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Resumo: As bolsistas relatam a experiência de leitura (Larrosa, 2003) vivida por 
elas como alunas do 1º ano do Curso de Pedagogia, público do projeto Experiências 
de leitura em sala de aula (2006), e ao mesmo tempo como pesquisadoras do 
mesmo. O principal objetivo do projeto foi a leitura e a discussão de três textos: o ato 
de ler, A importância do ato de ler, de Paulo Freire (2003); a formação do 
professor , Sobre a lição, de Jorge Larrosa (2003) e sobre a tessitura da leitura, 
Tecendo a leitura, de Marisa Lajolo (2000). A metodologia foi a da leitura dos textos 
em público (Larrosa, 2003) com posterior comentários sobre os mesmos, anotados 
em Diário de Campo pelas bolsistas. Os resultados são a leitura desses 
comentários, a leitura das leituras dos textos e a avaliação das bolsistas como 
participantes da pesquisa, tanto como sujeitos e como quanto colaboradoras.  
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Em 2006, entramos no primeiro ano do Curso de Pedagogia da UNESP/Rio 
Claro e tomamos contato com a disciplina, Introdução ao Estudo de Comunicação 
e Expressão, ministrada pela PROFª.DRª. Maria Augusta Hermengarda Wurthmann 
Ribeiro, voltada a reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa, 
na qual estava sendo desenvolvido um Projeto de Leitura – Experiências de leitura 
em sala de aula. Escolhemos, então, para a nossa pesquisa para o Programa da 
Bolsa de Apoio Acadêmico e Extensão I (BAAEI), trabalhar neste Projeto porque a 
nossa inquietação quanto ao problema da leitura encontrou respostas nos textos dos 
autores trabalhados. 

Coordenado pela mesma professora, o referido projeto teve como objetivo 
discutir o ato de ler, a formação do professor e a tessitura da leitura, por meio de três 
textos – A importância do ato de ler, de Paulo Freire (2003); Sobre a lição, de 
Jorge Larrosa (2003); e Tecendo a leitura, de Marisa Lajolo (2000). Outro objetivo 
foi o de sensibilizar os alunos para a questão da leitura como forma de ver/entender 
o mundo e a si mesmo e, nessa medida, constituir-se em um processo de 
autoconhecimento e, portanto, de formação. Realizado em 2006, o projeto teve 
como público-alvo os alunos das disciplinas Introdução ao Estudo de 
Comunicação e Expressão, no primeiro semestre, e Expressão Artística e da 
Linguagem, no segundo semestre. 

Ao iniciarmos nossa trajetória como bolsistas, tivemos a experiência de 
participar, como público-alvo, deste projeto e, ao mesmo tempo, analisar, como 
bolsistas/pesquisadoras, alguns resultados do mesmo, os quais integram nossos 
projetos: - O ato de ler: estratégias para sua motivação - com o objetivo de 
compreender em profundidade os textos teóricos lidos e de criar estratégias para 
incentivar à leitura os alunos do primeiro ano do curso de Pedagogia de 2006 e - 
Leitura: uma nova forma de interpretar o mundo - com o objetivo de desenvolver o 



senso crítico pela leitura dos textos teóricos e o de analisar criticamente os 
comentários e interpretações, tecidos pelos alunos durante a leitura dos textos e 
durante as apresentações dos seminários referentes aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997). Embora os projetos sejam distintos, apresentam alguns pontos em 
comum como: 1) os textos trabalhados são os mesmos do projeto: Experiências de 
leitura em sala de aula, 2) a metodologia também é a mesma - anotação em Diário 
de Campo dos comentários dos alunos referentes a cada texto lido - e - releitura e 
discussão dos textos com a coordenadora do projeto. Apresentam, contudo, um 
enfoque peculiar - o da leitura das leituras, constituído pela leitura, feita por nós, dos 
comentários dos alunos, como contribuição pessoal ao projeto e reveladora de todas 
as leituras de outras disciplinas e de pesquisas nossas, realizadas no primeiro 
semestre do curso. 

O caminho metodológico proposto foi o da experiência de leitura, tal como 
coloca Larrosa (2003), “como um dos jogos possíveis do ensinar e do aprender”, 
para que, a partir do momento de leitura/escuta, “com o texto, ou contra o texto ou a 
partir do texto – nós [os leitores] sejamos capazes de pensar” (p. 142). 

A leitura e a discussão em torno desses três textos, no primeiro semestre, nos 
incitou a vislumbrar várias possibilidades de atuação no campo da leitura. 

O primeiro texto lido, em sala de aula, foi o de abertura do Congresso 
Brasileiro de Leitura (Cole), no ano de 1981, A importância do ato de ler (2003), de 
Paulo Freire. Neste texto clássico, Freire privilegia a “leitura de mundo” anterior, para 
ele, à da palavra e a leitura desta (palavra) se faz em continuidade da percepção do 
mundo, do contexto social em que se está inserido. Afirma que a primeira leitura que 
o indivíduo faz na infância é a perceptiva, por meio dos órgãos do sentido (olfato, 
paladar, visão, audição e tato) e que o conhecimento das palavras não pode ser 
ensinado como se fossem tabletes de conhecimento a serem engolidos, 
memorizados mecanicamente ou simplesmente decodificados, devem, porém ser 
apreendidos em uma prática pedagógica, uma prática política, que implica 
experimentação, compreensão crítica e estudo do que se lê.  

Para Freire, o processo de alfabetização tem que ser dinâmico, ou seja, o 
aluno deve ser o sujeito ativo na aquisição do conhecimento e o professor, um mero 
mediador nesse caminho. Alfabetizar, pois, é mais do que ensinar as letras do 
alfabeto, é trabalhar a leitura em suas significações e re-significações.  

O pedagogo propõe a leitura crítica dos textos, em sua relação com o 
contexto, tendo em vista uma prática consciente, com o objetivo de não permitir, por 
meio deste ato, que os indivíduos tornem-se marionetes dos mecanismos de 
dominação. 
  A cada parágrafo do texto lido era estabelecida uma conversa com os alunos 
a respeito do mesmo e a professora nos incitava com perguntas. 

Segundo os comentários dos alunos essa prática consciente deve ter inicio já 
no processo de alfabetização do indivíduo, no qual a memorização cede lugar ao 
trabalho com palavras que contém para o educando significado, leitura política, a fim 
de dar sentido ao ato de ler, contribuindo para formação de pessoas conscientes, 



que não aceitam a ordem pré-estabelecida (hegemônica) e que usam a leitura crítica 
da realidade como instrumento para se lutar contra isso. 

No entanto a mesma deve ser feita com cuidado para que não se torne 
utilitária, valorizando o diálogo, já que a forma de percepção de cada um é diferente, 
o que implica que um dado assunto seja visto por diversos ângulos, tal como sugere 
a prática pedagógica de Paulo Freire, que relacionada com a política não se faz 
isolada/fechada, mas sim atrelada com outras áreas, ou seja, permitindo uma 
comunicação/diálogo com as diferentes áreas do saber. Porém só se consegue 
mudar o mundo quando este novo modo de pensar estiver interiorizado, da mesma 
forma como quando ingerimos a maçã, símbolo do conhecimento, o conhecimento 
deve, também, entrar dentro de nós, experiência que deve atentar também para a 
afirmação: Quando eu adquiro a informação, sou o dono do poder, o único poder 
que eu adquiro e ninguém tira - o conhecimento. 
 
Sobre a lição 

O segundo texto lido em sala de aula - Sobre a lição - foi retirado do livro 
Pedagogia Profana: Danças, Piruetas e Mascaradas (2003), de autoria do filósofo, 
doutor e pesquisador em Educação, Jorge Larrosa. No texto, Larrosa expõe a sua 
concepção de lição: 

 
 “Uma lição é a leitura e o comentário público de um 

texto cuja função é abrir o texto a uma leitura comum. Por 
isso, o começo da lição é abrir o livro, num abrir que é, ao 
mesmo tempo, um convocar. E o que se pede aos que, no 
abrir-se o livro, são chamados à leitura não é senão a 
disposição de entrar no que foi aberto. [...] Hospitalidade do 
livro e disponibilidade dos leitores. Mútua entrega: condição 
de um duplo devir.” (LARROSA, 2003, p. 139). 

 
 

Segundo o autor, a leitura em público é um convite ao ato do ensinar e do 
aprender que propõe aos leitores a experiência da mesma em comum. O filósofo 
ressalta que da leitura inicial de um texto se retira sua idéia central para 
posteriormente, serem analisadas as múltiplas interpretações que o mesmo já 
recebeu, portanto, o que se busca não é a transmissão do que existe para saber, 
mas sim o que ele leva a pensar. O que se deve ler na lição não é o que o texto diz, 
mas aquilo que ele dá o que dizer e a liberdade da leitura se encontra justamente na 
capacidade de ver o que não foi visto e nem previsto. E em dizê-lo. Mas para que 
essa liberdade seja possível, é preciso entregar-se ao texto, deixar-se inquietar por 
ele, e perder-se nele. 

Larrosa ainda enfatiza que o professor deve selecionar o livro que irá 
trabalhar em sala de aula, preocupando-se com a maneira de expô-lo e com as 
potencialidades que pretende desenvolver em seus alunos.  



A professora iniciou a atividade, com a apresentação do livro, fazendo 
referência à capa do mesmo e pedindo para que os alunos pensassem sobre o que 
ela representava e o que retratava. Os alunos responderam que a capa remetia a 
um período histórico, e que a personagem parecia ser um trovador, por causa de 
sua vestimenta e postura romântica. Posteriormente, com a intervenção da 
professora os alunos partiram para a analise do título do livro, relacionando o 
profano com o popular e o sagrado com o culto e afirmando que antigamente a 
dança era considerada profana, porque a igreja a julgava como imoral, apelativa ao 
sexo, não dogmática, colocando o indivíduo em movimento e o fazendo transgredir 
as regras impostas. Eles interpretaram a pirueta "virar de ponta cabeça", como virar 
em torno de si num vai-e-vem desenfreado e atribuíram ás mascaradas a ligação 
com o carnaval e o teatro. 

Os alunos encerraram essa parte afirmando que a pedagogia ainda continua 
sendo sagrada ao invés do oposto, porque não permite que nenhuma de suas 
regras sejam transgredidas e por considerar o aluno somente enquanto “cabeça”, 
enquanto “cérebro”; não levando em conta que o mesmo vai à escola de corpo 
inteiro. Em seguida, fizemos a leitura do texto Sobre a lição, o qual os alunos 
consideraram difícil de ser compreendido, pelo fato do autor utilizar do jogo e da 
reinvenção de palavras suscitando duplo sentido. Primeiramente os alunos 
colocaram que ler é tecer um pensamento, é produzir uma idéia sobre o texto, 
entretanto, com a discussão a cerca do mesmo, disseram que a leitura é um convite 
para pensar (multiplicidade de pensamento), várias leituras, vários sentidos de 
interpretação, os quais são instigados por textos de boa qualidade que devem ser 
trabalhados pelo professor que faz com que o aluno perceba a importância do 
mesmo, através da motivação atribuída por ele ao livro. Enfatizaram que ler é 
aprender a escrever e concluíram que a leitura está relacionada com o diálogo e a 
liberdade, que só existem quando há entrega do leitor ao texto. 

 
TECENDO A LEITURA 
O terceiro texto lido em sala de aula foi Tecendo a leitura do livro Do mundo 

da leitura para a leitura do mundo (2000), da professora titular no Departamento 
de Teoria Literária da Unicamp, Marisa Lajolo. Neste texto, a autora trata de um dos 
problemas atuais que vem se firmando no âmbito educacional: a questão da leitura 
vista, praticada e passada pelo professor despreparado ao seu alunado, como uma 
atividade mecânica. Lajolo também coloca que a leitura transformou-se em 
consumismo rápido, em massificação voltada para lucratividade do mercado que 
prioriza a quantidade e não a qualidade. Para ela o bom leitor deve ser conhecedor 
das inúmeras interpretações que um texto já recebeu, enxergar o que está implícito 
nas entrelinhas e ter um posicionamento diante do assunto. Segundo a educadora a 
leitura é essencial não somente para aqueles que almejam a produção cultural, 
científica e artística, mas também para aqueles que participam dos circuitos da 
sociedade que fez da escrita seu código oficial. 

A professora Maria Augusta iniciou a atividade de leitura deste capítulo, 
instigando os alunos a uma “leitura” da capa do livro, na qual os alunos observaram 



que havia a figura de uma mulher de época, lendo uma carta e que esta parecia ser 
do povo, devido a suas vestimentas e ao fato de habitar uma casa com aspecto 
rústico - No dia 30/07/06 nós [bolsistas] fizemos uma visita ao Museu da Língua 
Portuguesa na cidade de São Paulo, e pudemos observar que a capa do livro Do 
Mundo da Leitura para a Leitura de Mundo é uma reprodução de um quadro do 
pintor Almeida Júnior, o nome do quadro é Saudade e foi pintado em 1899. O 
quadro foi utilizado, com certeza, pela atitude de leitura em que se encontra a 
mulher, com um papel na mão, próxima a uma janela. 

Em seguida eles interpretaram o título do livro: Do Mundo da Leitura para a 
Leitura do Mundo associando-o com o texto de Paulo Freire cuja idéia principal é 
de que a leitura de mundo é anterior a da palavra. A leitura deste capítulo levou os 
educandos a refletir sobre a questão da tessitura da leitura que foi interpretada como 
sendo os significados tecidos pelo leitor - o canto dos galos - no estudo do texto “um 
galo sozinho não tece a manhã, ele precisará sempre de outros galos” se utilizando 
do poema de João Cabral de Melo Neto, do qual a autora faz referência. 

Eles acrescentaram ainda que o texto foi construído em cima de uma 
metáfora: a leitura como um artesanato, cujos fios são os significados, as ideologias 
presentes na linguagem. A concepção de leitura como artesanato os levou a concluir 
que interpretar não significa repetir o que o texto diz, mas sim descobrir os fios 
implícitos no texto tanto pela leitura de mundo como pela experiência de leitura que 
o indivíduo traz como bagagem pessoal. Os alunos atentaram também para o fato 
da leitura atualmente estar voltada para o consumo perdendo a qualidade, a 
profundidade e o mais importante a reflexão, que capacita o indivíduo a ter uma 
visão ampla sobre tudo que o circunda. Outro fator agravante do problema é aquele 
ocasionado pelo descompromisso do professor com a leitura, porque além de não 
incentivar os alunos a mesma, passa para estes aquilo que não leu. 
  Por último foi levantada à questão da leitura utilitarista, ao pontuarem que 
antigamente, as pessoas não tinham acesso ao código da escrita, mas podiam fazer 
outras leituras – a das feições, a das situações vividas por elas, etc. E, voltando, 
para o presente, observaram que esta realidade embora se apresente de outras 
formas, tal como foi ilustrado no filme Central do Brasil, ao pontuar a carta como 
um instrumento pelo qual um indivíduo [personagem de Fernanda Montenegro] usa 
da falta de conhecimento do outro para se beneficiar. O menino que vai morar com 
esta personagem não é alfabetizado, mas percebe que o trabalho desta mulher é 
uma farsa, quando descobre as cartas escondidas em sua casa.  
 
Nossos resultados  

Na análise deste trabalho, percebemos que há uma relação intrínseca entre 
esses três textos, pois se complementam, defendem que a leitura crítica se faz 
quando o leitor no estudo do texto estabelece conexão do lido com sua realidade, 
em uma visão que não se reduz a mera decodificação de palavras ou pura 
informação que abstrai o conhecimento, mas que se amplia extrapolando os 
significados, abrindo espaço para a troca de experiências e sendo capaz de gerar 
indivíduos conscientes da ação hegemônica que para permanecer no poder 



transforma os mesmos em fantoches ao cegá-los com suas ideologias. A pesquisa 
demonstrou certa apropriação das idéias dos textos pelos educandos, quando se 
colocaram como partícipes destes, assumindo para si aquilo que lhes dizia, 
utilizando o discurso do “eu”, quando o assunto foi o poder que a leitura dá aquele 
que se entrega a ela. Na leitura critica de nossa realidade observamos que o ato de 
ler, reflexivo e individual, já não faz parte da atividade educacional, pelo fato de o 
professor instituir como obrigatório a leitura dos clássicos, o que de imediato tira o 
prazer da leitura, não abrindo o leque de obras de forma a privilegiar as mais atuais, 
por exemplo, nem permitindo que o aluno proceda sozinho a uma escolha dos livros. 
A avaliação desta leitura não é mais agradável do que a imposição dela. A leitura é 
“cobrada” em seminários - nos quais os alunos expõem um resumo do livro lido, 
geralmente copiado de algum lugar, hoje, mais freqüentemente da Internet, sem que 
seja proposta a menor discussão sobre a obra, o autor, ou a época em que foi 
escrita, ou que se estabeleça um diálogo, tal como o indicado por Larrosa, em uma 
relação de amizade com o texto, de modo que experienciem a leitura, fazendo da 
mesma um “acontecimento”. Não há nenhum envolvimento do professor com o livro 
lido – ele não é um apaixonado pela leitura e, na visão de PENNAC (2000) ele não 
pode transmitir ao aluno aquilo que não sente.  

E partindo dos problemas levantados passamos a refletir sobre as políticas de 
subjetivação que ocorrem no ensino, no âmbito acadêmico e no cerne da nossa 
cultura e que nos impedem de pensar e repensar sobre o que está acontecendo 
conosco e com o controle que julgamos ter sobre o rumo de nossas vidas. 
Dentro desse processo a alfabetização é o momento escolar no qual se inicia a 
defasagem escolar, pois continua a ser praticada como simples decodificação de 
palavras, ao desconsiderar o significado, o valor que a palavra trabalhada possui e o 
contexto social, político e histórico no qual está sendo aplicada; formando 
consequentemente analfabetos funcionais, tal como coloca Larrosa, “Inócuo, porque 
não forma, não transforma e não deforma” (2002, p. 133-134), e os torna presa fácil 
dos mecanismos de controle e de dominação de uma minoria que para se firmar e 
ascender, silencia o outro, captura a criatividade do mesmo, tenta monopolizar o 
pensamento e os instrumentos pedagógicos a fim de não produzir o diferente que 
lhe trará problemas no futuro. 

O que muitas pessoas ainda não entendem ou talvez não tenham parado 
para refletir, é que a alfabetização, quando bem trabalhada, torna-se o alicerce onde 
se pode desenvolver as potencialidades do indivíduo, quando isto não acontece, 
pode condenar o alfabetizando a escuridão.  

Uma outra questão refere-se à política de controle que o Estado exerce para 
a qualificação dos professores no que diz respeito à “reciclagem”, a “estratégias” e a 
“treinamentos” - o erro está na forma como são colocadas e praticadas, além da 
intencionalidade. Entretanto o professor deve fazer frente ao paternalismo estatal, 
impondo-se, mostrando o que precisa ser feito para melhoria da educação e buscar 
meios para chegar a esse fim. E não ficar apático vendo profissionais que não são 
da área ditando o que precisa ser feito, sem o menor conhecimento prático das 
situações reais. Por acaso alguém já viu um indivíduo sem nenhuma formação na 



área da saúde palpitar nesta? É preciso que a Educação deixe de ser Terra de 
Ninguém.  

 
Fecho Final 

A partir dos autores trabalhados nesta pesquisa: Paulo Freire, Jorge Larrosa, 
Marisa Lajolo, concluímos que a leitura exerce um papel significativo na sociedade, 
porque é através dela que o homem cria o seu espaço social, físico, político e 
transforma a sua realidade e o seu modo de pensar.  

Foi partindo das nossas próprias dificuldades de interpretar os textos 
acadêmicos e do nosso histórico escolar na questão da leitura que resolvemos no 
primeiro ano do curso de Pedagogia participar do projeto de leitura: Experiências de 
Leitura em sala de aula. Ao longo da realização do nosso projeto enfrentamos 
muitas dificuldades como na questão da interpretação, da escrita e da produção 
desta pesquisa. Muita coisa mudou na nossa percepção do mundo como a 
educação do olhar, o desenvolvimento do senso crítico, a capacidade de relacionar 
os textos uns com os outros e até mesmo de olhar mais atentamente para os apelos 
propagandísticos e para a questão da leitura. 

Esperamos que através desse trabalho possamos passar a nossa aflição e 
inquietude no que tange à questão da leitura no ensino público. Até quando 
aceitaremos que o descaso com a leitura provinda dos meios governamentais e 
educacionais provoque a alienação e o silenciamento das classes menos 
privilegiadas para que seja mantida a ordem do discurso?  
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