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A presente comunicação relaciona–se à pesquisa intitulada “Processos de formação: 
Construindo novos sentidos para o conhecimento e a aprendizagem”, que procura 
identificar e analisar concepções de professores sobre várias dimensões do 
processo de conhecimento instituídas ao longo de suas experiências de formação. 
Este trabalho específico volta–se para as concepções de leitura de um grupo de 
professores do ensino fundamental, que ministram aulas do 6º ao 9º anos, de duas 
escolas públicas da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A metodologia utilizada 
privilegiou a Literatura, por meio da análise do relato dos professores a partir da 
leitura de um conto intitulado Primeiras Leituras de Paulo Mendes Campos que 
aborda as experiências iniciais sobre o tema. A possibilidade de estabelecer 
relações entre a temática do conto e as experiências de leitura do próprio leitor, 
viabiliza um canal de expressão capaz de afetá–lo emocional e cognitivamente, 
tornando–se para ele um veículo de revelação e de expressão de vivências, crenças 
e concepções, permitindo que o leitor fale sobre a obra e se deixe falar através da 
obra. Nesse prisma, as contribuições de Vigotsky expressas em seu livro intitulado 
“A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca” sobre leitura, e análise estética 
subjetiva nomeada crítica de leitor, legitimam as variadas interpretações oferecidas 
pelo texto, não determinadas por um único modelo semântico, mas ao contrário, 
infinitamente aberta para poder revelar a diversidade de universos onde cada leitor 
constrói seu próprio sentido. As considerações apresentadas por Benjamin em “O 
Narrador” ao destacar a importância da narração, constituem–se em outra 
referência teórica importante na análise dos relatos dos professores. Esses relatos 
impulsionaram a uma reflexão não só sobre suas experiências enquanto leitores, 
mas também a uma reflexão crítica sobre o papel da escola nessa trajetória. 
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A presente comunicação relaciona-se à pesquisa intitulada "Processos de formação: 
Construindo novos sentidos para o conhecimento e a aprendizagem", que procura 
identificar e analisar concepções de professores sobre várias dimensões do 
processo de conhecimento, instituídas ao longo de suas experiências de formação, 
especialmente as dimensões voltadas para os eixos processo de conhecimento, 
processo de ensino-aprendizagem e relação professor-aluno. 

Este trabalho vem acrescentar um novo eixo de interesse que diz respeito a 
trajetórias na constituição de concepções de leitura de um grupo de professores da 
rede pública de Petrópolis, a partir de experiências de vida e de formação. Partindo 
da discussão de Vygotsky (2003), que será desenvolvida mais adiante, sobre a 
complexidade da relação entre pensamento e palavra, cujo propósito é chamar a 
atenção para o desafio e a angústia da limitação das palavras em expressar toda a 
extensão e todos os sentidos contidos em um único pensamento, pensou-se em 
uma metodologia que, além de levar em conta esse desafio, pudesse contornar a 
questão das respostas prontas e estereotipadas, tão comuns nas entrevistas 



tradicionais. Sendo assim, privilegiou-se uma metodologia que utiliza o potencial 
discursivo e narrativo de contos e de crônicas da literatura universal, na qual a 
crônica é compreendida na perspectiva da narrativa a partir de Benjamin (1996) e 
a leitura compreendida como uma experiência subjetiva, que se alimenta de 
impressão artística imediata, denominada por Vygotsky (1999) de "crítica de 
leitor". Para esta pesquisa especificamente, cujo interesse principal era fazer com 
que a narrativa do texto se enredasse na narrativa das professoras sobre suas 
concepções e suas experiências de leitura, o conto escolhido foi Primeiras leituras

Benjamin em seu texto "O Narrador", ao destacar a experiência como fonte da 
narrativa, resgata sua importância e sua ligação com uma tradição viva e coletiva, 
na qual a arte do narrador é a arte de contar, preservando aos acontecimentos sua 
força secreta, sem encerrá-los em uma única versão. Esse conceito de experiência 
permite a escrita de uma anti-história, porque ao invés de encerrar o passado em 
uma interpretação definitiva, reafirma a abertura de seu sentido, de seu caráter 
inacabado. Assim, como nos diz Benjamin (1996), o extraordinário e o miraculoso 
são narrados com grande exatidão, sem que o contexto psicológico da ação seja 
imposto ao leitor, que é livre para interpretar a história como quiser. Nesse sentido, 
o cronista torna-se o narrador da história, que não se preocupa com a exatidão dos 
fatos, mas com a sua inserção no fluxo de outras histórias, tecendo uma rede de 
histórias que se articulam e se constituem entre si, preservando suas forças e seu 
potencial inesgotável de significação. Gagnebin (1996) encontra em "O Narrador" 
uma teoria antecipada da obra aberta, ou seja, a condição que toda narrativa traz 
de possibilitar a profusão ilimitada do sentido, abrindo caminho para a idéia de que 
todo cronista, todo autor de texto literário pode se transformar em um narrador e 
que todo texto, oral ou escrito, pode se tornar uma narrativa. Quando Benjamin 
(1996) coloca que a narrativa "mergulha a coisa na vida do narrador para em 
seguida retirá-la dele", traz a idéia de que o texto, como narrativa, abre a 
possibilidade da inserção de uma história no fluxo de outras histórias, que se 
articulam e se constituem entre si, preservando seu potencial inesgotável de 
significação. 

 
de Paulo Mendes Campos, onde o autor relata, em primeira pessoa, as aventuras e 
as desventuras de um jovem leitor a partir de seus contatos com textos, livros e 
autores em sua passagem pela escola. Assim, o resultado desta tessitura, através 
dos relatos dos professores e o que os mesmos nos fazem discutir e refletir, 
constitui-se na proposta central deste trabalho. A seguir, algumas contribuições 
conceituais dos autores que ajudaram a fundamentar esta proposta e sua 
discussão. 

 É dentro desse espírito que o jovem Vygotsky (1999) vai, em um trabalho de 
conclusão de curso escrito em 1915, tratar da relação do crítico com o autor e sua 
obra em "A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca", no qual faz uma crítica 
desta obra de Shakespeare a partir do que ele denomina "crítica de leitor", 
defendendo a idéia de que a obra de arte após sua criação separa-se de seu autor e 
é recriada pelo leitor a partir da multiplicidade polissêmica de toda obra, 
adiantando, em algumas décadas, a crítica da recepção. Nessa perspectiva, a obra 
é apenas uma possibilidade que o autor realiza, podendo o mesmo, inclusive, 
desconhecer a sua profundidade, e levar o crítico a revelações que ele próprio, 
como autor, nem sequer suspeitava, o que faz com que a força da obra não esteja 
naquilo que o autor subentendeu por ela, mas na maneira como age sobre o leitor. 
Desse modo, a leitura não está presa a um modelo semântico fechado, mas se abre 
sempre e infinitamente para a diversidade de universos onde o leitor a enfoca, 
universos estes que podem conter experiências de vida, experiências de leitura, 
experiências em torno do ensinar e do aprender. Assim, é o texto que se oferece 
com seu potencial simbólico na construção de outras narrativas para a superação 
da "angústia da palavra" (VYGOTSKY, 1999), do inexprimível de alguns sentidos, do 
indizível do discurso interior. Neste trabalho, o autor antecipa sua futura discussão 



sobre a relação pensamento-linguagem, na qual se destaca a questão da 
complexidade da passagem do pensamento à palavra, que nesta perspectiva não se 
trata de uma tradução direta da linguagem interior para a linguagem exterior, nem 
de uma simples incorporação do aspecto sonoro ao aspecto silencioso da fala, ou 
seja, não é apenas a vocalização da linguagem interior, mas: 

  

É evidente que a transição da fala interior para a exterior não é uma simples 
tradução de uma linguagem para a outra. [...] É um processo complexo e dinâmico 
que envolve a predicação da estrutura predicativa e idiomática da fala interior em 
fala sintaticamente articulada, inteligível para os outros. 

  

(VYGOTSKY, 2003, p.184) 

            Dessa forma, a passagem da linguagem interior para a exterior consiste 
em uma transformação dinâmica, ou seja, na transformação de uma linguagem 
predicativa e idiomática em uma linguagem sintaticamente decomposta e acessível 
a todos. Assim, o pensamento é sempre algo integral, compacto, maior em sua 
extensão e volume do que uma palavra isolada. O que no pensamento existe em 
simultaneidade, na linguagem desenvolve-se sucessivamente. Para Vygotsky 
(2003), a complexidade da decomposição do pensamento e de sua recriação em 
palavras deve-se ao fato de que o pensamento não coincide com as palavras e com 
os significados das palavras, o que faz com que a transição do pensamento à 
palavra passe pelo significado,  e que em nosso pensamento sempre exista um 
subtexto oculto. Nesse sentido, há uma imperfeição da palavra na possibilidade de 
expressar o pensamento, pois o pensamento nunca é igual ao significado direto das 
palavras, o que leva o autor a afirmar que o caminho entre o pensamento e a 
palavra é um caminho indireto, internamente mediatizado pelo significado. Tal 
constatação tem como consequência o fato de que a comunicação imediata entre as 
consciências seja impossível psicologicamente, só podendo ser atingida via mediata 
pelo significado das palavras. Ao que o autor acrescenta que para entendermos o 
discurso do outro não é necessário entendermos apenas algumas palavras, mas é 
preciso entender também seu pensamento e, principalmente, o motivo que o levou 
a emiti-lo. Assim, a compreensão efetiva e plena do pensamento de outrem só se 
torna possível quando descobrimos o que Vygotsky (2003) denomina de "causa 
profunda afetivo-volitiva", que encerra o desejo que está na origem de todo o 
pensamento. Dessa forma, a crítica de leitor oferece a possibilidade de superar o 
indizível, o inexprimível do discurso interior que Vygotsky (1999) metaforicamente 
remete a tirar sons de um instrumento rebelde enquanto ouve com o "ouvido da 
alma" uma melodia potente e triste.

Entender a relação pensamento e linguagem como uma relação que também está 
presente na experiência de leitura abre a possibilidade de transformá-la em 
experiência de narrar-se através da obra, utilizando o potencial simbólico do texto 

 Do mesmo modo, o criar com a própria alma a 
obra alheia significa o compromisso apenas com a sua interpretação, sem a 
preocupação a respeito de outros estudos sobre a obra. A possibilidade de 
transformar a experiência da leitura no que Vygotsky (1999) denominou de crítica 
estética promovendo o crítico a crítico artista, a crítico criador, traz não só novas 
possibilidades de significação por meio do potencial simbólico do texto, como 
também novas possibilidades de ressignificação dos sentidos em torno das 
experiências do ensinar e do aprender, geralmente tão marcadas por práticas 
educativas escolarizadas, que, por suas próprias características, muitas vezes não 
viabilizam uma maior comunicação entre pensamentos de professores e alunos e 
dos próprios alunos entre si, através da compreensão de seus desejos e de suas 
necessidades, assim como de seus interesses e de suas emoções.  



para dar vida e substância aos nossos pensamentos, permitindo-nos não apenas 
falar da obra, mas também nos deixar falar através da obra.  

  

  

O Convite do Conto 

            O conto intitulado Primeiras leituras,

  

 de Paulo Mendes Campos, faz parte 
de um grande número de contos e crônicas da literatura brasileira que aborda 
temáticas relativas ao tempo de escola e à prática pedagógica dos professores, 
como também experiências de alunos e de professores nesse contexto. Como é um 
conto pequeno, pode ser interessante apresentá-lo na íntegra como parte 
importante e constituinte de todo diálogo e de toda reflexão relacionados às 
narrativas dos professores. 

  

  

  

Primeiras leituras 

  

Paulo Mendes Campos 

            A primeira sentença cujo segredo consegui decifrar até o fim dava a mim 
uma importância que a psicanálise explica: "A bola é de Paulo". Estava escrito 
debaixo do cartão colorido, na parede do primeiro ano primário do Grupo Barão do 
Rio Branco. Naquele tempo, o trabalho maior da professora era fazer com que 
olhássemos para a parte inferior do cartão, onde estavam as letras misteriosas, e 
não para cima, onde se estampava a figura do menino de calção azul e do 
cachorrinho correndo atrás da bola, vendo-se mais longe uma casa rodeada de 
árvores e de cuja chaminé saía uma fumacinha feliz. Aprender é uma mutilação. Só 
no quarto ano trocamos os livros ilustrados por um volume mais grosso, sem 
enfeites: era a antologia de Olavo Bilac e Manuel Bonfim. Já a essa altura, sem 
contar as silabadas, líamos correntemente. Mistério era descobrir por que motivo 
tanta gente havia escrito tanta coisa sem graça. Logo na primeira página, embirrei 
com o tal de Machado de Assis. Aquele lobriguei luz por baixo da porta me 
aborreceu. Lobriguei lembrava lombriga; lombriga lembrava vermífugo... Não topei 
Machado de Assis, a não ser aquele diabo velho, sentado entre dois sacos de 
moedas. No exame de admissão, tive a sorte de ler e analisar gramaticalmente um 
trecho de Coelho Neto que sabia de cor: "Selva augusta, de velhos troncos intactos, 
jamais ferida pelo gume dos ferros...".Veio depois o ginásio, no qual considerava o 
florilégio um livro à parte, encapado no papel mais bonito, para contrabalançar o 
volume de matemática de Jácomo Stavale. Eram as flores que enfeitavam as horas 
de estudo, compridas e desertas Com o tempo, Machado de Assis foi melhorando 
de estilo e de idéias. Vez por outra, no entanto, dava para escrever frases 
intransponíveis como esta: "O destino é o seu próprio contra-regra". Durante 



muitos anos, todas as vezes que deixava de entender uma situação, repetia comigo 
a fórmula incompreensível: "O destino é o seu próprio contra-regra"! Duro era 
encontrar motivos que justificassem nossa admiração por Rui Barbosa, o homem 
mais inteligente do mundo. Bonito mesmo era a última corrida de touros em 
Salvaterra, que não é de Alexandre Herculano, como lembram os ingratos, mas de 
Rebelo da Silva. Bonito era o sertanejo, antes de tudo, um forte. Bonito era o suave 
milagre ("longos são os caminhos da Galiléia e curta a piedade dos homens"). 
Quase tão bonito era o cerco de Leyde, com aquela dúvida atroz, que permaneceu 
até hoje, de saber se o mar era o único túmulo digno de um almirante bátavo ou 
batavo. Bonito era a virgem dos lábios de mel. Bonito foi o descobrimento de O 
coração de d'Amicis. Bonito foi quando achei na antologia de Carvalho Mesquita 
uma poesia esquisita, a história de uma boneca de olhos de conta cheinha de lã, 
que rolou na sarjeta e foi levada pelo homem do lixo, coberta de lama, nuinha, 
como quis Nosso Senhor; Jorge de Lima foi o meu primeiro frisson nouveau. Feio 
foi o que veio depois. A vida não é antológica, não tem gramática, não tem 
adjetivos bonitos, não tem pontuação. Foi o que aprendi um século mais tarde em 
um livro besta. 

       

        

. 

Tecendo uma rede de narrativas 

            Esta pesquisa foi dirigida a um grupo de 18 professores do ensino 
fundamental, que ministram aulas do 6º ao 9º anos, de duas escolas públicas da 
cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. As duas escolas funcionam em três turnos e 
ambas juntas possuem, em seu quadro de professores, aproximadamente 38 
professores, cuja formação inicial é em cursos de Licenciaturas nas mais diversas 
áreas do conhecimento. As escolas que serviram de cenário para esta pesquisa são 
consideradas de médio porte, pois possuem mais de seiscentos alunos cada, 
ocupam lugar de destaque nas comunidades em que estão inseridas, além de 
serem reconhecidas na rede municipal pelo trabalho desenvolvido pela comunidade 
escolar. A esse grupo de professores foi apresentado o conto Primeiras leituras 

  

de 
Paulo Mendes Campos e solicitado que relatassem suas impressões sobre ele. Os 
professores, após a leitura do conto, demonstraram uma variedade de reações; uns 
pareciam desconfiados, um pouco tímidos, lembrando de algumas experiências 
vividas, mas receosos de colocá-las a público, especialmente quando do ato de 
relatá-las por escrito; outros começaram a falar, sem parar, como a família, de 
origem humilde, lidava com questões ligadas à leitura; outros, ainda muito 
empolgados ao ler o conto, paravam e relatavam situações semelhantes que 
aconteceram em suas trajetórias de leitura. Destacamos, a seguir, algumas 
narrativas que, a partir do que revelam, contribuirão para uma reflexão a respeito 
das experiências dos professores sobre as práticas escolarizadas de leitura: 

Prof. A (Matemática) 

O conto me fez lembrar o tempo da escola e os professores que passaram pela 
minha vida nos diversos momentos [...] Professora Marny (Português) que indicava 
(acredito por imposição) para ler; imposição porque tinha aversão à leitura, achava 
que não tinha cabimento ler aquelas coisas, tamanha era a minha ignorância, 
tentava boicotar a leitura, lia mas não entendia, pois a minha resistência não me 



deixava enxergar, não me deixava interpretar, não me deixava ver a importância 
da leitura. 

  

Prof. B (História) 

             

  

Ao ler o texto "Primeiras Leituras" de Paulo Mendes Campos me deliciei em 
relembrar a minha infância, quando ficava aguardando ansiosa pela profa. Maria 
Lucia, ela trazia consigo uma caixa de madeira grande e cheia de livros, os quais 
muitas vezes eram doados pelos próprios alunos para manter vivo o sonho de 
tornar a leitura acessível a todos. Lia sempre, às vezes, livros interessantíssimos, 
às vezes, livros que eu não entendia bem. O Pequeno Príncipe, por exemplo, 
quando o li, não achei nada "demais", não compreendi porque ele era tão 
recomendado, e sinceramente, não gostava quando alguém o elogiava, olha que li 
o livro todinho e até voltei em algumas partes para tentar entender melhor. 
Somente anos mais tarde, já adulta, tive a oportunidade de assistir uma peça 
teatral, na verdade, um musical baseado no livro, aí sim me encantei e me 
envergonhei de certa forma da minha insensibilidade. 

Prof. C (Ciências) 

  

Ah! Ler e falar sobre leitura, minhas experiências, adorei, quanta coisa vem a 
minha mente...quantos momentos bons e ruins. Bons em casa, ruins na escola.[...] 

  

O que acho que a escola deforma é o encanto, mutilado pelas insuportáveis 
análises que dissecam o livro e acabam reinventando o que o próprio autor quis 
dizer. Concordo com Paulo M. Campos quando diz "Aprender é uma mutilação", 
enquanto o mundo, a vida, a alegria, nos chamam, a escola nos diz que para 
aprendermos sobre ele e também sobre nós mesmos, temos que aceitar a direção 
predeterminada, autoritária, triste, e olhar somente "para a parte inferior do 
cartão", ou nos contentarmos com as mortas "flores que enfeitam as horas de 
estudo, compridas e desertas". 

  

  

  

Prof. D ( Língua Portuguesa) 

  

O texto de Paulo Mendes relata como foi sua investidura no mundo das letras. E 
como se deu seu amor por elas e também seu "descobrimento" da realidade. Por 
vezes, o que vemos nas salas de aula são textos vazios de significados. Prontos, 



"enlatados". Parece-nos que transformam as escolas em uma só: todos iguais. 
Cadê as diferenças? Cadê o que aprendemos antes? Em casa com pais, avós, 
irmãos? Paulo Mendes esclarece que amou e odiou Machado de Assis. Por não 
entender, é claro! Assim também somos nós, amamos e odiamos. É próprio do ser 
humano. 

  

  

Uma primeira observação que se destaca nas narrativas dos professores é a forma 
como os contos se inseriram no fluxo de alguns relatos,  permitindo um movimento 
que fluiu do conto para a experiência e da experiência para o conto, ou seja, aqui 
autor e leitor se tornam narradores permitindo, como assinala Benjamin (1996), a 
formação de uma rede de histórias que se articulam e se constituem entre si. 
Trechos de histórias que remetem a situações de leitura nas quais, sem dúvida, a 
escola assume um papel de fundamental importância em lembranças que variam 
desde o "me deliciei ao lembrar de minha infância quando ficava aguardando 
ansiosa pela professora Maria Lúcia, ela trazia consigo uma caixa grande de 
madeira e cheia de livros..." até o "ah! Ler e falar sobre leitura, minhas 
experiências, adorei, quanta coisa vem a minha mente... quantos momentos bons e 
ruins. Bons em casa, ruins na escola...". Mas é interessante observar que os que 
não apresentam críticas abertas às práticas de leitura na escola acabam assumindo 
a responsabilidade por não terem percebido o significado e a importância das 
atividades de leitura como nos trechos: "pois a minha resistência não me deixava 
enxergar, não me deixava interpretar, não me deixava ver a importância da 
leitura..", ou então "Somente anos mais tarde, já adulta, tive a oportunidade de 
assistir uma peça teatral, na verdade, um musical baseado no livro, aí sim me 
encantei e me envergonhei de certa forma da minha insensibilidade". Assim, o fato 
de os mesmos não terem reconhecido a importância e o valor de certas leituras que 
eram, segundo eles, impostas pelos professores de Língua Portuguesa, poderia 
estar relacionado à sua resistência, à sua insensibilidade, retirando das práticas 
pedagógicas de leitura da escola toda a participação nesse processo e, 
especialmente, toda a responsabilidade pelas experiências positivas ou negativas. 
Já um dos professores que apresenta uma visão mais crítica da escola, afirma que 
o texto acaba "mutilado pelas insuportáveis análises que dissecam o livro e acabam 
reinventando o que o próprio autor quis dizer" revelando uma concepção de leitura 
na qual cabe apenas uma interpretação, a do autor, que não pode ser reinventada, 
correndo o risco de deturpar o que o autor quis dizer. A outra professora que 
apresenta sua crítica o faz falando de textos vazios de significados,  

  

sem especificar 
muito bem vazios de significados para quem, sinalizando para algo, alguém ou para 
situações não especificadas que, segundo a mesma, transformam a escola em uma 
só, não levando em conta as diferenças e as outras experiências de leitura. Tal 
nível de abstração em sua crítica sobre as práticas de leitura da escola não deixa de 
ser surpreendente, uma vez que se trata de uma professora de Língua Portuguesa, 
crítica essa que acaba se diluindo ainda mais nessa direção abstrata com a 
afirmação de que amar e odiar textos literários faz parte da natureza humana, sem 
aparentemente qualquer outra interferência. Embora esse aspecto se destaque 
mais no relato da última professora, os demais professores também não trazem 
menção ou referências às suas próprias práticas pedagógicas de leitura apontando 
para uma possível dificuldade de se perceberem implicados nesse processo. 

  



  

Considerações Finais 

A leitura do conto Primeiras leituras

O que se pode perceber através de alguns relatos é que algumas concepções de 
leitura desses professores não parecem se distanciar muito de algumas concepções 
tradicionais sobre o processo de ensino e aprendizagem, nas quais o mesmo é 
percebido de forma dicotomizada, onde um dos componentes é responsabilizado 
pelo seu sucesso ou fracasso. Assim, ficou evidente que alguns professores, ao 
mencionarem suas experiências de leitura na escola, imputaram grande 
responsabilidade a si mesmos e a sua falta de maturidade emocional e intelectual 
pelo interesse tardio relacionado às  práticas de leitura no contexto escolar. Apesar 
de as narrativas se dividirem entre boas e más lembranças das práticas 
pedagógicas de leitura na escola, um aspecto comum pode ser delineado. Tal 
aspecto refere-se ao fato de os professores terem relatado suas concepções e 
experiências como se estivessem eles mesmos desconectados de suas próprias 
práticas pedagógicas de leitura no seu atual contexto escolar, o que não deixa de 
ser uma manifestação da concepção fragmentada das experiências do ensinar e do 
aprender anteriormente mencionadas. Nesse sentido, a crítica de leitor, tal como 
compreendida por Vygotsky (1999), pode se tornar não apenas um importante 
veículo de expressão de experiências e concepções, mas também um poderoso 
aliado nos processos de formação de professores,  na medida em que permite aos 
mesmos, novas possibilidades ou novas perspectivas de análise sobre a sua própria 
prática pedagógica. 

 de Paulo Mendes Campos por um grupo de 
professores de escolas da rede pública de Petrópolis viabilizou um entrelaçar de 
narrativas, em que as experiências de leitura narradas no texto se ofereceram em 
seu potencial simbólico, como nos diz Vygotsky (1999), para dar vida e substância 
aos pensamentos, lembranças e concepções sobre experiências de leitura desses 
professores. 

  

  

  

  

Referências Bibliográficas 

BENJAMIN, W. O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Obras 
Escolhidas:

  

 Magia e Técnica, Arte e Política. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 10 ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1996, pp. 197-221.  

CAMPOS, P. M. Primeiras Leituras In: PEREIRA, M. C. (Org.) Histórias de 
professores e alunos, 

  

São Paulo: Scipione, 1999- (Série Diálogo) 



VIGOTSKI, L.S. Pensamento e linguagem

  

. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

VIGOTSKI, L.S. A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca

  

. Tradução Paulo 
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

  


