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Por considerar que a formação intelectual dos(as) educadores(as) é de fundamental 
importância para transformações nas formas de conceber, organizar e desenvolver 
as práticas pedagógicas, quanto aos diversos conteúdos, desenvolvi uma proposta 
teórico–metodológica de leitura crítica com educadores(as) dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, enquanto formadora do Projeto de Educação Continuada “Teia 
do Saber”, implementado mediante parceria entre a Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo e algumas faculdades e universidades. Ao assumir a 
responsabilidade por construir uma parte deste curso, destinada aos temas 
“Alfabetização e Letramento”, oferecido a duas turmas de educadores(as), numa 
instituição privada de ensino superior, no interior do Estado de São Paulo, propus o 
estudo e a discussão de concepções teóricas e de procedimentos de leitura numa 
perspectiva reflexiva e problematizadora dos textos socializados. O material 
utilizado nesta proposta, oriundo de diferentes portadores e gêneros textuais, foi 
objeto de discussões sob o olhar e experiência dos(as) educadores(as), bem como 
foi objeto de análise, individual e coletiva, a partir das estratégias e dinâmicas 
oferecidas. Os procedimentos visavam a prática e a reflexão sobre diferentes 
formas de leitura crítica com os(as) professores(as), a fim de poderem recriar 
metodologias de trabalho com os textos em sala de aula, respeitando e valorizando 
seus conhecimentos e posicionamentos construídos no decorrer de suas trajetórias 
profissionais. A análise realizada a respeito das expectativas que tinham sobre o 
curso, e de suas contribuições, cujas informações foram colhidas a partir de 
questionário oferecido às(aos) docentes, revelou que o curso enriqueceu o trabalho 
com a leitura, redimensionou o olhar sobre ele, esclareceu dúvidas, ampliou 
conhecimentos, proporcionou a relação teoria–prática, embora o tempo tenha sido 
insuficiente para uma melhor abordagem deste e outros temas, que interessavam 
aos(às) docentes e não foram considerados na programação do curso como um 
todo. 
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            Neste trabalho, uma proposta teórico-metodológica de leitura crítica com 
educadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvida como parte do 
Projeto de Educação Continuada "Teia do Saber", implementado mediante parceria 
entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e algumas faculdades e 
universidades, é apresentada e discutida a partir de uma perspectiva progressista 
de educação, considerando que a formação intelectual e política dos educadores é 
de fundamental importância para transformações nas formas de conceber, 
organizar e desenvolver as práticas pedagógicas, quanto aos diversos conteúdos. 

INTRODUÇÃO 

         Ao assumir a responsabilidade por elaborar uma parte deste projeto, focado 
no desenvolvimento da temática "Alfabetização e Letramento", objetivei organizar 
situações problematizadoras de trabalho com textos, que se apoiaram na 
participação democrática dos educadores, na consideração de suas visões de 
mundo e experiências, bem como nas teorias apresentadas, a fim de colaborar para 
o desenvolvimento de uma postura pedagogicamente crítica e reflexiva. 



         O curso foi realizado por um instituto de ensino superior, localizado no 
interior do Estado de São Paulo, e oferecido aos sábados, nos períodos da manhã e 
da tarde, com início no dia 27 de outubro e finalização no dia 15 de dezembro de 
2007, num total de 64 horas. A temática geral foi organizada em seis sub-temas, 
divididos em dois módulos, cada um com a duração de 32 horas. Havia três turmas 
de professores, que atuavam no sistema público estadual de ensino, procedentes 
de diferentes municípios da região do instituto. Meu trabalho se efetivou com duas 
turmas, que somavam 52 participantes, regentes de classes comuns e de grupos de 
recuperação, durante três sábados. 

         Após a realização de cada encontro, avaliações individuais sobre os assuntos 
tratados foram propostas, com o objetivo de verificar as opiniões dos educadores 
sobre os conteúdos, os procedimentos empregados, a integração entre formadores 
e grupos de professores, os materiais utilizados e a contribuição dos estudos para a 
prática pedagógica.     

         Nos anos de 1990, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, 
acarretou um grande conjunto de reformas políticas, com o objetivo de modificar o 
sistema de educação, as práticas pedagógicas e a formação de professores, 
considerando que as mudanças culturais e tecnológicas da sociedade do 
conhecimento aumentaram a demanda por uma educação de qualidade. Neste 
período, as pesquisas sobre a docência e o trabalho docente questionavam o 
paradigma da racionalidade técnica que caracterizava a formação inicial e 
continuada dos educadores, provocando um repensar das concepções de docência e 
de formação, e sobre as políticas de formação de professores. Grandes 
investimentos foram feitos em programas de educação continuada - cursos e 
oficinas, no período de 1997-2002, envolvendo professores da Educação Básica. 
(Garrido e Brzezinski, 2006).  

A EDUCAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

         Quanto à formação oferecida pela Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo, embora as Oficinas Pedagógicas, relacionadas às Diretorias de Ensino, sejam 
apontadas, por uma parcela dos professores, como experiências bem sucedidas 
(Balzan, 1996), algumas críticas a essas iniciativas de formação são apontadas. 
Uma delas refere-se à dificuldade encontrada pelos professores em socializarem as 
experiências adquiridas nos cursos, pois não há vagas disponíveis para todos. As 
ações de capacitação têm sido desenvolvidas, em grande parte, por intermédio de 
multiplicadores, capacitadores ou professores, de forma direta, pelos próprios 
órgãos da Secretaria, ou de forma indireta, pelo ensino à distância ou parcerias e 
terceirizações. Não são implementadas ações mais diretas com os professores nas 
escolas, que considerem suas expectativas, vivências e histórias de vida (Borges, 
2000). Os programas conservam a tendência de se pautarem pelos aspectos 
técnicos da profissão, deixando em segundo plano dimensões pessoais e culturais 
(Borges, 2000). 

         Enquanto a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo ainda adota 
modelos de formação de educadores pautados na fragmentação de conteúdos, na 
descontinuidade de ações, na racionalidade técnica, nas relações verticais 
autoritárias de conhecimento, em perspectivas exógenas de solução para os 
problemas enfrentados no contexto escolar, há tempos as pesquisas acadêmicas 
apontam para o planejamento de projetos de formação baseados nas necessidades 
ou solicitações dos professores (Garcia, 1997); em uma perspectiva mais histórica, 
social e crítica, a partir de uma concepção de ser humano menos fragmentado 
(Marin, 1996); em um paradigma mais globalizante que una pesquisa e ensino, 
conhecimento científico e conhecimento cotidiano, teoria e prática, sujeito e objeto 



(Pimentel, 1996); em um processo de formação que tenha como referência 
fundamental o saber docente, o reconhecimento e a valorização deste saber; que 
considere as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do magistério e o 
dia-a-dia na escola, como um lócus

         Garrido e Brzezinski (2006) afirmam que é preciso reconhecer os saberes e 
as prioridades investigativas dos professores, desafiando-os intelectualmente, 
orientando-os nos caminhos da pesquisa, oferecendo condições de proteção para os 
riscos e dificuldades da tarefa de repensar-se e repensar a escola. Entretanto, as 
autoras observam que o impacto dos resultados de um processo de formação, 
concebido numa cultura de pesquisa que respeita o professor, esbarra na 
centralização do sistema educacional, na desvalorização da profissão e nas 
condições de trabalho docente. 

 de formação; que favoreça processos coletivos 
de reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, e que articulem os 
aspectos psicopedagógicos, técnicos, científicos, políticos-sociais, ideológicos, éticos 
e culturais (Candau, 1997). 

         Os estudos de Damasceno e Monteiro (2007) revelaram que a boa formação 
continuada é aquela na qual se aprende algo que contribua para a prática docente. 
Elas entendem a formação continuada como articulada a um processo de 
aprendizagem continuo, em que os cursos e outras experiências contribuem para a 
prática docente. Em seus estudos, as autoras concluíram que as professoras 
constroem e reconstroem suas aprendizagens da docência a partir de experiências 
vivenciadas em diferentes contextos de formação, e necessitam de apoio 
pedagógico para que possam (re)construir a aprendizagem docente. Portanto, é 
preciso que as propostas de formação pensem nos professores como profissionais 
intelectuais, com potencial ativo e reflexivo, capazes de (re)construir 
conhecimentos. 

         Apesar de todo investimento feito pelo poder público, no sentido de contribuir 
para a formação dos educadores, no decorrer destes anos, desde que as Oficinas 
Pedagógicas foram criadas no interior das Delegacias de Ensino, para oferecer 
orientações técnicas, não se tem registro de avaliações consistentes sobre a 
melhoria da qualidade do ensino. 

            A denúncia sobre a ineficiência desses programas de formação se estende 
ainda à grande defasagem entre decisões, operacionalização e chegada do material 
às mãos dos professores; aos entraves para o acompanhamento e controle dos 
projetos; ao gigantismo da rede; à rotatividade dos professores; à necessidade de 
uma revisão das estratégias utilizadas, entre outras Borges (2000). 

         Cachapuz (2003) alerta para o academicismo que caracteriza as propostas, 
para a valorização da aquisição de saberes, e não a sua construção pelos 
professores, entendidos como atores sociais que constroem seus saberes em 
circunstâncias e contextos específicos; as propostas desconsideram o mundo 
profissional dos professores e a socialização do conhecimento. De acordo com o 
autor, verifica-se uma defasagem entre o que precisamos e o que temos, do que 
resulta um déficit de relevância nos programas de formação contínua. A instauração 
de mudanças depende do inconformismo e do empenho de todos (pesquisadores, 
educadores e demais envolvidos), como indivíduos e como coletivo, para a 
interferência em três âmbitos: a) políticas educativas; b) quadros teóricos de 
referência; c) organização da formação (Cachapuz, 2003). 

         A história de implantação das políticas de formação continuada de 
professores e as críticas feitas às concepções, formas de organização, ações que as 
caracterizam, bem como as pesquisas acadêmicas realizadas sobre diferentes 



propostas de formação, demonstram a inadequação dos modelos formativos 
implementados. Além disso, muitas têm sido as queixas que os educadores 
manifestam sobre os cursos, afirmando que raramente se mostram significativos e 
interessantes. Entre as maiores insatisfações destacam a falta de espaço para 
discutirem seus saberes, suas experiências, de dizerem sobre seus percursos.  

         Atualmente já dispomos de conhecimentos sobre os fatores de continuidade e 
de complexidade que envolvem os processos de aprendizagem da docência e, 
portanto, não é possível ignorar o anacronismo dos cursos de formação continuada, 
se defendemos a melhoria da qualidade do ensino. Este problema salienta a 
relevância do papel dos formadores, quanto à relação que estabelecem com os 
professores e aos conhecimentos trabalhados nos programas de formação.  

         Devido à constatação dos problemas relacionados à formação dos 
educadores, desenvolvi, junto aos participantes do Projeto de Educação Continuada 
"Teia do Saber", uma abordagem crítica da leitura de diferentes tipos de texto, 
considerando-os como sujeitos do processo de leitura, a fim de que pudessem criar 
e discutir  procedimentos de leitura crítica com seus alunos em sala de aula.  

A LEITURA CRÍTICA NA FORMAÇÃO DOS EDUCADORES 

         Tal abordagem, constituída a partir das pesquisas de Ezequiel Theodoro da 
Silva e das concepções de Paulo Freire, possibilitou oportunidades de rompimento 
com a didatização da leitura, pelo envolvimento com o universo dos textos, a partir 
de espaços para reflexão e comunicação das relações que os participantes 
estabeleciam com os mesmos. 

         Durante as atividades elaboradas, os conteúdos dos textos foram objetos de 
debates, relacionados à existência humana, pela mobilização das histórias de vida e 
dos conhecimentos específicos de cada participante. A fim de fundamentar as 
propostas, e provocar a intervenção dos educadores nas atividades e explanações, 
concepções teóricas e questionamentos permeavam as discussões, e eram 
enriquecidos pelas indagações, opiniões, dúvidas, argumentações, saberes, 
contrapontos de cada professor. Os materiais, relacionados às sugestões de 
atividades, estiveram ao alcance dos educadores, que puderam explorá-los e 
comentá-los, comunicando suas experiências e conhecimentos em relação a eles. 

         Os conteúdos estudados abrangeram situações de ensino e aprendizagem da 
leitura e da escrita na escola, critérios para seleção de textos, gêneros literários e 
informativos e suas características, alfabetização e letramento. Os procedimentos 
utilizados foram: respostas individuais, grupais e coletivas a desafios colocados por 
situações de leitura e análise de texto; dinâmicas orais de trabalho com a leitura de 
textos; análise de atividades realizadas por alunos, em diferentes níveis de 
compreensão e aprendizagem da língua; socialização de experiências e 
conhecimentos; leitura e contação de histórias; sugestões de ação por parte da 
formadora; exposições teóricas e questionamentos; discussões de opiniões, 
posturas e práticas; depoimentos sobre a presença da leitura nos percursos de vida 
e profissionalização; manifestações sobre o significado e a importância da leitura 
para a vida individual e social dos seres humanos; criação de alternativas de 
trabalho com textos, por parte dos professores; possibilidades de relações entre 
diferentes textos; entre outros. 

         Em relação às práticas de leitura, a necessidade de pesquisa, fruição, 
diálogo, respeito e valorização de saberes, perguntas e dúvidas, atenção à fala do 
outro e expressão livre de idéias e compreensões da realidade, liberdade para 
discordar e recriar, foi enfatizada enquanto condição essencial para a efetivação da 



leitura crítica na escola, e permeava todas as interações mantidas no curso, 
garantindo a circulação de conhecimentos sobre a linguagem e os contextos 
presentes nos textos, bem como a construção de sentidos. 

         A escolha pela estruturação dos encontros nesta perspectiva esteve 
alicerçada numa concepção de educação que considera o domínio da linguagem 
escrita como um instrumento de compreensão e reflexão da realidade, o qual 
permite a inserção das pessoas na história de seu tempo, por meio da análise 
crítica, conscientizando-se e politizando-se em relação a ela (Silva, 1995).   

         Frequentemente, verifica-se na prática escolar a cristalização da veracidade 
absoluta dos contextos contidos nos textos, pela imposição de formas únicas de 
interpretação. As formas mecânicas e autoritárias de trabalho com os conteúdos 
disseminam a convicção de que os escritos oferecidos pela escola são objetivos e 
dispensam questionamentos ou dúvidas, resultando numa recepção passiva e 
reprodutora dos textos, que não são utilizados como objetos de crítica (Silva, 1995 
e 1998). 

         A fim de que a leitura praticada pela escola possa atender ao objetivo de 
combater a ignorância e a alienação, desfazendo a dependência cega ou inocente 
dos educadores aos livros didáticos, os quais anulam a autonomia e cultivam a 
passividade da mente, as competências necessárias a uma postura crítica diante 
dos conteúdos estudados devem ser incentivadas e desenvolvidas, desde o ingresso 
na instituição escolar, favorecendo a instauração de condutas democráticas, pela 
convivência de diferentes visões sobre a realidade (Silva, 1998). 

         No entanto, proporcionar aos alunos o encontro com esta leitura crítica 
requer dos educadores o exercício dela e o preparo para praticá-la com os 
estudantes. Silva (1998) defende a formação continuada dos professores, como 
alternativa à hegemonia dos livros didáticos, pois abre caminho para a reflexão de 
práticas e ações, e afirma a necessidade dos professores serem sujeitos de políticas 
que possibilitem condições para que possam produzir cultura, conscientização, 
cidadania e transformações sociais. Para este autor, "quem realmente direciona e 
determina o ensino é o professor. Nenhuma máquina, nenhum manual, nenhum 
livro didático pode substituir, nem mesmo virtualmente, as decisões tomadas pelo 
professor" (Silva, 1998: 51). 

         Infelizmente, os cursos de formação continuada operam no sentido contrário 
à constituição de educadores críticos, pois são oferecidos por meio de "pacotes" 
conteudísticos, aos quais se somam os manuais ou guias para o uso destes 
pacotes.  

Percebe-se como uma tal prática transpira autoritarismo. De um lado, no nenhum 
respeito à capacidade crítica dos professores, a seu conhecimento, à sua prática; 
de outro, na arrogância com que meia dúzia de especialistas que se julgam 
iluminados elabora ou produz o "pacote" a ser docilmente seguido pelos professores 
que, para fazê-lo, devem recorrer aos guias. Uma das conotações do autoritarismo 
é a total descrença nas possibilidades dos outros. (Freire, 2003: 71) 

         Ao exercer um arremedo de democracia, pois afirma considerar a opinião dos 
educadores sobre programas que já foram definidos, o poder político investe em 
suas "propostas", e na posterior avaliação delas, a fim de constatar se foram 
devidamente reproduzidas. Na perspectiva de uma educação autenticamente 
progressista, e portanto democrática, a qualidade da educação implica a formação 
permanente dos educadores, fundada na prática de analisar a prática, relacionada a 



teorias que não foram percebidas ainda, que foram pouco percebidas ou pouco 
assumidas, contando com o auxílio de profissionais qualificados (Freire, 2003). 

            Não é possível, a uma educação progressista coerente, conseguir a 
criticidade dos educandos por meio da domesticação dos educadores. "Como pode 
a educadora provocar no educando a curiosidade crítica, necessária ao ato de 
conhecer, se ela mesma se encontra amarrada ao "guia" com que deve transferir 
aos educandos os conteúdos tidos como "salvadores"?" (Freire, 2003: 72) A aposta 
dos regimes autoritários nos pacotes, no lugar do investimento na formação 
científica, pedagógica e política dos educadores, revela o quanto temem a 
liberdade, a inquietação, a incerteza, a dúvida, o sonho e procuram manter o 
imobilismo (Freire, 2003). 

            Silva (1995) argumenta que o poder conscientizador da leitura permite a 
ampliação das representações de mundo, possibilita que as pessoas estabeleçam 
relações entre as partes e o todo, entre o particular e o universal, entre as causas e 
as conseqüências, oportuniza o distanciamento dos fatos e relações contidos na 
realidade, podendo refleti-los, questioná-los e transformá-los, superando 
representações consideradas únicas e verdadeiras sobre o meio e o comportamento 
sociais. O autor salienta que esta ampliação de conhecimentos é favorecida pela 
partilha e recriação de referenciais de mundo, que aguça sua compreensão e 
consciência crítica. Para Silva (1995), o leitor crítico desvela os significados 
construídos pelo autor do texto, reagindo a ele, questionando-o, problematizando-
o. O desvelamento e a reflexão sobre tais significados abrem novas perspectivas de 
ser e existir em sociedade, e também caminhos para uma compreensão mais 
profunda do contexto humano, conduzindo os educadores a enxergarem-se como 
sujeitos participantes de sua transformação. 

          Ao explicitar sua compreensão crítica do ato de ler, Freire (1985) vai além 
da relação texto-leitor. O autor também reconhece a relação dinâmica entre 
linguagem e realidade, texto e contexto, ao afirmar que a leitura do mundo precede 
a leitura da palavra, e que esta última implica a continuidade da leitura da 
realidade. Todavia, Freire (1985) aprofunda o entendimento sobre a formação de 
leitores críticos ao considerar que a aprendizagem se dá na intersubjetividade, ou 
seja, nas relações que estabelecemos com os outros, mediados pelo mundo. Para o 
autor, "ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma 
coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa" (Freire, 1985: 78) e, portanto, estamos 
sempre aprendendo. Partindo deste pressuposto, somos seres programados para 
aprender e, devido ao papel interferente da subjetividade humana na História, a 
educação tem um papel de grande importância. 

         Assumir a responsabilidade pela formação de leitores críticos, numa 
perspectiva progressista, libertadora, democrática, significa decidir, romper, optar, 
arriscar, propondo a desocultação das ideologias, o respeito às diferenças e a 
transformação de condutas autoritárias, domesticadoras e mecanicistas. 

         A avaliação dos professores quanto aos estudos e atividades realizados, a 
partir da abordagem teórico-metodológica da leitura crítica, indicou que a proposta 
ofereceu oportunidade para diversas aprendizagens referentes ao tratamento do 
conteúdo, às interações com colegas de profissão, à descoberta de novas obras, à 
análise, reflexão e transformação do próprio trabalho, ao direito de participação nas 
discussões, à ampliação de conhecimentos, à mudança de olhar sobre os materiais 
escritos, entre outras. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 



         Os professores sugeriram que os próximos cursos continuassem a focar a 
realidade das escolas, organizassem momentos de análise de práticas elaboradas 
pelos participantes, e de atividades realizadas pelos alunos, apresentassem maior 
número de materiais e procedimentos, proporcionassem mais intercâmbio entre os 
colegas, e ampliassem o número de oficinas. Criticaram a organização do tempo e a 
oferta do curso no final do ano, considerando que os encontros foram 
desenvolvidos aos sábados, com duração de oito horas, em um período do ano que 
sobrecarregava os professores de tarefas escolares. Também criticaram a falta de 
material, pois houve economia quanto à disponibilidade de tudo que seria 
necessário utilizar, e a falta de tempo para mais discussões. 

         As avaliações evidenciaram que os professores estão sempre dispostos a 
aperfeiçoar o próprio trabalho, pela certeza de que podem saber mais sobre o que 
já sabem, e saber o que ainda não sabem, assumindo-se como seres curiosos, 
inconclusos e conscientes de sua inconclusão, e portanto, inseridos em constante 
processo de formação; que reconhecem seu direito de falar, de serem ouvidos e 
valorizados em seus conhecimentos, por meio de relações horizontais, respeitosas e 
democráticas (Freire, 2003); que admitem a necessidade de implementarem 
mudanças no trabalho educativo e refletirem sobre o mesmo; que defendem seus 
direitos de serem respeitados e tratados dignamente pelos que oferecem os cursos, 
como profissionais de grande relevância social - o barateamento dos cursos reflete 
o descaso e a falta de preocupação pelos seus interesses e necessidades; que 
reivindicam o estabelecimento da relação teoria-prática, para a eficácia de suas 
ações - embora pareçam priorizar a segunda pelo desconhecimento desta 
importante relação; que observam o descomprometimento dos poderes políticos 
com os reais objetivos de uma formação profissional - as datas e períodos atendem 
mais a necessidades burocráticas e de natureza orçamentária do que educativa; 
entre outras. 

         Infelizmente, a forma como os cursos têm sido oferecidos causam mais 
cansaço e decepção, do que satisfações aos professores; agem no sentido de 
produzir a mediocridade, o silenciamento e o conformismo, em lugar do 
questionamento, da criticidade, da inovação (Silva, 1993). 

         Considerando o importante papel da subjetividade humana, demonstrada por 
Freire (1985), creio que nos cabe, enquanto intelectuais conscientes dos 
condicionantes ideológicos, políticos e organizacionais, que criam limitações para a 
formação crítica dos educadores, lutar junto a eles, no âmbito da educação 
continuada, dentro e fora da universidade, contra as idéias-modelos que 
disseminamos, ou a favor de seu uso criativo, em consonância com a realidade 
vivida pelos educadores. Partindo de suas e de nossas ações cotidianas, é preciso 
refletir essas ações, criando idéias para compreendê-las, juntamente com os 
professores, empenhando-nos pela reconstrução da sua e da nossa cotidianeidade 
(Freire & Faundez, 1985).       

BALZAN, N. C. Discutindo o processo de socialização profissional. In: MIZUKAMI, M. 
da G. N. ; REALI, A. M. de M. R. (orgs.) 
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