta os sujeitos que interagem, sem ignorar os aspectos biopsicossociais que se enredam no 

processo. É também sensível às suas dificuldades, experiências e realiza-se como uma rede 

orgânica, ligada às vivências dos leitores em formação, levando em conta a ecologia que dá 

vida e irriga os significados que emergem da sua própria organização. 

A formação do leitor, sob a perspectiva complexa, ao romper com o paradigma 

simplificador, que se guia pela sede racionalista e pela separabilidade, abre-se a um trabalho 

mais flexível quanto às retroações, à recursividade e à reinserção do conhecimento no próprio 

conhecimento. Por ser menos linear e hierarquizada, a construção do tempo é mais episódica, 

o que faz com que a formação do leitor seja identificada com um percurso de vida, de 

amadurecimento, de enfrentamento dos obstáculos em vários níveis, e mais enredado na 

experiência humana. Não raro, muitos leitores em formação, na escola, encontram-se em 

diferentes estágios de vivência leitora, enfrentando dificuldades as mais diversas, e nem sempre 

se desenvolvem no ritmo da rígida seriação escolar. Há de se desenvolver um olhar mais 

sensível a essa diversidade de processos, de modo que o sujeito seja, de fato, compreendido 

como parte do conhecimento que desenvolve, em sua complexidade humana, social, cultural, 

biológica e pessoal. 
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Também se conecta a essa concepção o alerta do Pensamento Complexo para a relação 

entre o conhecimento e o erro. Para a formação do leitor, isso implica refletir sobre o processo 

interpretativo como um fenômeno de permanente conexão e reconexão, uma dinâmica tensa, 

sistêmica, hologramática, recursiva e dialógica. Diferentemente da ideia de uma interpretação 

leitora acabada, estabilizada e irredutível, a compreensão leitora, sob o ponto de vista 

complexo, se realiza mais como uma rede de conexões, com maiores ou menores pontos de 

tensão, sempre suscetível a novas (re)conexões, revisões, degeneração, regeneração e abertura. 

Essa rede integra as habilidades linguísticas, fisiológicas, sociais, culturais, pessoais e 

interpessoais na construção do processo interpretativo do leitor.  

Essa visão implica também repensar processos avaliativos excessivamente focalizados 

na sistematização, na regularidade, na hierarquização, na tabulação de resultados quantitativos, 

altamente identificados com o excesso de informações desconectadas, incapazes de se constituir 

como um circuito ininterrupto e autorregenerador de significados. Esses processos avaliativos 

caracterizam-se por um ritmo próprio, muitas vezes insensível ao tempo do leitor em formação, 

em qualquer fase da escolaridade e, em nome da pressa, da urgência e da necessidade, o contato 

com a leitura passa a ser uma busca incessante por resumos, sínteses, livro “mastigado” em 

materiais didáticos ou vídeos educacionais, com interpretações prontas, endossadas por 

especialistas.  

O jovem leitor passa a ser um reprodutor de leituras alheias, debatendo textos e autores 

sem ter a experiência direta com o texto em si, e a leitura, que se pretende crítica, reduz-se à 

reprodução de opiniões colhidas em universos de sentido pouco representativos para o leitor 

em formação. É um leitor pouco apto a lidar com as incertezas, com o erro e com a leitura sob 

a ótica de uma produção que reflete a própria condição humana. O formador de leitor deixa-se 

conduzir unicamente pelas tabelas com critérios de avaliação, com metas algumas das vezes 

preestabelecidas, e pouco ou nada significativas, tanto para o leitor quanto para o docente, pois 

muitas vezes não emergem do diálogo entre os sujeitos que leem. 

A contribuição do olhar complexo para a formação do leitor, nesse sentido, situa-se no 

reconhecimento de que atuar sob a perspectiva de uma organização complexa é lidar com a 

interação característica entre ordem e desordem, equilíbrio e desequilíbrio, com a causalidade 

circular e multirreferencial que comporta a ação e a retroação, e compreende que o saber 

construído pela Ciência também está sujeito ao erro e ao enfrentamento das relações dialógicas, 

identificadas com a complementariedade dos antagonismos. Em outras palavras, na busca pelo 
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conhecimento que reside também no acidental, para o que não foi captado pela avaliação 

formal, no aprendizado que emerge dos vaivéns do embate com o texto, na dúvida, no 

enfrentamento das contradições. 

A formação do leitor passa a ser um processo aberto às demandas reais, às trilhas 

irregulares, às dificuldades inerentes ao processo formativo, bem como às belezas do percurso 

que a descoberta da leitura invariavelmente percorre. Nesse sentido, constrói-se juntamente 

com sua formação humana, e assemelha-se à construção de um livro em permanente reescrita, 

que o leitor há de carregar consigo pela vida, e ao qual irá agregar sucessivos capítulos. A 

formação leitora no âmbito da escola, como um capítulo dessa narrativa do leitor em formação, 

pode se deixar narrar juntamente com ela, oferecer possibilidades de conexões enriquecedoras 

e significativas. A busca do leitor, nesse sentido, é a busca pela compreensão leitora pertinente, 

aquela construída de forma orgânica, consciente dos saberes locais e globais, multirreferencial, 

transdisciplinar, atenta às incertezas e à ética.  

Há que se considerar, sob o ponto de vista de uma formação leitora sob a perspectiva 

complexa, a relação sistêmica que se forma entre docentes e alunos. Ambos são leitores em 

permanente formação e, como tais, exercem influência recíproca. A ecologia formada entre 

esses sujeitos constitui um elemento profundamente significativo no contexto de formação 

leitora, conforme apontado pela pesquisa. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma prática de 

formação leitora atenta à solidariedade desse processo requer que se resgate e se ressignifique 

esse elo, pois formar e formar-se como leitores são processos interconectados e dinâmicos, que 

merecem ser colocados em evidência quando se discute formação leitora no âmbito escolar, 

conforme apontei no desenvolvimento da auto-heteroecoformação leitora docente. 

A formação do leitor, assim percebida, passa a se constituir como um metassistema na 

estrutura educacional, uma construção aberta, dinâmica, coligada aos demais sistemas de 

conhecimento e cultura.  

Inquieto e cansado, curioso e desatento, rebelde, arguto, triste e entusiasmado, frágil e 

voraz – o leitor em formação é uno e múltiplo, complexo por concepção. Reconhecer sua 

complexidade, enfrentar o desafio de aprender e ensinar em sua dinâmica própria, é uma 

questão central para a formação leitora sob a perspectiva da Complexidade. 

 

 

  



216 

 

 

 

6 HORIZONTES 

 

Ler é fascinante... e atuar formando leitores ao longo da vida tem sido uma dádiva, a 

força que me colocou em sala de aula durante minha jornada. Essa convicção se reafirmou ano 

a ano, dia a dia, mesmo em aulas mais ruidosas, ou sob a econômica e precária iluminação de 

uma sala noturna de adultos: tomar um texto e ir desfiando suas ideias, o conteúdo instigante 

de um artigo ou as palavras saborosas de um poema, junto de meus alunos, foram ações que 

nunca deixaram de frutificar, muitas vezes das maneiras mais inesperadas.  

Investigar o fenômeno formação leitora na Educação Básica, na perspectiva de 

professores de Língua Portuguesa, foi uma jornada em minha formação como pesquisadora, 

docente, ser humano e um passo em minha formação como leitora. Não foi fácil, no início, 

compreender a proposta do Pensamento Complexo, uma vez que os conceitos e propostas da 

Complexidade, que orientaram as reflexões desenvolvidas sobre os achados da pesquisa, me 

desafiaram a olhar de forma diferente para um objeto entremeado à minha própria vivência. Fui 

instigada a ler de forma diferente, compreender a pesquisa com outro enfoque e usar novos 

recursos conceituais – em outras palavras, me deparei com novos horizontes. 

O primeiro deles foi observar o potencial que o Pensamento Complexo, com sua 

proposta epistemológica e seus construtos teóricos, dispõe para a reflexão sobre a formação do 

leitor na Educação Básica. Ao propor um novo olhar para nosso sistema de conhecimento e 

autoconhecimento, a Complexidade tem muito a oferecer ao pesquisador na área da leitura. A 

epistemologia complexa, por ser inerentemente sistêmica e aberta, permite conexões com 

estudos já bastante avançados e que muito têm contribuído para a formação do leitor. O painel 

teórico que desenvolvi sobre leitura e letramento, bem como os estudos e reflexões sobre a 

formação leitora, no contexto da Educação Básica, considerando o componente Língua 

Portuguesa, coligaram-se às propostas do Pensamento Complexo e ampliaram as possibilidades 

de reflexão sobre o fenômeno em estudo. 

A vivência com a pesquisa por meio da AHFC permitiu-me descrever e interpretar o 

fenômeno sob uma ótica diversificada. Os sete temas hermenêutico-fenomenológicos 

complexos que emergiram da pesquisa, a partir dos instrumentos da abordagem – Instituição, 

Enfrentamento, Materialidade, Virtualidade, Dificuldade, Incentivo e Eros –, iluminam o 

fenômeno sob uma perspectiva mais dinâmica, ecossistêmica, sem apagar as contradições que 
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constituem sua natureza, e me sinto mais fortalecida para poder enfrentar os desafios de 

entender em profundidade esta experiência de conhecimento. 

Esse novo olhar repousa também em um segundo horizonte, no qual se delineia a 

urgência do desenvolvimento de trabalhos que tomem a construção do docente como leitor em 

sua multidimensionalidade. Formar o docente leitor multidimensional é uma tarefa permanente, 

cumulativa, que não pode se perder nas gavetas da burocracia ou nos projetos interrompidos. 

A ideia de uma auto-heteroecoformação leitora docente, que apresentei no trabalho, é 

um convite a se pensar com atenção especial o professor em diversos aspectos de sua vida como 

leitor, considerando suas experiências, sua narrativa de vida, os recursos de que dispõe, ou não, 

de modo que sua formação como leitor seja um mosaico de possibilidades, um patrimônio 

pessoal, cultural, profissional e social que identifica sua construção como sujeito em suas várias 

esferas de atuação.  

Essa construção não pode ser relegada a um segundo plano e, neste ponto do 

desenvolvimento deste trabalho, reafirmo a premência de olhar para a formação leitora do 

docente considerando seu lugar como leitor dos saberes de sua área de atuação, dos materiais 

didáticos, dos textos produzidos por alunos, entre outros lugares-leitores, conforme apontei ao 

longo do texto. Essa gama de potencialidades deve ser permanentemente ativada, reconstruída 

e estudada.  

A urgência da formação de docente leitor multidimensional só é possível mediante a 

consideração do leitor em sua complexidade. Esse é um terceiro horizonte, que se manifesta 

quando consideramos a formação do leitor complexo como uma experiência que emerge no 

exercício de uma racionalidade aberta, apta a ser compreendida como uma permanente 

manifestação da vivência humana diante do conhecimento, e por isso ecossistêmica, recursiva, 

dialógica e hologramática.  

Os reflexos dessa concepção manifestam-se na observação da formação do leitor 

sensível aos diferentes fatores interferentes que agem e retroagem muito além do que pode ser 

captado por planificação. No contexto educacional, é uma formação que se dedica a considerar 

que docentes e estudantes se formam como leitores em um processo mútuo, que constitui as 

narrativas de ambos como seres humanos diante da experiência do conhecimento.  A natureza 

transdisciplinar desse processo requer que se considere a formação leitora, no contexto 

educacional, como uma metadisciplina, de estrutura radicular, entremeada aos saberes que 

circundam os espaços de formação. O docente de Língua Portuguesa, nesse sentido, situa-se 
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em uma rede a partir da qual se coliga às demais áreas do conhecimento. Os temas 

hermenêutico-fenomenológico complexos que emergiram na pesquisa identificam uma 

formação leitora capaz de se situar em uma instituição e (re)interpretá-la de dentro de seus 

meandros, uma formação capaz de articular e ressignificar os conhecimentos preexistentes e os 

novos, enfrentar desafios e atuar como fonte de motivação, aberta à dinâmica de ordem-

desordem e ao amor à leitura. Por fim, uma formação leitora que se efetive não apenas como 

uma mudança, mas como uma real e profunda transformação, que altera a nossa forma de ver 

o mundo, nossa visão de nós mesmos e dos sentidos que construímos.  

Encerro este trabalho de pesquisa como uma pessoa, docente, leitora e pesquisadora 

intensamente transformada por esta jornada. Como caminhante em uma cidade invisível, 

construída por inúmeras redes, às quais me entremeei, percorri lugares, desvendei cenários, 

ouvi vozes e enxerguei paisagens que nunca havia imaginado... olho agora abaixo... ao seu lado, 

leitor, que foi meu parceiro até aqui, vejo as nuvens que passam sob nossos pés... o vento que 

sobe agitando nossos cabelos... olho também adiante, e sigo por novos caminhos, entretecendo 

mais fios a esta extensa trama.  
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