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O presente trabalho traz uma discussão a respeito do papel da leitura na 
construção da identidade docente. Nesse contexto, além de discutirmos o conceito 
de leitura e, também, do ato de ler, nos referimos às leituras pedagógicas como 
elemento fundamental na contribuição para a completude ou complementação da 
identidade docente e, sobretudo, para a desconstrução do tecnicismo determinado 
pela valorização quase única do conteúdo específico de áreas em detrimento do 
conteúdo pedagógico e, também, nos debruçamos sobre questões concernentes aos 
níveis de apropriação da leitura e debatemos um pouco a respeito dos efeitos que 
apropriações superficiais ou profundas podem causar na profissão docente. 
Ademais, discorremos acerca da função da linguagem na construção do 
pensamento e no enfrentamento dos desafios impostos pelas dinâmicas sociais 
dentro e fora do universo escolar. A metodologia que estamos ancorados para essa 
contribuição consiste em textos de Bakhtin (1995), Bourdieu (1998), Chartier 
(2002), Foucambert (1998), Patto (2004), Shaff (1971), dentre outros. Dentre os 
resultados esperados, estão reflexões a respeito do desempenho da leitura na 
construção da identidade do professor, na sua profissão e de como esse conceito, 
aliado ao conteúdo pedagógico, acessado por leituras específicas, pode determinar 
o lugar do sujeito docente no interior do campo. Já a conclusão, assinala os 
possíveis efeitos positivos de uma compreensão eficaz da leitura e, principalmente, 
da leitura pedagógica, na identidade docente e na sua atuação no campo em prol 
da efetivação do conhecimento.  
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Na obra intitulada A criança, o Professor e a Leitura (1998), 

Jean Foucambert dedica-se a discutir a leitura sob vários aspectos, 

procurando sempre estabelecer um critério de distinção entre o que o 

senso comum prevê como leitura e o que essa habilidade pode 

significar nas construções dos sentidos histórico-culturais do sujeito 

leitor. Procura desmistificar alguns equívocos, como aqueles que sem 

fundamento, apregoam uma suposta deterioração das praticas 

leitoras da contemporaneidade em relação às práticas do passado, 

desconsiderando as modificações espaços-temporais e sócio-culturais 

de que o homem naturalmente está sujeito ao longo de sua 

trajetória. 



Além disso, refere-se constantemente ao modelo educacional 

francês, no entanto, a discussão do autor acerca da escola na França 

muito nos serve, pois, o panorama traçado por ele não nos é 

totalmente estranho e nos é possível estabelecer pontos de 

identificação, salvaguardando diferenças especificas das realidades 

dos dois países. Talvez, isso seja possível pelo fato de sempre termos 

estabelecido correlações com modelos franceses no decorrer da nossa 

história educacional. Trata-se de uma questão hegemônica dos 

modelos franceses, recebidos por nós mesmos em interação com a 

França ou recebido via Portugal, quando ainda não tínhamos nosso 

sistema de ensino completamente independente e autônomo.  

            Até pouco tempo pensava-se que o acesso à leitura e à 

escrita, o acesso à literatura, à língua estrangeira e às artes fossem 

privilégios dos abastados. Época em que a escola era um espaço 

reservado para poucos e os integrantes das classes menos 

favorecidas que rompiam essa barreira elitista, ocupando espaços 

acadêmicos, eram considerados “esforçados” e dignos desse mérito.  

Postura familiar e muito corriqueira no discurso emitido no 

senso comum. No nosso caso, reforçada por raízes ligadas a uma 

história de exploração, que parece julgar conveniente para suas 

lógicas culturais, criar a dicotomia ambígua dos sentidos das palavras 

esforço e competência. Sendo assim, com o intuito de demarcar 

posições, a acepção da primeira está ligada, comumente, ao indivíduo 

ou grupo que ocupa um lugar periférico no meio sociocultural e a 

segunda ao que ocupa um lugar mais privilegiado e central nesse 

meio.   

Nesse sentido, as teorias da linguagem nos auxiliam nesta 

reflexão, especificamente, no momento que Bakhtin (1995: 36-7) irá 

discutir na sua obra intitulada Marxismo e Filosofia da Linguagem a 

natureza das palavras, dizendo que elas são neutras e que só 



ganharão sentido na interação. Acrescentamos, ainda, que essa 

investida de sentido se dá na intenção de manutenção das posições 

num campo, conceito elaborado por Bourdieu (2003), e que 

trazemos, sucintamente, para esta reflexão, como forma de melhor 

situar nossos objetivos; logo, o campo um local marcado pelo jogo de 

forças de seus integrantes para se manterem em posições 

privilegiadas. Essa tensão é regulada pelo capital cultural que cada 

um traz consigo.     

De volta à discussão de Foucambert (1998), notamos que essa 

tensão provocada pela busca da detenção do saber historicamente 

acumulado, como forma de poder e de status

            Essa discussão sobre os bem aventurados que tem acesso à 

formação intelectual nos configura de maneira ultrajante, pois 

julgamos o conhecimento e a formação elementos cruciais para uma 

reordenação de sentidos do sujeito no mundo, capaz de estabelecer 

novos parâmetros para o olhar sobre si mesmo e sobre o outro, 

portanto, não podem estar pautados no gosto pessoal e no mérito de 

alguns, mas calcados em um planejamento de políticas públicas que 

tenham o comprometimento humano no fomento do intelecto para 

que se vislumbre uma sociedade diferente e, se possível, mais justa.  

 de uma classe, não 

constitui um fato isolado, mas torna-se recorrente nos mais diversos 

espaços, como podemos verificar nas palavras do autor ao refletir o 

caso francês: “A formação intelectual e o pensamento abstrato 

tornaram-se, assim, patrimônio da classe média e da classe dirigente, 

ou uma questão de gosto individual e de mérito para os mais 

humildes” (FOUCAMBERT, 1998: 11) 

Não bastam simplesmente medidas estatais, o Estado não pode 

configurar somente um signo não humano e burocrático, apenas 

cumprindo sua constante busca pela legitimação de seu papel. Parece 

necessário deslocar o olhar dos paradigmas e dos conflitos 



instaurados para o conjunto de fatores que formam as 

representações do indivíduo sobre o sentido do seu estar na cultura 

(MARTÍN-BARBERO, 2001). Com isso, talvez, consigamos avançar 

para níveis mais profundos de compreensão do universo de relações 

de que somos parte integrante e, dessa forma, suscitar algum tipo de 

recondução de nossas trajetórias individuais e coletivas. Para tanto, 

se faz urgente revermos o apego ao imediato, acabado e 

contingencial que nos invade cotidianamente.          

            A leitura nos configura uma ferramenta vital nesse intento, à 

medida que ela consiste em uma das formas de conservação da 

memória histórica, como depositária de relações transtextuais e 

discursivas, que podem deslocar o leitor da inércia e o transformar 

em sujeito ativo em uma sociedade massificadora. Neste momento, 

retomamos Bakhtin, dizendo que o signo configura-se como espaço 

privilegiado da luta de classes.  

Quando nos referimos à luta de classes, pensamos em algo 

novo e ressignificado, diferente do discurso vazio e eloqüente, mas 

em situações concretas, silenciosas, que implicam em mudanças 

subjetivas e, conseqüentemente, coletivas. Isso se faz possível por 

meio da refração, operação de linguagem que permite o sujeito 

atribuir novo sentido ou significado a um determinado signo por meio 

da interação que ele promove com o mundo. Constrói novos sentidos 

na regulação com as interações. (Bakhtin, 1995: 35-7). Sendo assim, 

a leitura apresenta-se como uma grande mediação para que esse 

processo concretize-se.  

            Entretanto, a Educação Brasileira e, talvez, mundial não 

esteja preocupada com esse processo de mudança, que visa o 

sujeito. Em Linguagem e Conhecimento (1971), de A. Shaff, 

encontramos uma discussão sobre o fato de que a linguagem 

constitui o pensamento, sendo assim, temos a abertura para o 



questionamento de que se houver um equívoco em mecanismos de 

aquisição da linguagem, na qual a leitura se insere, o conhecimento e 

os atributos de resistência, formação e emancipação ficam 

prejudicados.   

Acreditamos que essa preocupação já se faz premente em 

nosso contexto, principalmente, quando se trata da língua materna, 

como podemos constatar por meio de um volume considerável de 

pesquisas sobre o tema no meio acadêmico e não acadêmico, pela 

construção de marcos de conservação e de preservação da 

linguagem, como o museu da língua portuguesa na cidade de São 

Paulo, o debate em outros suportes, diferentes do escrito, como o 

cinema, que merece destaque Um filme Falado, de Manoel de Oliveira 

e também nas manifestações folclóricas como o carnaval, cuja escola 

de samba Mangueira

            Foucambert (1998) nos lança mais uma discussão, polêmica 

e controversa, muitas vezes, mas que vale ser resgatada para termos 

maior dimensão de como as representações acerca do acesso à 

linguagem processa-se. Trata-se do analfabetismo funcional:  

, do Rio de Janeiro, trouxe como tema a língua 

em 2007.  

  

Nos países industrializados, em função de uma escolaridade universalizada e 
de avanços nos métodos e na formação de professores, esse analfabetismo 
primitivo, tal como existia até o século XIX (e ainda hoje em ampla escala 
nos países em desenvolvimento), tornou-se um fenômeno marginal. O que 
surgiu, em contrapartida, foi um analfabetismo funcional (também chamado 
“de retorno”), que atinge uma parcela crescente (10 a 15%) da população 
total, a qual, por falta de uma utilização real da escrita depois do período 
escolar, acaba perdendo em poucos anos a capacidade de fazer até mesmo 
uma simples correspondência entre o oral e o escrito. (FOUCAMBERT, 1998: 
12) 

  

  



A terminologia “analfabetismo funcional” nos causa um 

estranhamento, a medida que compreendemos analfabeto aquele que 

desconhece o alfabeto. Todavia, o sujeito que Foucambert se refere 

conhece o alfabeto, porém não sabe utilizá-lo para estabelecer 

relações cujo pensamento abstrato embasa a sintaxe relacional na 

elaboração de discursos orais e escritos que assegurarão um 

posicionamento crítico no meio social.  

            No entanto, o que mais nos interessa nesse momento não é 

a terminologia que o autor francês escolheu, mas a representação de 

sujeito denominada pela terminologia já referida e, ainda, outras 

observações sobre os diferentes níveis de letramento. No Brasil, tanto 

o indivíduo que domina o alfabeto, mas não sabe o que fazer com 

ele, e o indivíduo que desconhece o alfabeto coexistem em um 

mesmo espaço. 

            Dessa forma, pensando na situação dos professores, fica-nos 

difícil romper essa cadeia cíclica, na qual, muitas vezes, aqueles que 

conhecem o alfabeto, todavia, parece apresentar dificuldades em 

transformar a informação trazida por ele (código) em conhecimento 

(sentidos que se intercambiam, formando uma teia complexa de 

compreensão da cultura). Essa constatação nos impõe um impasse 

que nos conduz a procurar culpados tanto nas instituições quanto nos 

indivíduos: o Estado (a escola, os cursos de formação dos 

professores, a concepção das políticas públicas para o magistério, os 

programas curriculares institucionais, dentre muitos outros) e o 

sujeito docente (sua prática de ensino, suas concepções pedagógicas 

e metodológicas, suas representações acerca da profissão docente, 

sua formação específica e pedagógica, dentre muitos outros fatores). 

            Configura-nos penoso eleger um ponto especifico de conflito 

para discorrermos sobre o campo educacional, contudo, nos é mais 

confortável pensar na natureza do campo educacional e o papel desse 



campo na organização da cultura brasileira e, possivelmente, 

conseguiremos lançar algumas considerações que, se não apontarem 

para saídas ou soluções, pelo menos constituirão reflexões acerca 

desse campo tão controverso e impregnado pelo senso comum.  

Assim, qual é a representação da escola para a sociedade 

brasileira? Qual é a representação da escola para os integrantes do 

campo educacional? Numa perspectiva mais ampla, que vai além da 

instituição escola e recai no próprio campo, perguntamos: Qual é a 

representação do próprio campo educacional para os professores, 

gestores e pesquisadores da área?  

            Primeiramente, a Educação caracteriza-se como uma área 

híbrida, formada por várias outras áreas do conhecimento, que ao 

aportarem na Educação irão transferir seus conceitos já consagrados 

para se refletir o objeto educacional. Ademais, essa área é 

relativamente jovem e começa a ter impulso a partir do século XIX.  

No Brasil, a formação do campo educacional e o adensamento 

de suas relações de força estão ligados a organização do campo em 

Portugal, principalmente, após as reformas pombalinas de 1759, que 

definiram a presença desse campo com parte integrante das políticas 

de Estado sentida no país, na época da extensão do Estado 

português.  

A escola e os debates sobre Educação foram avolumando-se 

sob a regulação do Estado e a mercê de projetos e de políticas que 

nem sempre contribuíram para reduzir a ambigüidade que esse setor 

estatal encontrava-se imerso. O campo sempre esteve ligado aos 

ideais de emancipação e sofria fortes influências das ciências 

consideradas puras e da psicologia. Esse panorama nos sugere uma 

predisposição à fragilidade e ao olhar difuso sobre o campo tanto pela 

sociedade que espera algo muito concreto e instrumental de um 



espaço cuja natureza é marcada pela diversidade das idéias e pela 

abstração necessária ao conhecimento quanto pelos integrantes do 

próprio campo que o compreende a partir de suas lógicas especificas, 

sem procurar aprofundar-se na interação que se verifica entre as 

áreas especificas e a Educação. Parece-nos uma resistência 

instaurada contra a necessária diluição e mistura do especifico com o 

pedagógico, ou seja, com o campo educacional propriamente dito.  

É evidente que essa investida epistemológica superficial na 

Educação empobrece a compreensão da organização e da função 

dessa área. Não bastam excelentes especialistas nos variados 

componentes curriculares, se eles não conseguirem perceber que a 

natureza da Educação é maior que o domínio das especialidades, está 

ligada à transposição desses conhecimentos para sujeitos imersos em 

um espaço sustentado por outros tipos de mediação que concorrem 

com o específico apresentado, tais como: representações trazidas do 

extra-escolar e que, muitas vezes, destoam do que esperam 

encontrar, o controle da própria organização escolar, que entra em 

conflito com as resistências individuais e coletivas presentes, a 

socialização imposta e normalmente conflituosa, dentre muitas 

outras.        

     Logo, nossa discussão neste trabalho caminha para a 

verificação de que essa interação dos integrantes do campo 

educacional, especificamente, o professor, representante de uma 

área especifica, com o universo educacional, seu espaço de trabalho, 

é conflituoso e bastante rechaçado, como observaremos, com o 

auxílio das evidências trazidas por Foucambert (1998) acerca da 

resistência que eles apresentam nas leituras da área pedagógica.  

O autor francês, em uma discussão sobre as leituras da área de 

Educação realizadas pelos professores na França, utiliza-se de alguns 

dados de uma pesquisa realizada por Gambart (1987), dentre outros 



autores, acerca da “difusão de informações educativas para os 

professores”, vejamos:  

  

  
A leitura, meio privilegiado de acesso à informação, mostra 
nítida perda de vitalidade. O professor, pilar da cultura laica, 
parece ter desaparecido, e nós presenciamos uma mutação 
profunda na profissão do professor. Técnicos com formação 
superior em uma disciplina, os professores só se interessam 
por ela, a ponto de Gambart, atribuir-lhes um verdadeiro 
“iletramento pedagógico” (Gambart, 1987), que se resume em 
três pontos: 
-queda considerável de leitura em relação aos índices 
comumente aceitos para professores; 
-foco privilegiado na didática, em detrimento do pedagógico 
ou do educativo; 
-utilização de manuais. (FOUCAMBERT, 1998: 15) 

  
  

O levantamento acima demonstrado destaca uma ausência de leitura de materiais 
pedagógicos entre os professores franceses, que parecem apenas preocupar-se 
com suas disciplinas específicas, realidade não muito diferente daquela encontrada 
no Brasil. Isso vem ratificar a nossa discussão até o presente momento, estamos 
nos referindo ao fato da Educação encampar modelos que, muitas vezes, acentuam 
o paradoxo existente nesta área, ou seja, espera-se ser o local propício para o 
fomento do conhecimento e isso exige um sistema centrado nas inter-relações de 
saberes e no acesso de conhecimentos oriundos de várias áreas do conhecimento; 
todavia, o que encontramos é a impressão do contrário, informações não 
transformadas em conhecimento e um acesso restrito a pluralidade.    

Essa representação utópica da Educação, prevista para a instituição escola, 
relaciona-se com a representação que temos da leitura, tecnologia que opera em 
plenitude desde que haja esse intercâmbio com diversos sabres, acessando todos 
os elementos necessários e existentes na cultura para que se possa obter uma 
dimensão signica capaz de viabilizar uma comunicação eficaz e significativa do 
sujeito com o mundo. Logo, a leitura pode ser considerada fundamental para a 
construção das identidades.     

Hoje, acreditamos, que tanto na França como em países como o nosso a Educação 
vista como algo instrumental e simplesmente operacional, posicionando-se na 
superficialidade e regida por áreas específicas sem interação com o campo 
educacional não mais se aplica, devido a vários fatores, a saber: universalização do 
ensino, surgimento de novas tecnologias, diversas outras novas exigências sociais, 



definição do campo educacional com uma identidade bem demarcada, dentre 
outros.  

Não queremos dizer que o conhecimento especifico não se faz relevante, pelo 
contrário: é extremamente importante, porém, assinalamos a premência de se 
pensar em uma junção entre conhecimentos específicos e pedagógicos. Essa 
coexistência é urgente e necessária para a identidade do campo educacional, 
entretanto, enfrentamos um duplo problema: o desconhecimento pedagógico e, 
muitas vezes, o técnico também.  

Ademais, em um contexto neoliberal em que o profissional de educação configura a 
contramão das políticas vigentes, a ação simplesmente técnica é perigosa, pois 
vulgariza ou não demarca uma posição específica para o sujeito docente, 
igualando-o a qualquer outro técnico de curso superior. Em outras palavras, a título 
de exemplo, um indivíduo falante de uma língua estrangeira não pode ser 
considerando professor apenas por esta habilidade, mas aliado à habilidade de falar 
uma língua estrangeira o conjunto teórico e reflexivo de outra área específica do 
conhecimento: a Educação. Assim, esse profissional comporá em sua formação 
elementos que o diferencie do profissional somente técnico e passe a identificar 
nessa profissão o caráter humano e formador inerente a ela. 

De acordo com Patto (2004), os tempos mudaram e a escola, 

os professores e os alunos também e as diretrizes de formação 

docente permanecem equivocadas e até ineficazes para a formação 

desse profissional. Dessa forma, as políticas vigentes parecem minar 

a posição crítica do sujeito e ocultar a necessidade de se mergulhar 

nas estruturas formadoras dos processos educacionais, sociais e 

culturais, para se compreender as mediações que alimentam as 

tensões e as dinâmicas do campo.  

O ato de ler, composto pela sua complexidade de estabelecer 

relações intertextuais e interdiscursivas, corroboraria na promoção 

dos sentidos pela interação do sujeito com o texto e a partir dessa 

primeira e básica interação, outras viriam pelo reconhecimento 

signico da cultura em que aquilo foi produzido e é apropriado.  

Nesse sentido, certamente, as leituras realizadas acerca do 

campo educacional traria uma oportunidade de estabelecimento de 

relações com a produção da área, ajudando no combate do senso 

comum, surgindo novos sentidos pela interação do sujeito docente e 

o texto. Essas brechas abertas pela leitura provavelmente incidiria 

sobre a sempre mutante identidade. É importante dizer que esse 



sentido não se concretiza por uma simples relação entre texto e 

leitor, são as mediações culturais presentes entre esse leitor e esse 

texto que definirão os sentidos a serem apropriados e, talvez, 

objetivados. Referimos-nos a construção dos sentidos no interior de 

um campo e a leitura consiste na principal habilidade para identificar 

as forças invisíveis e tenazes que fixam as posições desse campo.     

Sendo assim, a compreensão das posições políticas que interferem nos projetos que 
visam o aprimoramento do ensino de leitura nos ficam mais explicitas, à medida 
que notamos o quão é útil a esse sistema a conservação da ineficácia das 
habilidades leitoras. É uma forma de se manter a reserva de mercado e impedir 
que a emancipação e a transitividade, terminologia utilizada por Paulo Freire, atinja 
larga escala. Além disso, o processo de leitura nesse olhar numérico e tecnicista do 
prisma neoliberal e capitalista que estamos inseridos exige uma capacidade de 
esclarecimento aguçada, pois leitura implica em abstração e transformação, 
vocábulos indigestos e incompatíveis aos planos de massificação.    

Felizmente, sob um prisma diacrônico do tempo o número de leitores não diminuiu. 
As pessoas lêem mais hoje do que liam no passado, como pudemos verificar em 
Foucambert (1998: 23-7). Contudo, outro problema se coloca: a escola se 
universalizou e diante dessa ampliação encontramos um contingente muito grande 
de alunos e docentes, frutos da contingência, sem oportunidades de se debruçarem 
sobre os processos de abstração exigidos pela leitura.   

O professor e a leitura parecem encontrar dificuldades para driblar as mazelas 
impostas pela hegemonia, no sentido de Gramsci: uma estrutura ou situação 
invisível e muito poderosa, que faz com que os dominados assumam valores e 
posturas pertencentes aos dominantes como se fossem naturalmente deles. A 
naturalização dessas condutas vai ao encontro dessa discussão que fazemos aqui, 
no que diz respeito, ao entendimento superficial que se tem do jogo de forças que 
move o campo, discute-se os resultados e não os fatores que geraram esses 
resultados. Isso pode ser aplicado tanto ao uso e à compreensão da leitura por 
parte da escola e da docência como à interpretação do próprio campo educacional 
pelos docentes. Portanto, há um paralelismo ou até uma intersecção da refração 
realizada na leitura e na cultura.     

Infelizmente, o tempo e a contingência numerosa parecem ocultar docentes como 
os descritos abaixo:      

  

  

Os melhores mestres foram homens de paixão e de intrepidez, que 
desenvolveram seu rigor intelectual e moral com base no seu entusiasmo e 
na sua luta, não na sua neutralidade. A ajuda que prestam, portanto, está 
menos naquilo que sustentam e que, felizmente, será ultrapassado pelo 
futuro (e mais rapidamente na medida em que tiverem sido mais 
necessários), do que na premente afirmação de que não é possível entender 
o mundo sem se levar em conta o próprio movimento que faz suas fronteiras 



recuarem: formar é entrar num processo de transformação da realidade e, 
portanto, de si mesmo. (FOUCAMBERT, 1998: 33) 

   

  

                Foucambert (1998) aponta para o que esperamos da 

docência. Como bem disse na citação acima, o professor se torna 

eficaz, à medida que pensa a formação como parte integrante ou, a 

nosso ver, impulso decisivo para a transformação da realidade. Além 

disso, vai ao encontro com o que discutimos acima sobre o caráter 

somente técnico e conteudista do docente, algo, inclusive, que não 

atende mais às expectativas da sociedade atual, na qual a 

interpretação se faz necessária numa cultura codificada e letrada na 

qual vivemos e que as mazelas discursivas e midiáticas decidem 

processos essenciais de nossas vidas.  

Um outro aspecto que temos de nos atentar é para o fato de 

que a escola não está centrada em um único indivíduo mas sim no 

conjunto deles, formando uma instituição e de que a transformação 

que ocorre na subjetividade docente é em grande parte fruto da 

relação do professor com sua comunidade escolar, extra escolar e 

também as leituras que realiza, constituindo, assim, um jogo de 

espelhos que reflete as duas realidades (individual e coletiva) para 

que se misturem e consigam dialogar. Tudo isso só será possível se 

for fomentado no âmbito das bases sociais e sobre sua relevância nos 

processos de mudança Foucambert (1998: 29 - 31) nos deixou bem 

assinalado.  

            Nessa discussão sobre a leitura e a identidade docente não 

poderíamos deixar de lado as contribuições de Pierre Bourdieu (in 

Ortiz, 1983) no que tange ao poder simbólico e sua dinâmica signica, 

pois as considerações do autor trazem contribuições para o nosso 

trabalho por se referir às representações que as palavras, discurso e 



a leitura criam no universo do leitor. A partir do momento que o 

sujeito adquire a percepção que as transformações ou a permanência 

depende do manuseio desse poder simbólico, trazido pela linguagem, 

ele consegue vislumbrar um atalho que o distancie da massificação. 

Portanto, tal poder pode aprisionar ou libertar, depende da nossa 

capacidade de reconhecê-lo e identificá-lo.  

Portanto, a leitura contribui sem sombra de dúvidas para a 

formação da identidade desse docente, pois se não lê e não interagi 

eficazmente com as produções do campo e sobre o campo, a 

identidade, instância sempre em mutação, provavelmente se formará 

sobre a ambigüidade e a superficialidade.  

Além disso, a leitura assemelha-se a uma teia, onde todos os 

fios estão ligados e podem conduzir a recantos desconhecidos de um 

espaço. Dessa forma, podemos compreender a teia como as inter-

relações estabelecidas pela leitura e o espaço onde todos os fios 

encontram-se espalhados a cultura, multifacetada e repleta de 

recantos. Ao entrar em contato com as diversas possibilidades 

textuais, intertextuais, extra-textuais no domínio de uma cultura, 

certamente, o campo educacional sentirá os abalos e a “leitura: 

habilidade que pode concretizar a identidade docente” mostrará sua 

ação também silenciosa e discreta nas tomadas de decisões 

subjetivas dos sujeitos que poderão definir-se como autômatos ou 

como sujeitos independentes nessa estrutura. 
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	A leitura, meio privilegiado de acesso à informação, mostra nítida perda de vitalidade. O professor, pilar da cultura laica, parece ter desaparecido, e nós presenciamos uma mutação profunda na profissão do professor. Técnicos com formação superior em ...
	-queda considerável de leitura em relação aos índices comumente aceitos para professores;
	-foco privilegiado na didática, em detrimento do pedagógico ou do educativo;
	-utilização de manuais. (FOUCAMBERT, 1998: 15)

