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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de atividades desenvolvidas, no Colégio 
Americano, com a oitava série do Ensino Fundamental, a qual aborda a formação de um 
indivíduo mais crítico, mais consciente e mais comprometido com as questões de seu tempo 
por intermédio do trabalho com a leitura. Consideramos as especificidades dessa série quanto 
ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicológico. Fundamentamos esta pesquisa por meio 
das contribuições da Análise do Discurso, da Lingüística, da Teoria da Literatura, assim como 
por meio das contribuições teóricas oriundas da área da Educação. Faremos, aqui, uma 
descrição apenas das duas propostas que serviram de fonte de dados para realização dessa 
pesquisa: a primeira constou de um estudo comparativo, com enunciação de juízos, entre a 
obra “Capitães da Areia”, do escritor Jorge Amado, e o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
a segunda, de registro, de impressões, de questionamentos, de reflexões sobre a realidade que 
circunda o educando, por meio dos diferentes gêneros textuais estudados em aula, como 
também por meio de fotografias, a fim de os alunos comporem uma revista de leitura de 
mundo. Com o objetivo de facilitar a aplicabilidade desta proposta e de garantir material 
viável e acessível a todas as escolas, com bons resultados experimentais, apresentamos uma 
descrição detalhada dos procedimentos que realizamos. Ainda um fator a ser considerado em 
nossa pesquisa é a possibilidade de adaptação deste trabalho a diferenciados níveis de ensino, 
por intermédio do estudo de outras estratégias de leitura e de produção textual. 

 
Palavras chaves: leitura, criticidade e conscientização. 



ABSTRACT 

This work presents a proposal of activities developed, at “Colégio Americano” with 
the 8th grade. It focus on the formation of individuals more critical, more conscious and more 
engaged with the questions of their times through reading. We took into consideration the 
specificities of this school grade on their cognitive, affective and psychological developments. 
We based this research on the contributions of the Analysis of Speech, Linguistics, and 
Theory of Literature as well as on the theoretical contributions of the field of Education. Here 
we describe only the two propositions that worked as data sources for this research. The first 
one was a comparative study, with judgment manifestation, between Jorge Amado´s 
“Capitães da Areia” and the “Child and Adolescent Statute”; the second one, the noting of 
feelings, questionings, reflections about the reality that surrounds the students, by means of 
different text styles studied at class as well as pictures, so that students could produce a 
“world reading” magazine. In order to facilitate the applicability of this proposal and of 
guaranteeing useful and accessible material to any school, with good experimental results, we 
present a detailed description of our procedures. Another point to be considered in our 
research is the possibility of adapting this work to different grades, by means of studying 
other reading and text production strategies. 

 
Key words: reading and consciousness 
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Introdução 

Ao longo da história humana, valores que são imprescindíveis a uma sociedade mais 

justa e solidária transformaram-se. Verificamos, não raras vezes, ausência de solidariedade, de 

respeito, de justiça, de ações que norteiam uma sociedade mais justa para todos os cidadãos 

também, no contexto escolar, nas turmas de oitavas séries com as quais trabalhamos.  

Ao tomarmos como pressuposto que o indivíduo não é apenas um ser biológico mas 

também um ser histórico, social e religioso é preciso trabalharmos na busca e no resgate de 

atitudes que dignificam as relações humanas. 

A leitura trabalhada a partir dessa reflexão torna-se potencializadora de um programa 

educacional. Programa este que deve desenvolver no sujeito uma capacidade cada vez maior 

de transformar-se e de transformar a sociedade, que diminua a lacuna existente entre o que é 

ensinado em sala de aula, a forma como é ensinado e entre todo um mundo que o aluno 

vivencia no seu dia-a-dia.  

A leitura proporciona reflexão, ação frente à realidade concreta, ajuda na formação 

de um aluno indivíduo participativo, agente engajado na luta pelos seus direitos a uma 

cidadania plena e ativa; é instrumento de desalienação e de libertação. 

A prática da leitura deve desafiar o sujeito a perceber suas potencialidades, desafiá-lo 

a romper com a cultura da dominação. 
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Em nossa cultura predominantemente grafocêntrica, o valor atribuído à leitura é 

inquestionável. O ato de ler direciona-se ao prazer, ao lazer, à interação, ao enriquecimento 

cultural, à aquisição de conhecimentos, à instauração do ser como cidadão capaz de auto-

analisar-se e de contribuir como transformador da realidade da qual faz parte. 

Sabemos, contudo, e, não raras vezes, que a leitura reveste-se de um caráter 

unilateral, ou seja, como um meio de opressão e de massificação, que oculta uma força 

coercitiva de grupos interessados em manter o controle e o usufruto dos modos de produção.  

Incentivar a prática da leitura é tarefa de todo o educador. Ensinar a ler é 

essencialmente formar, exige reflexão crítica sobre o fazer pedagógico.  

Temos consciência de que as sociedades menos desenvolvidas são as que mais 

sofrem dominação e são exatamente as que pouco lêem. Acreditamos que leitura desinstaura a 

naturalidade do analfabetismo perpetuado pelas elites dominantes. 

Direcionarmos o indivíduo à reflexão crítica, em todas as instâncias, é conduzir à 

emancipação e possibilitar a ele a liberdade de escolha com responsabilidade. 

Esta pesquisa é um estudo sobre a relevância da leitura na formação de um ser 

humano crítico, ciente e comprometido com as questões de seu tempo. Leitura esta que se 

estende para além do texto escrito, ou seja, é um estudo que possibilita a leitura do mundo que 

cerca o indivíduo e que permite a ele um entendimento e uma não aceitação das desigualdades 

sociais vividas pela maioria de nossos cidadãos. 

Para a realização e para o desenvolvimento desse trabalho, a compreensão do 

processo psicológico chamado adolescência é de fundamental importância.  

Toda transição de uma fase a outra implica um distanciamento, um rompimento e 

uma saída. A adolescência caracteriza-se como o período em que os indivíduos encontram o 

sentido ou o sem sentido da existência, em que se deparam com suas insuficiências, com suas 

limitações, como também com suas possibilidades. 
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O adolescente vivencia essa problemática na procura de ser sujeito, de saber quem é, 

a que lugar pertencer ou que lugar ocupar.  Constantemente é interpelado pelo próprio corpo, 

pela sexualidade, pela percepção da passagem do tempo, pelas relações intersubjetivas. 

Entretanto, além dessas características, os adolescentes com quem nos deparamos 

apresentam outros elementos que os caracterizam ainda mais. São rotulados pela sociedade 

contemporânea como problema, como seres em conflito permanente. Entretanto, seus 

questionamentos não são oriundos somente das transformações físicas ou psicológicas. 

Devemos, também, considerar a influência de questões sociais, econômicas e culturais. 

Segundo Vera Teixeira Aguiar: 

a adolescência é a idade da descoberta do mundo interior, da formação de juízos de 
valor e da percepção de valores estéticos. Muito sensível aos problemas da 
sociedade, o adolescente volta-se para o questionamento da justiça e da verdade, ao 
mesmo tempo em que se interroga sobre sua própria natureza e sobre o papel a 
desempenhar na comunidade adulta. A busca da identidade individual e social e a 
maior experiência de leitura conduzem o jovem a um exercício crítico frente aos 
textos, em que são comparadas idéias, emitidas conclusões, transferidos 
conhecimentos adquiridos para novas situações de vida. Os interesses de leitura 
nesse período orientam-se para os conflitos psicológicos e sociais. Os livros devem 
conter aventuras mais intelectuais, temas sociais e psicológicos, biografias, abrindo 
espaço para a literatura adulta (poemas, contos, crônicas, romance) que venha a 
interessar o jovem leitor.1 

Os adolescentes vivem um período de desesperança, de descrença, não têm 

consciência do que esperar do mundo, muito menos do que o mundo requer deles, uma vez 

que os valores humanos oscilam em uma sociedade tão desigual, na desestruturação familiar, 

no desrespeito às normas sociais. Dessa forma, necessitam de referenciais que os ajudem em 

seus conflitos interiores. 

Resulta desse processo uma crise de identidade, uma falta de ideais, uma lacuna 

interior cuja solução passageira é o escapismo e uma onipotência narcisista que conduz os 

adolescentes a imaginarem que a realidade, que não a deles, não existe e que dela não 

necessitam. 

                                                 

1 ZILBERMAN, Regina. (Org.). Leitura em Crise na Escola: as alternativas do professor. 4. ed, Porto alegre: 
Mercado Aberto, 1985, p.102. 
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Os jovens têm a impressão de que o mundo está completo, que não há nada a 

construir ou fazer, que não há lugar para se colocarem, que não têm condições de transformar 

o que já está posto e dado, que não há escuta para suas crises, assim refugiam-se na sua 

subjetividade por estarem constantemente desamparados e solitários. 

 Os indivíduos produzem à medida que são surpreendidos, quando não admitem suas 

limitações. É na adolescência, período de perdas e de construções, que a subjetividade está 

fragilizada para responder aos apelos da ideologia social. O adolescente, quando não encontra 

o amparo familiar, educacional e/ou social, procura significar-se por meio daquilo que 

consome, inclusive daquilo que lê. 

O trabalho direcionado à leitura contribui para a transformação das relações sociais, 

para a formação de indivíduos conscientes de seu papel no mundo. O trabalho centrado no 

sujeito, por meio da leitura, proporciona as bases para que os mesmos se posicionem frente as 

suas inseguranças, frente aos seus sonhos, frente as suas insatisfações, frente às 

transformações constantes da sociedade contemporânea. 

É preciso conceber a educação como projeto coletivo, no sentido de esclarecer a 
opção, o caminho a ser tomado, ou seja, ensinar para a libertação ou ensinar para a 
dominação. Se a opção for a primeira, é preciso encarar a educação como prática de 
liberdade [...] Em que o ato cognoscente não termina na apresentação do ato 
cognoscível, visto que se comunica a outros sujeitos, igualmente cognoscentes.2 

É necessário ao educador exercer em sua prática docente também atividades de 

investigador. Compreender que, por meio de auto-reflexões sobre a realidade na qual se 

engaja a sua práxis pedagógica, desenvolve-se profissionalmente. Dessa forma, concomitante 

aos educandos, constrói um novo conhecimento educacional em uma perspectiva 

emancipatória. 

                                                 

2 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro: Paz e Terra,1987, p. 78. 
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A escola é um lugar onde se aprendem, reforçam-se atitudes de solidariedade, de 

amor, de companheirismo, de respeito, de justiça, onde há espaço para uma prática 

responsável e comprometida.  

Acredito que o tema de pesquisa se reveste de importância, visto que, por intermédio 

da realização e da contribuição desse projeto, a escola poderá colocar em prática um 

compromisso, antes de tudo, com uma formação integral do indivíduo. 

Dado o exposto, a pesquisa apresenta a seguinte estrutura: no capítulo I, 

apresentamos as teorias que embasam esta investigação, advindas das Ciências da Linguagem, 

da Teoria da Literatura e da área da Educação; no capítulo II, a metodologia, como também a 

metodologia aplicada para o desenvolvimento das atividades propostas em aula; no capítulo 

III, os resultados obtidos no decorrer dessa pesquisa, assim como a análise feita para a 

compreensão desse material; no último capítulo, as benesses alcançadas ao final desse projeto, 

os aprendizados decorrentes e a validade desse trabalho. 
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1. Referenciais Teóricos 

1.1. A Importância da Leitura 

O texto tem um significado especial em nossa civilização. O surgimento da 

linguagem e seu posterior desdobramento em múltiplas formas, entre elas a escrita, marcam 

uma transição plena de significado para a atual civilização. Decorrente de tal processo 

histórico, a leitura está entre as práticas que, ao longo da história, permitiram ao ser humano 

expressar-se, estabelecer relações e domesticar o mundo. Por meio da palavra escrita, 

podemos auxiliar na transformação do mundo, podemos educar, politizar e influenciar as 

pessoas, positiva ou negativamente. 

Ler é fundamental para o ser humano. A atividade da leitura, com o tempo, deve 

auxiliar na construção da personalidade e na abertura de horizontes. Para que isso se efetive, é 

preciso que alimentemos nossa inteligência com diferenciados gêneros textuais, é necessário 

que ampliemos nosso horizonte cultural, para que possamos atingir a autonomia como sujeitos 

sociais e históricos.  

O ato de ler não é uma questão estritamente cognitiva. Envolve interações, afetos, 

rejeições, relações sociais e situações de ensino. Nesse processo, o sujeito participa e interage 

(co-autor), recriando o texto de acordo com a sua percepção, 

quando dizemos que, ao ler, acompanhamos o pensamento do autor, na verdade, o 
que estamos dizendo é que entendemos o texto imaginando-nos como seus 



14 

produtores. O texto-produto é visto como um conjunto de pegadas a serem utilizadas 
para recapitular as estratégias do autor e através delas chegar a seus objetivos.3 

O significado abstraído da leitura será singular para cada leitor e diferente para o 

mesmo em diferenciados momentos de vida. Extrair-se-ão outros significados da mesma 

leitura, dependendo do interesse do leitor, das necessidades do momento, de seu poder de 

refletir sobre a intencionalidade da produção textual, de sua capacidade crítica de análise, de 

sua inferência. 

O leitor crítico participa do processo de leitura. Muito mais do que ter a capacidade 

de decifrar um código de sinais, a partir de um texto, é capaz de atribuir sentido a ele, de 

compreendê-lo, de interpretá-lo, de “relacioná-lo a outros textos, de reconhecer nele o tipo de 

leitura que seu autor pretendia e, dono de própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou 

rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista”.4 

O leitor crítico, movido de intencionalidade, desvela o significado pretendido pelo 

autor (emissor), entretanto não se detém neste nível, ele reage, questiona, problematiza, 

aprecia, critica. Acredita que o mundo é passível de transformação e descobre-se como 

construtor desse mundo. Por meio do ato de decodificar e refletir, novos horizontes abrem-se 

para o leitor, visto que experimenta outras alternativas. Mas o encontro com novas 

alternativas, propostas pela leitura, somente podem ser efetivadas na transformação, ou seja, 

na ação sobre o conteúdo do conhecimento, nesse caso o documento escrito. 

A leitura crítica sempre gera expressão: o desvelamento do ser do leitor. Essa leitura 

é muito mais do que um simples processo de apropriação do significado; deve ser 

caracterizada como um projeto, pois se concretiza em uma proposta pensada pelo ser-no-

mundo, dirigido ao outro. 

                                                 

3 KATO, Mary. O Aprendizado da Leitura. 3. ed, São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 57. 
4 ZILBERMAN, 1985, p.17. 
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Ao falarmos em leitura, falamos, também, em leitura de mundo, pois esta precede a 

leitura de signos. A leitura de mundo é o entendimento do que se vê, é a análise da realidade 

da forma como se desvela, é a percepção do mundo como um conjunto de relações percebidas 

pelos sentidos. 

1.2. Função Social da Leitura 

Parece-nos equivocado afirmar que primeiramente o indivíduo deve aprender a ler, 

para que depois se torne leitor, acreditamos que o leitor vai se desvelando como tal à medida 

que lê. Ele, ao mesmo tempo, que é aprendiz é, também, seu próprio mestre, auxiliado por 

seus professores, por sua família, por seus colegas, por todos que se engajam nessa atividade.  

Subjacente ao processo de ler “está a verdadeira evolução de um povo” 
5, e toda a 

evolução se dá em nível de pensamento, em nível de consciência de mundo que vamos 

assimilando desde nossa primeira infância. É imprescindível que todos aqueles que trabalham 

com a leitura percebam que o caminho para chegarmos a esse estágio seja por meio da 

palavra. 

É à leitura que atribuímos a possibilidade para a formação da consciência de mundo 

do indivíduo, não há outra maneira mais eficaz de lermos o mundo senão por meio da leitura. 

Por intermédio dela, herdamos tradições, que nos cabem ou não transformar, como nossos 

antepassados já o fizeram; temos acesso à história das culturas e ao meio pela qual foram 

sendo disseminadas. 

O ato de ler nos permite observar, refletir, compreender, transformar o espaço em 

que vivemos; permite-nos ser constantes aprendizes de cultura, permite-nos entender que toda 

a literatura resulta de uma experiência cultural, social, política, ideológica, existencial; 

                                                 

5 COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil : teoria, análise e prática. São Paulo: Moderna, 2000, p. 15. 
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permite-nos valorizar as conexões entre história e cultura; permite-nos a relação dialógica 

entre texto e leitor, e esta relação é essencial, uma vez que estimula o leitor em sua totalidade 

(sentimentos, sensações, intelecto, imaginário, etc.). 

A leitura é o “agente ideal para formação da nova mentalidade que se faz urgente” 6. 

Entretanto, os valores atribuídos à leitura são sempre aqueles oriundos de uma elite dominante 

e, em uma sociedade dividida em classes sociais, esses valores dicotomizam-se. 

Para a classe social dominante, a leitura é fruição, lazer, conhecimento, poder; já para 

a classe social dominada, a leitura é vista como um instrumento pragmático essencial à 

sobrevivência. 

Nossa sociedade capitalista parece reforçar a diferenciação dos valores atribuídos à 

leitura para os que dominam e para os que são dominados. A leitura para estes “é um valor de 

produtividade e não um valor que afirma o sujeito e lhe franqueia a diversidade de 

conhecimento” 7, e, para aqueles, mantém o status quo. 

Exemplificamos a afirmação acima com respostas dadas por alunos pertencentes a 

camadas populares, ao questionamento:  

- Para que você está aprendendo a ler? 
- Para mim arranjar um serviço bom quando eu crescer. 
- É quando chegar um caminhão de negócios lá na firma, a gente tem que ler a nota 
fiscal, a gente tem que saber. 
- Ah! Se não, quando eu for dirigir o carro, ai, na hora que eu tô viajando, eu não sei 
pra onde eu to indo por aquelas placas. 
- Quando a gente for assinar algum contrato a gente tem que ler para ver se é roubo 
ou não. 
Respostas de alunas pertencentes às classes favorecidas, à mesma pergunta: 
- Pra aprender a fazer frases bonitas. 
- Porque a gente tem que aprender a ler. A gente não vai ficar bobo assim igual esses 
meninos de rua. 
Outro discurso da prática: respostas de pais de alunos pertencentes às camadas 
populares, à pergunta sobre a importância da leitura: 
- Eu coloquei meu filho na escola pra eles ter um futuro melhor, num é? Eles 
aprendendo a ler, eu acho, vai ser mais fácil pra eles viver. 
- A pessoa sem leitura não é ninguém. Sem ela a pessoa não serve para nada, porque 
tem muita gente por aí que não tem leitura e tá sofrendo. 

                                                 

6 COELHO, 2000, p. 16. 
7 OSAKABE apud ZILBERMAN, Regina (Org.). Leitura : perspectivas interdisciplinares. São Paulo: Ática, 
1985, p. 22. 
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Respostas de pais de alunos pertencentes às camadas favorecidas, à mesma 
pergunta: 
- A leitura vai ajudar demais. Eu acho que a pessoa que lê vai ter muita facilidade 
para se expressar, para se comunicar. 
- A leitura, para o indivíduo, para a criança, é muito importante. Para que a pessoa 
saiba se relacionar, saiba se comunicar. Através da leitura a pessoa tem mais 
condições para isso.8 

Assim, a leitura reveste-se de um caráter político e deve, sobretudo, servir de 

contradição a tudo o que impede uma transformação social.  

Analisada de um modo mais amplo: 

a ação de ler caracteriza toda a relação racional entre o indivíduo e o mundo que o 
cerca. Pois, se este lhe aparece, num primeiro momento, como desordenado e 
caótico, a tentativa de impor a ele uma hierarquia qualquer de significados 
representa, de antemão, uma leitura, porque imprime um ritmo e um conteúdo aos 
seres circundantes. (...) É o que se passou com o homem primitivo que, por 
intermédio de sua cultura selvagem, propôs uma leitura mítica do mundo; e, se, com 
isto, ele reconheceu a natureza hostil que o circundava como poderosa e 
ameaçadora, não deixou de infundir a ela sua soberania, ao atribuir-lhe uma 
organização que era produto, antes de mais nada, da inteligência dele.9 

Assim, aprender a ler é uma ação vital, visto que sua rejeição significa a alienação do 

sujeito, e esta recusa é tão forte “quanto à recusa do alimento, da aceitação familiar ou dos 

bens sociais”.10 

A leitura capacita o ser para a vida, fornece-lhe possibilidades de sobrevivência, de 

acesso às diversas formas de conhecimento, permite-lhe reconhecer sua identidade e seu 

espaço social. 

A leitura reveste-se, também, de um caráter particular e individual, constitui-se em 

uma fruição individual, embora seja um bem adquirido socialmente, não exclui o prazer 

particular, valorizado pela intimidade silenciosa que ela pode nos proporcionar.  

                                                 

8 ZILBERMAN (org). Leitura : perspectivas interdisciplinares, São Paulo: Ática, 1988, p. 21-22. 
9 ZILBERMAN, 1985, p. 17. 
10 ZILBERMAN, 1985, p. 150. 
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1.3. A Escola como Formadora de Leitores 

O acesso à leitura das experiências de outrem pode conferir o sucesso a um povo, a 

uma sociedade ou a um indivíduo. A escola aparece, neste contexto, como veículo de 

aproximação do leitor com o acervo científico-cultural da humanidade. Cabe a ela servir de 

espaço ao educando para essa “descoberta” do mundo. Por meio da leitura, um universo de 

emoções e informações desvendar-se-á ao leitor, que poderá redimensionar seus valores e 

questionar o que lhe é percebido. 

Segundo Rubem Alves, 

aqui se encontra o perigo das escolas: de tanto ensinarem o que o passado legou – e 
ensinarem bem – fazem os alunos se esquecerem de que seu destino não é o passado 
cristalizado em saber, mas um futuro que se abre como vazio, um não-saber, que 
somente pode ser explorado com as asas do pensamento.11 

Ao mesmo tempo, sabe-se que a escola não pode ser a única responsável pela 

aprendizagem do indivíduo, já que outras nuances sociais são consideradas na sua formação: 

ambiente, núcleo familiar, experiências de mundo, etc. Contudo, se ela não assume o caráter 

único é, no mínimo, em primeira instância, a principal responsável pela inserção do sujeito em 

um aprendizado consciente. 

A escola tem, também, o compromisso de proporcionar ao sujeito o desenvolvimento 

da sua capacidade de leitura do mundo. Qualquer educação que pretenda ser libertadora, 

humanizante e transformadora deve passar, obrigatoriamente, por este caminho. Da mesma 

forma, para o alcance de uma sociedade mais justa e mais democrática, é imprescindível 

oportunizar o acesso à leitura. 

Na dialética entre palavra e mundo, os educadores são os mediadores da leitura 

ampliada da palavra e da leitura aprofundada de mundo. A leitura e a escola compartilham a 

                                                 

11 ALVES, Rubem. Ao professor, com o meu carinho. São Paulo: Versus, 2004, p. 62. 
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natureza formativa. Tanto as diferenciadas abordagens de leitura como as instituições de 

ensino devem estar voltadas à formação do sujeito. 

Para alcançar uma filosofia realmente libertadora, a escola deve identificar seu 

modelo pedagógico com a realidade da coletividade, reintroduzindo o sujeito no presente e 

fazendo com que exerça papel ativo e crítico no meio social. 

No processo pedagógico, é de fundamental importância a escolha do material a ser 

trabalhado. É necessário que a escolha textual possa ser direcionada à formação integral do 

sujeito. Essa adequação diz respeito ao grau de abertura para a realidade vivenciada pelo 

receptor do texto, seja ela de natureza íntima ou social, e apresenta-se como elemento 

propulsor que levará a escola à ruptura com a educação tradicional. Nessa perspectiva, a 

educação se torna promotora de mudanças na sociedade. 

Cabe à sociedade, por intermédio de instituições como a família e a escola, propiciar 

experiências, trocas interpessoais e conteúdos culturais que, interagindo com o processo de 

maturação, permitam ao indivíduo atingir cada vez mais a sua autonomia como cidadão 

participante de uma coletividade. 

Falarmos em um ensino libertador, emancipatório é perpassarmos, necessariamente, 

pelo caminho da leitura, mas, primeiramente, dialogar com o educando sobre a sua leitura, ou 

seja, sobre o sentido que ele dá ao que está lendo. Precisamos oferecer aos alunos inúmeras 

oportunidades para aprenderem “a ler”. Capacitá-los à antecipação, à inferência, à analogia. É 

a partir dessas habilidades e da atividade reflexiva que formaremos leitores críticos. 

Hoje, almejamos a fruição dos indivíduos na hora da leitura, e, nesse processo, “a 

criança é vista como um ser em formação, cujo potencial deve-se desenvolver em liberdade, 

mas orientado no sentido de alcançar total plenitude em sua formação”12. 

                                                 

12 COELHO, Nelly N. Literatura Infantil : teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000, p.27. 
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Desenvolver a criticidade como parte integrante na formação do sujeito faz com que 

ele se desenvolva reflexivamente e não aceite todas as injustiças sociais que a ele se 

apresentam. Por sua vez, isso faz com que o sujeito se torne cada vez mais leitor, não somente 

decodificador lingüístico, que faz as suas leituras pura e simplesmente por fazê-las. Temos 

reais possibilidades de agir em nosso meio a partir das leituras que fazemos. 

Entretanto, para que isso realmente possa ser alcançado, é fundamental que se 

escolham boas obras literárias. Estas deverão ir ao encontro do desenvolvimento individual 

dos seres num contexto fruitivo, para que cada vez mais as singularidades dos seres possam se 

evidenciar e auxiliar os mesmos, em um maior desenvolvimento da sua autonomia, buscando 

a inteireza do seu desenvolvimento. 

A linguagem possibilita ao homem reconhecer-se como humano, daí advém a 

comunicação, a interação e a troca de experiências. Existe, contudo, uma condição prévia para 

a manifestação da linguagem: é preciso haver um grupo humano, no qual o sujeito se 

confronte com o conjunto e se perceba como indivíduo. É, portanto, na convivência social que 

nascem as linguagens, conforme as necessidades de intercâmbio. 

É nas trocas lingüísticas que o sujeito se certifica de seu conhecimento de mundo e 

dos outros homens, assim como de si mesmo e participa das transformações da sociedade em 

todas as suas esferas. É por meio da palavra que o homem expressa seus pensamentos e 

sentimentos. 

O leitor é um interpretador que sofre as influências da sua realidade física e social. 

Ler é desvendar e desvendar-se, integrar e integrar-se em novos mundos de possibilidades, é 

ampliar perspectivas.  

O educador necessita estar atento às transformações de seu tempo, reavaliar sua 

consciência de mundo, orientado por três dimensões: da literatura (ser um leitor atento); do 
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mundo que o cerca (como ser consciente das ideologias que oprimem e de suas causas) e do 

exercício da docência (como profissional competente). 

O que é então sermos educadores? Sermos agentes sociais? Sermos leitores e 

motivadores de leitura? Sermos mediadores da leitura entre o homem e o mundo? Somos e 

estamos capazes de formar uma geração de educandos dispostos a serem mais solidários, mais 

humanos com as questões de seu tempo, dispostos, enfim, a alargar a sua consciência de 

mundo? 

Ao colocarmos em questionamento a nossa postura como cidadãos, formadores de 

opinião, modelos a serem, muitas vezes, seguidos, pesquisadores, que somos, em relação à 

nossa prática docente, à sociedade e à nossa comunidade na qual estamos inseridos e da qual 

fazemos parte, discutimos, aqui, uma questão pública. Em nossa análise, a leitura é uma 

questão pública, é um direito ao qual todo e qualquer indivíduo deveria ter acesso; portanto, 

um componente de atividade social, uma ação que, em princípio, aspira ao benefício de todos.  

Dessa forma, entendemos que o Estado deve garantir a todos a possibilidade de 

usufruir da leitura, como um bem comunitário, cujo objetivo é a informação, a comunicação 

e, principalmente, a educação e a emancipação social. 

1.4. O Texto Literário 

Desde os primórdios, encantamo-nos com o mundo ao nosso redor, emocionamo-

nos, criamos, recriamos, interpretamos, reinterpretamos, sonhamos. Dessa contemplação, 

absorvemos aquilo que, para nós, possa ter um significado, possa transmitir uma sensação, um 

sentimento. O processo de criação é inato ao homem; a consciência de nossa capacidade 

criadora possibilita compreendermo-nos, elevarmo-nos, humanizarmo-nos. Não há maior 
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contribuição do que a arte para nos mostrar que o ser humano é uno, semelhante nos desejos, 

nos sonhos, na busca da beleza, na procura do bem. 

Podemos dizer que é a arte a mais reveladora de todas as atividades humanas, nela 

está manifestada a sensibilidade e o espírito humanos. O contato com a arte proporciona o 

desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo 

singular de significar a experiência humana. 

A necessidade de nos exteriorizar tem-nos acompanhado desde a pré-história. Desta 

forma, recorremos à arte para expressivamente registrar nossa vida, nosso mundo, o mundo. 

Ao desenvolvermos o trabalho com a arte, em nosso fazer pedagógico, destacamos 

uma de suas importantes funções: a dimensão social. O pensar, o sentir de cada cultura, o 

articular sentidos e valores nos revelam diferentes relações entre o social e o individual.A arte 

atrai, como um ímã, todos os nossos sentidos para um maior entendimento das questões 

sociais. 

Nas palavras do poeta Manuel Bandeira: 

A arte é uma fada que transmuta 
E transfigura o mau destino. 
Prova. Olha. Toca. Cheira. Escuta. 
Cada sentido é um Dom divino.13 

A arte abre espaços para que o indivíduo perceba que a compreensão do mundo se 

dá, também, em uma visão poética, onírica, que tudo a sua volta comunica, está grávido de 

sentidos, de sons, de ritmos, de infinitas nuances de cores e de formas, que pode vivenciar 

outra realidade, alterar a existência, caminhar em busca de novas referências, transfigurar-se. 

Na criação artística, temos buscado encontrar respostas para questões existenciais e 

para uma maior compreensão em relação ao nosso lugar no mundo. O ato de criação é sempre 

                                                 

13 BANDEIRA, Manuel. apud ROSE, Jordão. BELLEZI, Clemir. Letras e Contextos: língua, literatura e 
redação. São Paulo: Escala Educacional, 2005, p. 8. 
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inovador, criar é intrínseco ao ser humano, e, nesse processo criador, hierarquizamos e 

organizamos o mundo e, por meio dessa ordenação, conscientizamo-nos de nossa existência. 

É impossível separarmos a arte do conhecimento e, somente um aprendizado que se 

diz inovador, é capaz de integrar a arte ao conhecimento racional e contribuir para que a 

racionalização não sufoque o sonho. Experienciarmos, conhecermos é também maravilharmo-

nos, encantarmo-nos, divertirmo-nos e surpreendermo-nos com as descobertas. 

As realizações humanas são sempre, de alguma maneira, representadas artisticamente 

nas suas mais diversas linguagens e, em uma dessas diversas linguagens que compõem a arte, 

encontra-se o texto literário – recriação de uma realidade por meio da palavra repleta de 

sensações, de impressões, de revelações oriundas de vivências reais ou simuladas de seu 

criador. Essas peculiaridades atribuem ao texto literário um caráter ficcional, recriando 

subjetivamente a realidade. 

A maneira como os aspectos lingüísticos são explorados pressupõe ao escritor criar 

inusitadas relações entre as palavras, revelando, portanto, novos olhares para o mundo. 

O trabalho de recriação se aproxima, muitas vezes, de uma atividade lúdica, podemos 

dizer que advém daí o prazer estético provocado nos leitores que com os textos ficcionais 

entram em contato. 

Segundo Afrânio Coutinho: 

A literatura é um fenômeno estético. É uma arte, a arte da palavra. Não visa 
informar, pregar, documentar. Acidentalmente, secundariamente, ela pode fazer isso, 
pode conter história, filosofia, ciência, religião. O literário ou o estético inclui 
precisamente o social, o histórico, o religioso, etc., porém transformando esse 
material em estético.14 

Em contato com o texto literário, o aluno aprimora seu cognitivo, sua sensibilidade, 

sua afetividade, desenvolve a personalidade, o autoconhecimento ao mesmo tempo em que 

                                                 

14 COUTINHO, Afrânio. Notas de Teoria Literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976, p.83. 
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percebe que questões sociais, políticas e culturais podem ser criticamente refletidas por meio 

de um caráter estético. 

O texto ficcional é uma realidade que se deseja conhecer, realidade esta nunca 

encerrada, nunca finita de sentidos e significados. Sua forma e seu conteúdo requerem a 

presença de um leitor que signifique, que vivifique os vazios. Desse processo, advêm infinitas 

possibilidades de interpretações e relativizações, de recriações, pois quanto mais profundo o 

olhar do leitor, maior a descoberta. 

A leitura de ficção 

é a condição de o ensino tornar-se mais satisfatório para seu principal interessado – a 
criança ou o jovem, isto é, o aluno de modo geral. Enfim ela revela a possibilidade 
de ruptura com os laços ideológicos que convertem a escola em sala de espera da 
engrenagem burguesa. Nascida das entranhas desta, a escola alcança seu justo 
sentido, no momento em que retorna a sua função original; e se esta é a de ensinar a 
ler, que o faça de maneira integral, para efetivar a revolução duradoura no bojo da 
qual foi gerada.15 

O texto literário nos leva a assumir a postura de leitores-sujeitos críticos e criativos, 

por nos responder menos e nos interrogar mais, por ser um mistério que nos incita à 

revelação. Assim, o educador, ao excluir a arte de seu fazer pedagógico, tolhe e sufoca a 

capacidade criativa dos alunos, esquece a importância de um aprendizado direcionado à 

criatividade como elemento facilitador para o aflorar da sensibilidade. 

Drummond afirma: 

a escola enche o menino de matemática, de geografia, de linguagem, sem, via de 
regra, fazê-lo através da poesia da matemática, da geografia, da linguagem. A escola 
não repara em seu ser poético, não o atende em sua capacidade de viver 
poeticamente o conhecimento e o mundo. (...) O que eu pediria à escola, se não me 
faltassem luzes pedagógicas, era considerar a poesia como primeira visão direta das 
coisas, e depois como veículo de informação prática e teórica, preservando em cada 
aluno o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo, que se identifica basicamente com 
a sensibilidade humana.16 

A escola precisa ser um local onde o aluno possa sentir a poesia, sensibilizar-se, 

enriquecer-se interiormente. Dessa forma, podemos nos apropriar do trabalho com os textos 
                                                 

15 ZILBERMAN, 1988, p.22. 
16 ANDRADE, Carlos Drummond. A educação do ser poético. [S.I.], Arte e Educação, ano 3, n. 15, 1974, p.16. 
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literários, que estão repletos de um sentido libertador, de trocas de idéias, de deslocamentos, 

de mudanças, de possibilidades, de vulnerabilidades. A literatura pode desenvolver a 

personalidade, possibilitar o autoconhecimento. 

Ainda retomando Drummond:  

Por que motivo as crianças de modo geral são poetas e, com o tempo, deixam de sê-
lo? Será a poesia um estado de infância relacionado com a necessidade do jogo, a 
ausência do conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos 
do viver – estado de pureza da mente, em suma? 
Acho que é um pouco de tudo isso, e mais do que isso, pois lá encontra expressão 
cândida na meninice, pode expandir-se pelo tempo afora, conciliada com a 
experiência o senso crítico, a consciência estética dos que compõem ou absorvem a 
poesia.Mas se o adulto, na maioria dos casos, perde essa comunhão com a poesia, 
não estará na escola, mais do que em qualquer outra instituição social, o elemento 
corrosivo do instinto poético da infância que vai fenecer à proporção que o estudo 
sistemático se desenvolve, até desaparecer no homem feito e preparado 
supostamente para a vida?17 

A poesia é privilegiada de liberdade, após sua criação não pertence mais ao seu 

criador, de ambigüidades infindáveis são os sentidos a ela atribuídos, é o mistério, o oculto. 

Diz Hegel: 

O objeto verdadeiro da poesia é o reino infinito do espírito. Pois a palavra, essa 
matéria flexível e dócil por excelência, que faz parte integrante do espírito, e é mais 
capaz que qualquer outra coisa de apreender os interesses e movimentos espirituais 
sob o seu aspecto vivo, deve, como é o caso, nas outras artes, da cor, do som ou da 
pedra, ser utilizada para a expressão daquilo a que melhor se presta. Efectivamente a 
principal missão da poesia consiste em evocar à consciência a potência da vida 
espiritual, e tudo aquilo que, nas paixões e sentimentos humanos, nos estimula e nos 
comove ou desfila tranqüilamente diante do nosso olhar meditativo, quer dizer, o 
reino ilimitado das representações, das ações, das façanhas, dos destinos humanos, a 
marcha e as peripécias do mundo e a maneira como ele é regido pelos deuses. É por 
isso que a poesia sempre foi, e continua a ser, a fonte na qual o homem sacia a sua 
sede de conhecer, o seu desejo de se instruir. As estrelas, as plantas e os animais não 
conhecem ou não têm consciência das leis que os regem; mas o homem não existe 
senão em virtude da lei da sua existência, quando sabe de si e de quanto o rodeia; 
deve conhecer os poderes que o impelem e o dirigem, e esse conhecimento é-lhe 
dado pela poesia sob uma forma substancial.18 

                                                 

17 ANDRADE, 1974, p.16. 
18 HEGEL, G.W.F. Estética. Lisboa: Guimarães, vol. 7, 1964, p.31-32. 
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1.5. Deus – O Primeiro Poeta 

A contemplação, o inimaginável representado, a palavra transfigurada, 

reexistencializada, o desvelamento de uma consciência espiritual no processo de criação já 

foram, há tempos, revelado-nos esteticamente. 

Ao lermos a primeira página da Bíblia, somos sensibilizados e atraídos por um 

poema de inigualável beleza: A Narrativa da Criação. Nele, a palavra divina é criadora, 

reveladora de beleza e arte. Universo e ser humano vão poeticamente existindo, 

corporificando-se dentro do quadro litúrgico da semana. O Criador admira sua obra de arte e, 

ao final do sétimo dia, descansa. 

A criação é um dos mais belos textos de espiritualidade. Está fortemente carregada 

de simbologia e nos convoca à contemplação. Aqui, contemplação é encontro com o divino, 

com a natureza, com os seres criados. 

“. . . o Espírito de Deus pairava nas superfícies das águas”19 entendemos “o espírito 

de Deus” como um sopro criador, que revela sua dimensão artística, e este “sopro” é uma 

entidade que possibilita à criatura estabelecer uma intimidade com o Criador. 

A primeira obra da criação foi a Luz. O Criador proferiu: “Faça-se a luz!”20 e a luz se 

fez. Metaforicamente, podemos compreender luz como caminho, como vida, se nos 

remetermos a “O povo que andava nas trevas viu uma grande luz”21 ou quando Jesus enuncia: 

“Eu sou a luz do mundo. Aquele que vem em meu seguimento não andará nas trevas: ele terá 

a luz que conduz à vida”22 ou ainda a Isaias “(...) terás por luz o Senhor, e teu Deus por 

resplendor”23. Luz é o alvorecer de um reino de paz e de bem-aventurança para todos. 

                                                 

19 BÍBLIA Sagrada. Tradução do Centro Bíblico de São Paulo. 5. ed. São Paulo: Ave Maria, Gn 1,2 1964, p. 53. 
20 BÍBLIA Sagrada. Gn 1,3 1964, p. 53. 
21 BÍBLIA Sagrada. Is 9,1 1964, p. 967. 
22 BÍBLIA Sagrada. Jo 8,12 1964, p. 1416. 
23 BÍBLIA Sagrada. Is 60,19 1964, p. 1042. 
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Em, “Deus chamou o firmamento de céu”24, e o salmista enaltece a beleza celestial: 

“Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes: 

‘Que é o homem, digo-me então, para dele vos lembrardes? Que é o filho do homem, para que 

vos ocupeis com ele?’...”25. Sentimo-nos pequenos ante tanta imensidão, entretanto sermos 

pessoas é sermos capazes de receber as atenções de Deus. É sermos responsáveis por toda a 

criação (natureza e humanidade). Somos este chão, capazes de ad-mirar, enaltecer este céu. 

Essa consciência em constante questionamento. 

Todo o poema da Criação se corporificou por meio da palavra, na qual beleza divina 

e beleza humana se identificam. 

Claramente percebemos uma intertextualidade poética nos versículos bíblicos citados 

acima, uma vez que nos remetem a outros já enunciados anteriormente. “Isto nos permite 

afirmar que nenhum texto se produz no vazio ou se origina do nada; pelo contrário, todo texto 

se alimenta, de modo claro ou subentendido, de outros textos”26. 

A intertextualidade é um processo que atinge a todos os produtores e leitores, visto 

que, ao produzirmos ou lermos um texto, contamos com um determinado conhecimento já 

adquirido de leituras e produções anteriores.  

O texto bíblico, repleto de alegorias, é, também, um desafio proposto ao leitor. Este 

desafio é sugerido no poema intitulado “Procura da poesia” de Carlos Drummond de 

Andrade: 

Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma  
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave?27 

                                                 

24 BÍBLIA Sagrada. Gn 1,8 1964, p. 53. 
25 BÍBLIA Sagrada. Sl 8,4-5 1964, p. 670. 
26 TERRA, Ernani, NICOLA, José. Práticas de Linguagens: Leitura e Produção de Textos. São Paulo: 
Scipione, 2001, p. 39. 
27 TERRA, Ernani, 2001, p. 34. 
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Há inúmeras possibilidades para respondermos à questão proposta por Drummond, 

pois a chave que a desvenda possui facetas diferenciadas umas das outras. O universo de 

significação do texto literário é plural e abre as portas para um trabalho de análise crítica e 

criadora. 

1.6. Contribuições das Ciências da Linguagem 

A Análise do Discurso (AD) surgiu na França, nos anos sessenta do século vinte. 

Essa ciência da linguagem considera como seu objeto próprio o discurso e opõe-se à análise 

conteudista tão disseminada na área das Ciências Humanas. O texto, para estas ciências, era 

concebido somente em sua transparência, ou seja, como projeção de uma realidade 

extradiscursiva, alheio às articulações propriamente lingüísticas e textuais. Contrária a essa 

concepção, a AD procurou conceber o texto em uma perspectiva de opacidade. A 

interpretação devia considerar “o modo de funcionamento lingüístico-textual dos discursos, as 

diferentes modalidades do exercício da língua num determinado contexto histórico-social de 

produção”.28 

A preocupação dessa ciência mencionada anteriormente não é analisar 

detalhadamente um texto, mas sim compreender os vestígios do discurso, e discurso “tem em 

si a idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o homem falando”.29 

Por meio dele, compreendemos as relações entre língua e ideologia e, segundo Pêcheux, todo 

discurso pressupõe um sujeito e não há sujeito sem ideologia.30 

                                                 

28 BRANDÃO, [s.n.]. Subjetividade, Argumentação e Polifonia – A propaganda da Petrobrás. São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP, 1998, p.19. 
29 ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. São Paulo: Pontes, 2001, p. 15. 
30 PÊCHEUX, M. apud GADET F.; HAK, T. (Orgs.) Por uma Análise Automática do Discurso: uma 
introdução à obra de Michel Pêcheux. Tradução de Eni P. Orlandi. Campinas: Unicamp, 1997, p. 61. 
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Pêcheux afirma que “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente para derivar para um outro”.31 

Essa afirmação reveste-se de importância para a AD, porque o sentido não é 

entendido como uma unidade fixa, uma vez que é histórico, portanto pode escorregar para 

outro sentido. 

No processo de interpretação, muitas vezes, ocorrem incompreensões, uma vez que 

não significa que todo sentido atribuído por um sujeito-autor fará sentido para 
sujeitos-leitores, pois estes têm que igualmente entrar no repetível histórico [...]. O 
que entra em jogo é a idéia de que o simples fato do autor ter um sujeito leitor 
virtual em mente garante a comunicabilidade. É sempre bom lembrar que a ideologia 
intervem na atribuição dos sentidos e, portanto, a intericompreensão sempre é 
possível.32 

De acordo com Orlandi, os discursos não se opõem, não se excluem, estão em 
consonância, constituem-se um outro no outro. A autora ainda enfatiza que, para um 
melhor processo interpretativo, dois aspectos da memória discursiva devem ser 
observados: ”a memória constitutiva e a memória institucionalizada. A primeira diz 
respeito ao trabalho histórico de constituição de sentidos – o dizível, o repetível, as 
estabilizações, mas também os deslocamentos, desregularizações, perturbações na 
rede de implícitos, em outras palavras, o interdiscurso. A segunda refere-se ao 
trabalho social de interpretação no qual há uma tensão entre aqueles que têm o 
direito a ela (os intérpretes) e aqueles que apenas a legitimam e a mantêm (os 
escreventes).33 

A fim de que exista um processo interpretativo, é fundamental que o leitor ocupe o 

lugar do autor, que se insira no interdiscurso (o exterior); ao se colocar na posição do autor é 

necessário que ele crie um momento reservado à interpretação. 

Assim, o texto, em sua materialidade lingüística e significativa, é o que nos permite 

analisar o discurso, por meio de uma questão fundamental enunciada por esta ciência da 

linguagem: como os textos significam? 

Nos estudos discursivos, não se separam forma e conteúdo e procura-se 
compreender a língua não só como uma estrutura, mas sobretudo como 

                                                 

31 PÊCHEUX, Michel. O Discurso - estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Puccinelli Orlandi. Campinas: 
Pontes, 1983, p.53. 
32 ORLANDI, Eni Puccinelli.(org) A Leitura e os Leitores Campinas. São Paulo: Pontes, 1998, p. 102-103. 
33 ORLANDI, 2001, p. 102. 
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acontecimento. Reunindo estrutura e acontecimento, a forma material é vista como o 
acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado pela história.34 

Desta forma, para a AD a língua apresenta uma estrutura própria, entretanto é 

relativamente autônoma, pois necessita de um sujeito e de uma situação para a análise da 

linguagem; a realidade histórica é afetada por acontecimentos que reclamam de sentidos, e o 

sujeito de linguagem é afetado pela realidade lingüística e pela realidade histórica, ou seja, o 

sujeito discursivo se move pelo inconsciente e pela ideologia. A subjetividade é introduzida 

nas análises da linguagem e do discurso enquanto instância de instauração de sentidos. 

Tais procedimentos de análise permitiram uma maior criticidade e uma maior 

reflexão sobre a linguagem, permitindo que outras estratégias fossem incorporadas ao 

entendimento de um texto. Entendemos, assim, que a leitura tem sua história, e os textos têm 

relação com outros textos. Alberto Manguel corrobora esta afirmação a respeito da história da 

leitura 

aprender a ler tem algo de iniciação, de passagem ritualizada para fora de um estado 
de dependência e comunicação rudimentar. A criança, aprendendo a ler, é admitida 
na memória comunal por meio de livros, familiarizando-se assim com um passado 
comum que ela renova, em maior ou menor grau, a cada leitura.35 

Da perspectiva da Análise de Discurso, entendemos que a leitura é, em uma mesma 

instância, uma questão lingüística, pedagógica e social, aspectos estes importantes para sua 

compreensão. De acordo com Orlandi, o processo de leitura não pode restringir-se ao seu 

caráter técnico; limitar-se a questões pedagógicas imediatas. Não deve servir de caráter 

instrumental, uma vez que tolhe a subjetividade, caráter inerente ao sujeito discursivo. O 

processo de leitura deve assumir uma importante função no trabalho intelectual realizado nas 

escolas, intrinsecamente associado ao contexto sócio-histórico mais amplo.36  

                                                 

34 ORLANDI, 2001, p. 19. 
35 MANGUEL, Alberto. Uma História da Leitura . Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p.89-90. 
36 ORLANDI, 2001, p. 83. 
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Precisamos re-pensar em criar alternativas, espaços diferenciados para a produção de 

outras formas de conhecimento, que venham somar-se ao interesse e ao conhecimento afetivo 

dos alunos, considerando os espaços sociais em que estes se encontram. 

O processo de leitura deve permitir ao aluno repensar, re-elaborar o seu próprio 

processo de leitura e que esse processo o auxilie a entender que ler não é apenas 

decodificação, não é apenas apreender o sentido de um texto, que um texto não é somente um 

produto, mas significação. O leitor interage com ele, atribui-lhe sentidos, faz predições, cria, 

compreende. 

Para Orlandi, há pontos essenciais no processo pedagógico que devem ser 

considerados em seu cotidiano: o aluno está exposto a diversas formas de linguagem (música, 

cinema, pintura, teatro, dança, etc); a relação do aluno com a linguagem não ocorre somente 

por meio da linguagem verbal e nem somente na escola. Essas variáveis devem ser 

consideradas e valorizadas no fazer pedagógico. O aluno vem para a escola com a sua leitura 

prévia. Entretanto, nessa relação entre educador e aluno, existem forças coercitivas já 

instauradas por um discurso no qual o professor é o detentor do saber e o aluno é o aprendiz, 

conferindo àquele uma posição definitiva de superioridade.37 

O ambiente escolar não tem claros e definidos quais são os objetivos específicos da 

leitura. É necessário que a escola repense, reformule os programas de leitura, que possibilite 

ao aluno entrar em contato com um universo textual diferenciado e mais abrangente. 

Formaremos cidadãos mais críticos no momento em que o ambiente escolar tiver ao 

alcance dos alunos um manancial de obras diversas, que incentive a leitura, que ofereça outras 

alternativas de trabalho pedagógico e não esqueçamos que o sujeito leitor tem sua história. 

                                                 

37 ORLANDI, Eni P. A história do sujeito-leitor: uma questão para a leitura. Discurso e leitura. Campinas: 
Pontes, 1988. p. 50. 
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Manguel relata: “aprendi rapidamente que ler é cumulativo e avança em progressão 

geométrica: cada leitura nova baseia-se no que o leitor leu antes”.38 

1.7. A Indissociabilidade entre Leitura e Escritura  

Ao abordarmos os processos leitura/escritura, costumamos analisar as características 

específicas da leitura e da escritura ou enfocamos esses processos como se fossem habilidades 

inteiramente dissociadas e estanques. Falta-nos perceber a dimensão de interação entre ambas, 

ou de como funcionam: uma peça, da outra. 

A leitura e a escritura são partes integradas, dependentes entre si e envolvem 

processos e funções semelhantes àqueles envolvidos na produção e recepção da fala. Se a fala, 

naturalmente, implica a intervenção bilateral do falante e do ouvinte, a escritura - ato de 

produção - supõe, em contrapartida, a leitura como ato de apreensão dos sentidos e intenções 

codificados. Portanto, falar e ouvir, ler e escrever correspondem-se, enquanto uma e outra 

modalidade prevêem a bipolaridade do emissor e do receptor imbuídos em uma troca para que 

a relação intersubjetiva se realize. A solidão do escritor quanto à do leitor são apenas 

aparentes. O leitor projeta o outro na interação e tem-no presente (embora simulado), de modo 

que o encontro dos dois em nenhum momento deixa de acontecer. 

A abordagem da escrita como atividade do emissor e da leitura como atividade do 

receptor, pode se prestar a um equívoco: o de que quem escreve não é também leitor de seu 

texto ou de que quem lê, não reescreve o texto do outro. A integração que se enfatiza aqui 

implica não só a percepção da escrita frente à leitura, inclui, também, a compreensão do ato 

de escrever, que é, ao mesmo tempo, produção e recepção e a compreensão do ato de ler, 

também, como recepção e produção. 

                                                 

38 MANGUEL, Alberto. Uma História da Leitura . Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997, p. 33. 
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A leitura e a escritura têm sentido enquanto aquele “eu” e “tu”, imprescindíveis aos 

atos de linguagem, comparecem para realizar um determinado ato social de expressão verbal, 

assim autor e leitor encontram-se para “inter-agir”. 

Severino Antônio Barbosa afirma: 

a atividade de ler pode se confundir com a de escrever, se a percebemos em sua 
dimensão criadora, de produção e não de mera recepção , a escritura também pode 
ser uma forma  de leitura. Quando escrevemos, estamos interpretando, estamos 
‘lendo’ algum aspecto do mundo, dos outros, do eu no mundo, do eu nos outros e 
com os outros que vamos esboçando.39 

Na área da compreensão e leitura, há processos inacessíveis à observação direta, há, 

também, concepções radicalmente opostas, oposições essas que se manifestam da 

denominação: hipótese ascendente (botton up) – dependente do texto – e a hipótese (top 

down) – dependente do leitor. 

O modelo ascendente preconiza como leitor ideal aquele que analisa, 

cuidadosamente, o input visual e que faz uma síntese do significado das partes menores para 

obter o significado do todo. 

O leitor idealizado pelo modelo descendente é aquele que, por meio de seus 

conhecimentos prévios e de sua capacidade inferencial, consegue fazer predições sobre o que 

o texto dirá, utiliza os dados visuais somente para reduzir incertezas. 

Os modelos mencionados acima pretendem descrever como se comporta o leitor 

ideal, apóiam-se em observações empíricas de sujeitos leitores tanto proficientes, bem como 

ineficientes. 

Se o processo de leitura for analisado como uma interação entre leitor e texto, os 

modelos ascendentes e descendentes se complementam. O leitor ideal é aquele que faz uso 

apropriado desses processos. As estratégias são determinadas por vários fatores: o grau de 

novidade do texto, o objetivo da leitura, a motivação para a leitura, o domínio do léxico, etc. 
                                                 

39 BARBOSA, Severino Antônio. Escrever é desvendar o mundo. 7. ed. Campinas , São Paulo: Papirus, 1991, 
p. 32. 
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É importante que mencionemos além da interação leitor construtor-analisador a 

interação leitor-escritor. Na realidade, essa interação, produtor e receptor, é o objetivo de toda 

a comunicação. Na comunicação escrita, esse objetivo é muito mais dependente do código 

verbal e muito menos apoiado em pistas contextuais, na linguagem gestual ou nas regras 

conversacionais, pois a leitura, em uma versão ingênua, é definida como um ato de 

adivinhação das intenções do autor, e, em uma versão mais elaborada, como um ato de 

comunicação regido por regras conversacionais, isto é, um contrato de cooperativismo. 

A diversidade das possíveis leituras de um texto não é um fato; é tão somente uma 

evidência e, no ato da leitura, podemos postular a existência de comunicação entre o escritor e 

o leitor, sem, contudo, impor a idéia de uma relação imediata entre os autores dessa 

comunicação. 

Desta forma, o escritor é guiado para ser: informativo na medida certa, sincero, 

relevante e claro. O leitor, por sua vez, deverá compreender qual é o objetivo do autor, 

acreditar em sua sinceridade, esperar que os objetivos venham codificados por meio dos 

recursos lingüísticos. Se o escritor violar alguns dos princípios, o leitor, guiado pelo princípio 

do cooperativismo, poderá acreditar que tal violação é intencional e que indiretamente o 

escritor estará tentando lhe dizer algo. 

É bastante simples afirmarmos que ler é compreender os objetivos e as intenções do 

autor, sem haver um posicionamento de como isso ocorre, entretanto sabemos que a leitura é 

um ato de reconstrução dos processos de produção e é isto que faz com que ocorra de fato a 

interação entre leitor-autor, dado ela não se centrar no texto já estruturado, mas na simulação 

de sua construção. 

A essência do processo leitura/escritura implica a compreensão pelos sujeitos 

envolvidos do conteúdo sobre o qual ou a propósito do qual se estabelece a relação 

comunicativa. Para que se estabeleça a relação autor-texto-leitor é necessário levarmos em 
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conta os interlocutores, os signos lingüísticos pertencentes ao universo comum de ambos. É 

necessário clareza na transmissão do conteúdo, coerência na argumentação e tanto o autor 

quanto o leitor devem estar familiarizados com os signos lingüísticos. 

Na interação entre autor-texto-leitor, não poderá ser rompida a relação pensamento - 

linguagem, contexto - realidade, além de dever ser respeitado o universo de conhecimento do 

receptor. Não é suficiente apenas que o autor e o leitor tenham uma autonomia lingüística, isto 

é, que conheçam as normas que regem o seu sistema lingüístico. Para compreender 

determinada produção, é preciso que esta esteja inserida em seu contexto social, histórico e 

cultural de produção, visto que a contextualização textual é fundamental para uma 

compreensão satisfatória, e os fatores de contextualização são necessários para que a 

mensagem possa ser decodificada e, até mesmo, para que se dê fé à produção textual. Todo o 

estilo de produção, a relação lexical, a complexidade das idéias, a forma de organização 

textual determinam-se pelas relações entre autor-leitor. 

Em toda produção textual, há uma intencionalidade, o escritor escreve para ser lido, 

até mesmo por ele próprio, portanto a produção escrita constitui-se a partir das relações 

intersubjetivas que caracterizam o autor e o receptor em um processo comunicativo. 

1.8. Processos para Desvelar o Texto 

Para Ingedore Koch: 

o texto é entendido como uma unidade lingüística concreta (perceptível pela visão 
ou audição), que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), 
em uma situação de interação comunicativa, como uma unidade de sentido e como 
preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, 
independentemente de sua expansão.40 

                                                 

40 KOCH Ingedore V. TRAVAGLIA, L. C. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 1990, p.10. 
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Para Halliday & Hasan, o texto tem papéis definidos em contextos de situações 

específicas. É um produto lingüístico essencialmente semântico que deve ser abordado sob 

duas perspectivas: a de produto e a de processo. Produto quanto à realização lingüística dos 

indivíduos e processo quanto à seleção semântica conforme o contexto da situação.41 

Entendemos, então, como texto uma unidade de sentido complexa, entrelaçada que resulta de 

um processo multidimensional que reflete uma realização sócio-semântica acima da 

linguagem. Os textos são elaborados e adquirem sentidos dentro de práticas discursivas e 

sociais específicas nas quais estão inseridos. 

A lingüística textual, por sua vez, escolheu o texto como objeto de análise para 

estudar as múltiplas manifestações da linguagem que as gramáticas da frase não abarcavam, 

estas não davam conta das lacunas no tratamento de fenômenos lingüísticos que transcendiam 

os limites do enunciado. 

Entender os processos pelos quais um texto foi “tecido” é ultrapassar sua primeira 

compreensão, é ultrapassar aquilo a que o olhar nos remete em primeira instância. A 

capacidade de inferência e a relação mais próxima entre leitor e texto permite depreendermos 

da leitura um sentido mais amplo. 

Para tanto, detectar os vocábulos mais relevantes de cada parágrafo, em torno dos 

quais outros se estruturam e proporcionam uma inter-relação de significação a fim de criar 

sentidos, permitirá ao leitor uma compreensão mais abrangente do texto. A tarefa do leitor é 

encontrar as palavras-chave para que a leitura possa ser capaz de dar conta da totalidade 

textual. 

As palavras-chave encontram-se ao longo de todo o corpo textual nas mais 

diversificadas maneiras – retomadas por sinônimos, pronominalizadas, modificadas. Estas 

permitem ao leitor encontrar um caminho para uma leitura de reconstrução 

                                                 

41 M. HALLIDAY, R. HASAN. Cohesion in English. London: Longdon, 1976, p. 23. 
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Detectar as palavras-chave, entretanto, nem sempre possibilita ao leitor chegar à 

síntese textual. Partimos, então, para a identificação das idéias-chave de cada parágrafo. A 

partir dessa tarefa e de outros recursos que a língua oferece, o processo de desvelamento 

textual torna-se muito mais acessível ao leitor. 

1.9. A Leitura do Texto 

O alicerce semântico de um texto encontra-se nas palavras-chave. Por meio das 

palavras-chave, o leitor descobre como se dá a expansão dessas palavras. Esse procedimento é 

um outro mecanismo que se abre para a leitura do texto. Por meio dele, depreendemos as 

relações existentes entre os segmentos que se organizam em torno das palavras-chave. 

Realizado esse processo, entenderemos um importante fator da textualidade – a coerência.  

1.10. A Coerência Textual 

Em comentários a respeito de textos, inúmeras vezes ouvimos: esta idéia não tem 

nexo, é incoerente, falta sentido, coerência. Tais comentários relacionam-se a questões de 

raciocínio lógico, a idéias contraditórias entre o texto e o conhecimento de mundo. 

É lícito afirmarmos, então, que a incoerência textual não depende somente da 

maneira como se combinam elementos lingüísticos no texto, mas ainda do conhecimento de 

mundo, da situação em que o texto se insere, como também do tipo de gênero textual. 

A coerência é um fenômeno tão vasto que dificilmente podemos atribuir um conceito 

que dê conta de todas as suas implicações. 

A possibilidade de atribuirmos um sentido para o texto está relacionada diretamente 

à coerência. Esta deve ser compreendida como interpretabilidade, como inteligibilidade 

textual em uma situação de comunicação, bem como se liga à capacidade que o receptor tem 
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de atribuir um sentido global ao texto. Para que exista coerência, é necessário que haja alguma 

possibilidade de se estabelecer, no texto, uma unidade ou uma relação entre seus elementos.  

Há inúmeros fatores que determinam a coerência textual. Dificilmente apreendemos 

o sentido de um texto somente tomando como base os vocábulos que o compõem e a sua 

composição sintática. Para tanto, os elementos lingüísticos 

servem como pistas para a ativação dos conhecimentos armazenados na memória, 
constituem o ponto de partida para a elaboração de inferências, ajudam a captar a 
orientação argumentativa dos enunciados que compõem o texto, etc. A ordem de 
apresentação desses elementos, o modo como se inter-relacionam para veicular 
sentidos, as marcas mais usadas para esse fim, as ‘famílias’ de significado a que as 
palavras pertencem, os recursos que permitem retomar coisas já ditas e/ou apontar 
elementos que serão apresentados posteriormente, enfim, todo o contexto lingüístico  
- ou co-texto – vai contribuir de maneira ativa na construção da coerência.42 

O conhecimento de mundo é fundamental para atribuirmos sentido ao texto e é 

adquirido por meio de nossas vivências, “desempenha um papel decisivo no estabelecimento 

da coerência: se o texto falar de coisas que absolutamente não conhecemos, será difícil 

calcularmos o seu sentido e ele nos parecerá destituído de coerência”.43 

Esse conhecimento 

não é armazenado na memória de maneira caótica: vamos armazenando os 
conhecimentos em blocos, que se denominam modelos cognitivos. Existem vários 
tipos de modelos cognitivos, entre os quais podemos citar: 
a. os frames – conjuntos de conhecimentos armazenados na memória debaixo de um 
certo “rótulo”, sem que haja qualquer ordenação entre eles; ex: Carnaval (confete, 
serpentina, desfile, escola de samba, fantasia, baile, mulatas,etc.), Natal; 
b. os esquemas – conjuntos de conhecimentos armazenados em seqüência temporal 
ou causal; ex: como pôr um aparelho em funcionamento, um dia na vida de um 
cidadão comum; 
c. os planos – conjunto de conhecimentos sobre como agir para atingir determinado 
objetivo; por exemplo, como vencer uma partida de xadrez; 
d. os scripts – conjuntos de conhecimentos sobre modos de agir altamente 
estereotipado em dada cultura, inclusive em termos de linguagem; por exemplo, os 
rituais religiosos (batismo, casamento, missa), as fórmulas de cortesia,as praxes 
jurídicas; 
e. as superestruturas ou esquemas textuais.44 

                                                 

42 KOCH, 1990, p.59. 
43 KOCH, 1990, p.60. 
44 KOCH, 1990, p.60. 
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O fator situacionalidade diz respeito à adequação textual em determinada situação 

comunicativa. No ato de elaboração textual, devemos considerar: o grau de formalidade, a 

variedade dialetal, o tratamento a ser dado ao tema, o local e o momento da comunicação, 

como também a data, o local, a assinatura, os elementos gráficos, o timbre, o título, o autor, 

etc. Todos esses elementos vão influenciar na produção como no entendimento do texto. 

O autor recria o mundo de acordo com sua intencionalidade, vivência e convicção. 

Este novo mundo, criado pelo texto, é o mundo retratado pela ótica do autor. Ao ler o texto, o 

receptor o interpreta também de acordo com seus referenciais. Portanto, a análise de um texto 

suscita diferenciadas possibilidades de interpretação. 

Todo texto se alimenta, de modo explícito ou subentendido, de outros textos. 

Podemos afirmar que texto algum se origina no vazio ou no nada. A intertextualidade - outro 

fator de coerência textual - é condição para toda a produção de texto, sua ação é tão 

abrangente que atinge a todas as produções (incluem-se textos de qualquer ordem). 

No fator conhecimento partilhado, produtor e receptor devem partilhar de 

conhecimentos em comum para que o entendimento de um texto seja dotado de sentido. As 

informações novas não podem predominar, pois faltariam ao leitor as condições necessárias 

para compreendê-lo. É fundamental que haja um equilíbrio entre o que já é conhecido e aquilo 

que ele deve aprender. 

A coerência textual é também adquirida pelo fator inferência. Esse fator contribui 

para que os textos que lemos ou ouvimos não sejam excessivamente longos, uma vez que 

oportuniza ao leitor e ao ouvinte estabelecer relações não explícitas entre elementos de um 

determinado texto que procura compreender e interpretar. 

A informatividade  

vai determinar a seleção e o arranjo das alternativas de distribuição da informação 
no texto, de modo que o receptor possa calcular-lhe o sentido com maior ou menor 
facilidade, dependendo da intenção do produtor de construir um texto mais ou 
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menos hermético, mais ou menos polisssêmico, o que está, evidentemente, na 
dependência da situação comunicativa e do tipo de texto a ser produzido.45 

O fator de coerência textual - focalização - remete-nos à concentração. O produtor do 

texto fornece ao receptor pistas sobre aquilo que está em foco, e o receptor deve subsidiar-se 

de crenças e de conhecimentos compartilhados sobre o que está em foco, a fim de entender o 

texto de uma maneira adequada. 

O fator intencionalidade é um recurso de coerência por intermédio do qual o texto é 

transformado em um meio para que seu produtor obtenha os efeitos desejados. 

Intencionalidade e argumentatividade aproximam-se, se considerarmos como verdade que não 

existem textos neutros, que há sempre algum objetivo e alguma intenção por parte de quem 

produz um texto. “A aceitabilidade constitui a contraparte da intencionalidade”46, ou seja, 

significa que o receptor deve estar disposto a aceitar os argumentos da intencionalidade para 

que estes tenham eficácia, caso contrário, a intencionalidade não atinge os seus objetivos. 

O fator consistência textual exige que todos os enunciados não se contradigam, 

quando inseridos em um mesmo contexto. Enquanto o fator relevância exige que o corpo de 

enunciados que compõe o texto seja relevante para discorrer sobre o tópico subjacente. 

1.11. A Coesão Textual 

O conceito de coesão textual tem sido enfoque de diversas teorias, muitas vezes, 

confunde-se com o de noção de coerência, de conetividade. Muitos autores discutem o fato de 

a coesão e de a coerência estarem ou não dissociadas, apesar de admitirem a possibilidade de 

haver coerência sem coesão. 

                                                 

45 KOCH, 1990, p.72. 
46 KOCH, 1990, p.80. 
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Para Halliday e Hasan, autores de referência obrigatória nesta abordagem, coesão é 

uma relação semântica entre um elemento no texto e algum outro elemento que é crucial para 

a sua interpretação.47 

Para os autores anteriormente referidos, há coesão textual sempre que um elemento 

no discurso está semanticamente unido a um outro. 

O processo de elaboração textual não se restringe apenas a um agrupamento de 

palavras, de idéias aleatórias. A unidade textual é resultado de uma união harmônica, obtida 

quando se promove a devida conexão entre vocábulos, orações, períodos e parágrafos. Há 

inúmeros recursos para que possamos estabelecer a coesão textual: os nexos, as preposições, 

os pronomes e os advérbios. A relação semântica entre os elementos textuais faz com que 

estes constituam um elo coesivo. O mesmo é criado por um outro elemento que reitera, 

retoma, ou de qualquer outra forma remete para algo que já fora mencionado por outra 

expressão no texto. 

A construção textual está além do domínio da construção frasal, é necessário, para o 

escritor, ser capaz de estabelecer relações adicionais dentro do texto, estas se constituem 

desde simples vocábulos até grandes passagens discursivas. Os elos coesivos podem ser 

estabelecidos ora dentro da oração, ora entre orações adjacentes ou ainda mais ou menos 

distantes no texto. 

A coesão textual envolve diferentes relações lingüísticas: lexicais, referências, 

substitutivas, etc., essas são responsáveis pela textura textual. Assim, como um conjunto de 

fios não forma um tecido, um conjunto de frases não forma, necessariamente, um texto. É 

fundamental haver entre as partes, que compõem um texto, ligações, formando um tecido que 

funciona como todo, como uma unidade em relação ao que o rodeia. 

                                                 

47 M. HALLIDAY, R. HASAN. Cohesion in English. London: Longdon, 1976, p.8. 
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1.12. A Prática Pedagógica Voltada à Criticidade e à Emancipação 

A sociedade está diante de uma árdua, mas imprescindível tarefa: construir, 

conjuntamente, desafios que visem a alternativas que perpassem a atual estrutura de 

organização e transcendam as formas ou modelos tradicionais de organização social. Nessa 

perspectiva, o educador Paulo Freire nos desafia com um firme e coerente propósito: 

problematizar a atual realidade, fazendo-nos discutir e refletir sobre um projeto de sociedade 

emancipada, democrática e cidadã.  

Diante de tais desafios, somos convocados a problematizar o contexto sócio-cultural 

no qual estamos inseridos e do qual fazemos parte; contexto este sempre mais passivo, mais 

desestruturado, mais injusto, para que possamos nos apropriar de maiores esclarecimentos e 

entender o que fundamenta a base desse padrão de sociedade.  

Na obra “Pedagogia do Oprimido”, a fremente necessidade de elaboração de um 

projeto que emancipe a sociedade perpassa as reflexões de Freire. A construção de propostas 

efetivas é necessária para a superação de um modelo de sociedade desumana. 

Paulo Freire nos fornece várias contribuições para a construção de um mundo mais 

humano e mais digno para todos os cidadãos. Destacou-se como um dos pioneiros a desafiar a 

sociedade na articulação de movimentos organizados, esses com o objetivo de transformar a 

realidade opressora na qual se encontram a maioria dos seres humanos. 

O referido autor, em seus ideais de transformação, sempre manteve a humildade, a 

postura reflexiva, a coerência discursiva (aspectos que lhe são peculiares). Advindo desses 

atributos, seu trabalho alargou-se, adquirindo um caráter transformador, oriundo da realidade 

latino-americana e a este se somaram estudiosos, educadores, líderes de diversos países. 

Paulo Freire sempre esteve à frente de seu tempo, pois nunca se eximiu de refletir 

sobre o tema gerador de suas investigações: a sociedade humanizada. Analisava, com atenção, 
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as mudanças sociais, convidando-nos a reler a nossa realidade e a revermos nossas crenças e 

valores. O autor afirma: “As intuições têm muita força em mim, eu sou muito sensível às 

novas idéias, tanto que às vezes me concebo como adivinhador. Mas, o meu mérito é não ficar 

cego às intuições e sim, submetê-las ao crivo crítico”48. 

A temática da libertação sempre foi a preocupação mais evidente de Paulo Freire em 

toda a sua trajetória de educador; a condição de opressão, de miserabilidade social e cultural 

desencadeava em seus ideais de educação profundas reflexões para uma prática 

transformadora, para a humanização do mundo por meio da ação cultural libertadora. 

A sociedade precisa conscientizar-se de que há um implícito compromisso com todos 

aqueles que não vivem condignamente, uma vez que nos constituímos como seres históricos e 

atores sociais para desencadearmos ações que humanizem o nosso viver. Repensar as relações 

humanas em todas as instâncias, resgatar o homem de sua própria marginalidade, rever 

posturas políticas são apenas básicas indicações para que venhamos a colocar em prática um 

projeto humanista e libertador. 

De acordo com Paulo Freire, o processo de conscientização começa a ocorrer 

quanto mais somos capazes de desvelar a razão de ser de por que somos como 
estamos sendo, tanto mais nos é possível alcançar também a razão de ser da 
realidade em que estamos, superando assim a compreensão ingênua que dela 
possamos ter49. 

No processo de conscientização, nós, educadores, precisamos provocar no educando 

o reconhecimento do mundo, entretanto não como um mundo dado, concluído, mas como um 

mundo que se dinamiza interminavelmente. Ajudando-os a 

questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua adequação50. 

                                                 

48 Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 6. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996, p. 33. 
49 Freire, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos. 8. ed, São Paulo: Paz e Terra, 1982, p.88. 
50 BRASIL, 1998, p. 8. 
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A conscientização tão enfatizada por Paulo Freire é um processo pelo qual os seres 

humanos se engajam criticamente em ação de transformação, requer constante esclarecimento 

de tudo o que está oculto em nós, “enquanto nos movemos no mundo, não necessariamente 

tomando-o como objeto de nossa reflexão crítica”51. 

A conscientização não é um simples passatempo intelectual, tampouco um processo 

racional à parte da realidade. O processo de conscientização, a priori, requer identificação 

com a ação cultural para a libertação. O ser humano se torna hábil para perceber criticamente 

a unidade dialética entre ele e o objeto, logo não há conscientização fora da práxis, fora da 

reflexão-ação. Para Fiori, “As consciências não se encontram no vazio de si mesmas, pois a 

consciência é sempre, radicalmente, consciência do mundo. Seu lugar de encontro necessário 

é o mundo, que, se não for originariamente comum, não permitirá mais a comunicação”52. 

Paulo Freire, em seus escritos, questiona uma política que acredita ser linear o 

progresso histórico, suas reflexões sempre foram coerentes com seu modo de ser. Foi defensor 

de questões dialéticas entre existência plural e existência singular, entre racionalidade e 

subjetividade. 

Nesse sentido, responde às críticas recebidas pelos marxistas “os autores ou autoras 

de tais críticas[...] se incomodavam centralmente com alguns pontos[...]. A afirmação que 

faço no livro de que o oprimido libertando-se liberta o opressor, o não haver[...] sublinhado 

que a luta de classes é o motor da história, o tratamento que eu dava ao indivíduo, sem aceitar 

reduzi-lo a puro reflexo das estruturas sócio-econômicas, o tratamento que dava à 

consciência, à importância da subjetividade; o papel da conscientização[...]”53. 

Freire, em suas críticas, destacava a não existência da dialeticidade na evolução da 

história e nas interações humanas. Ao nos contemplar com questões de subjetividade, 

                                                 

51 FREIRE, 1982, p.94. 
52 FIORI apud FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2005, p.10. 
53 FREIRE, 2005, p.90. 
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emancipação social e política, transformação da realidade, consciência de mundo, convida-

nos a uma reflexão, para que elaboremos coletivamente os fundamentos essenciais que 

nortearão as bases de um projeto transformador da sociedade. 

A emancipação social, para Freire, consiste em uma reinterpretação do entendimento 

das questões pertinentes à educação popular, uma vez que a esta se imputa o sonho de uma 

transformação social; consiste na construção de uma sociedade mais humana e mais 

emancipada; consiste na superação das manifestações de opressão plural e/ou singular e na 

promoção de uma cidadania mais digna para todos. 

O diálogo é o promotor do encontro nas interações humanas, é a exigência essencial 

para uma sociedade necessitada de transformação. Ele (o diálogo) e, somente a partir de dele, 

tornar-nos-emos aptos a erigir uma interconscientização e, dessa forma, acreditarmos na 

construção de uma sociedade em comunhão. 

O diálogo fenominiza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é 
relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes ‘admiram’ um 
mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e opõem-se [...]. 
O diálogo não é produto histórico, é a própria história54. 

A dialogicidade conceitual freireana permite que construamos uma visão 

antropológica para analisarmos os desdobramentos históricos e a sociedade atual.  

Freire sugere a construção de uma nova sociedade dotada de um sentido novo e 

singular, que rompa com as relações opressoras e alienantes. “É importante insistir em que, ao 

falar do ‘ser mais’ ou da humanização como vocação ontológica do ser humano, não estou 

caindo em nenhuma posição fundamentalista[...]. Daí que insista também em que esta 

‘vocação’, em lugar de ser algo a priori da história é, pelo contrário, algo que se vem 

constituindo na história”.55 

                                                 

54 FIORI, apud, FREIRE, 2005, p.16. 
55 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1994, p. 99. 



46 

O autor emite severas críticas ao projeto neoliberal que se instaurou nas sociedades. 

Manifesta-se contra o fatalismo e a dominação que estão implícitos nas normas que conduzem 

tal projeto. 

As denúncias, as críticas freireanas a este projeto neoliberal denunciam os atos de 

desumanidade e de alienação ideológica, como também repudiam um discurso fatalista e 

conservador e são, visivelmente, entendidas, principalmente, em duas de suas obras: 

Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia.  

O discurso neoliberal articula mecanismos para produzir uma consciência coletiva de 

aceitação a uma cultura imposta pelo poder, transformando o indivíduo em um ser passivo e 

resignado com a realidade. Nesse sentido, a crítica freireana é em defesa de uma ética humana 

em detrimento de uma ética de mercado.  

Afirma Freire: 

O discurso da globalização que fala da ética esconde, porém, que a sua é a ética do 
mercado e não a ética universal do ser humano, pela qual devemos lutar bravamente 
se optamos, na verdade, por um mundo de gente. O discurso da globalização 
estruturalmente oculta ou nela busca penumbrar a reedição intensificada ao máximo, 
mesmo que modificada, da medonha malvadez com que o capitalismo aparece na 
História. O discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem 
robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de 
milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo globalizante o máximo da 
eficácia de sua malvadez intrínseca56. 

Necessitamos, nos dias de hoje, acreditar que 

só numa perspectiva dialética podemos entender o papel da consciência na 
história(...) e recusar como falsa, por exemplo, a compreensão da consciência como 
reflexo da objetividade material, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de rejeitar 
também o entendimento da consciência que lhe confere um poder determinante 
sobre a realidade concreta57. 

Freire analisa o devir como um processo natural, não definido, muito menos 

definitivo; o homem, entretanto, deve reconhecer que está inserido nesta historicidade e não 

pode recebê-lo como um processo inexorável.  

Para o autor, 

                                                 

56 FREIRE, 2005, p. 144. 
57 FREIRE, 2005, p. 101. 
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O futuro com que sonhamos não é inexorável. Temos de fazê-lo, de produzi-lo, ou 
não virá da forma como mais ou menos queríamos. É bem verdade que temos de 
fazê-lo não arbitrariamente, mas com os materiais, com o concreto que dispomos e 
mais com o projeto, com o sonho por que lutamos58. 

A leitura de mundo possibilita ao homem a redescoberta de seus próprios valores e o 

encontro com outros homens, em uma situação dialógica, proporciona a libertação de todo e 

qualquer sistema de opressão. Portanto, não há como separar Educação e Política, uma vez 

que estas dimensões estão intrinsecamente unidas. 

Podemos exemplificar o poder proferido, por meio da palavra, desde remotos tempos 

quando Deus envia um homem, chamado João, para ser a testemunha de uma nova era, de um 

mundo mergulhado na paz. A missão de João era tamanha que suas palavras tinham como ato 

primeiro fazer com que todos cressem em seu testemunho, que havia vida se todos 

comungassem de um mesmo caminho: o caminho de retidão. “O que vimos e ouvimos nós 

vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco”59. 

A palavra é o germe da comunicação. Afirma Fiori: “A palavra abre a consciência 

para o mundo das consciências, em diálogo portanto. [...]A palavra viva é diálogo existencial. 

A palavra que diz e transforma o mundo”60. 

A realidade tão desejada: emancipação política, emancipação cultural e emancipação 

social tornar-se-ão possíveis se a sociedade estiver solidificada em estruturas solidárias “as 

sociedades completas poderão ser, algum dia, recobertas por uma membrana de soberania 

popular” (tradução própria)61. 

Por conseguinte, as escolas precisam reensaiar seus projetos pedagógicos para que a 

educação assuma seu mais importante objetivo: formar cidadãos críticos e emancipados. 

                                                 

58 FREIRE, 2005, p.102. 
59 BÍBLIA Sagrada, I Jo 1,3 1964, p. 1573. 
60 FIORI. apud FREIRE, 2005, p.13-15. 
61 “las sociedades complejas podrán ser algún día recubiertas por la membrana de la soberanía popular”. 
HABERMAS. Teoría de la acción comunicativa, T. I e II. Madrid : Taurus, 1992, p.33. 
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Nesse sentido, a conscientização adquire valor essencial na construção de um projeto de 

cidadania o qual promove a libertação humana. 

Torna-se imperativo à escola trabalhar questões ético-políticas, trabalhar o homem 

em sua totalidade. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 
suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e 
de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no 
exercício da cidadania.62 

O fracasso na educação foi a aplicação do modelo Positivista de racionalidade 

instrumentalizada o qual compreendia que a aprendizagem de conteúdos científicos e técnicos 

daria à luz uma nova cidadania consciente, responsável e solidária, conseqüentemente, nossa 

sociedade estaria emancipada dos processos de irracionalidade e de alienação. 

O conhecimento, metaforicamente, igualaria o homem a uma espécie de deus, 

controlando a tudo o que há no mundo. 

Há um caminho longo e conturbado a percorrermos na área educacional. Ainda 

emergem reflexões como: Educar para quê? Esta questão é enunciada por Adorno em sua 

obra “Educación para la emancipación” e, em uma das passagens de seu texto, pergunta: “Ao 

propor sobre ‘Formação para quê?’ ou ‘Educação para quê?’ não sugiro, em absoluto, que nos 

puséssemos a discutir o para quê da educação que temos, ou que necessitaríamos ter, mas: 

para onde deve levar a educação.”(tradução própria)63 

A questão enunciada por Adorno - “Educar para quê?” – reflete-se de coerência, à 

medida que a evolução humana tem se autodestruído, e a barbárie instaurou-se em nosso 

cotidiano. Como podemos entender que sociedades concebidas como “educadas” e 

“emancipadas” foram as que praticaram os maiores atos de crueldade e destruição? Estas 

                                                 

62 BRASIL, 1998, p. 7. 
63 Al proponer debatir sobre ‘Formación para quê?’ o ‘Educación para quê?’ no sugeria em absoluto que nos 
pusiéramos a discutir el para quê de la educación que tenemos o que necessitaríamos tener, sino: `¿a dónde debe 
llevar la educación?´ ADORNO, Theodor. “Educar para qué” em Educación para la Emancipación. Madrid: 
Morata, 1998, p. 93. 
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sociedades, segundo o autor: “Se opõem à idéia de um ser autônomo, emancipado, tal como 

Kant formulou, de modo ainda não superado, na exigência para a humanidade, de libertar-se 

de uma maioria da qual é ela mesma culpada”.(tradução própria) 64 

No decorrer de sua obra “Educar para qué”, Adorno apresenta critérios para que a 

educação seja a promotora da emancipação e da autonomia e que seja contra a barbárie. 

A resposta ao questionamento de Adorno “Educar para quê?” remete-nos a outra 

indagação: como educar nos dias de hoje? Essas questões requerem respostas complexas, 

norteadas por questões éticas e filosóficas. Necessitam ser realmente debatidas e levadas ao 

término. Para pensá-las urge emergirmos da racionalidade instrumental na qual se encontram 

os paradigmas educacionais e incluir esse desafio nos debates da crise educacional 

contemporânea. 

Segundo Adorno: 

(...) Se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que 
acontece com todas as outras, excetuando o punhado com que mantêm vínculos 
estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então 
Auschwitz não teria sido possível, as pessoas não o teriam aceito.65 

A resposta à pergunta “Educar para quê?” pode ser respondida com o fragmento 

citado acima. Perguntamo-nos, então, qual é a nossa responsabilidade como educadores, como 

mediadores de uma educação não mais direcionada à ignorância, à total negação de nossa 

própria espécie? De acordo com o autor, 

Fala-se de uma ameaça de regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, 
pois Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará existindo enquanto persistirem 
no que têm de fundamental as condições que geram esta regressão. É isto que 
apavora.66 

                                                 

64 Se oponen a la idea de um ser autônomo, emancipado, tal como Kant la formulo, de modo aún no superado, en 
la exigência para la humanidad, deliberarse de una minoria de edad de la que es ella miema culpable. ADORNO, 
1998, p.95. 
65 ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 134. 
66 ADORNO, 1995, p.119. 
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Atentemos ao nosso redor, o que enxergamos é uma realidade grávida de barbárie 

iminentemente próxima à regressão. Os problemas sociais que atingem a maior parcela da 

população incorporaram-se ao nosso dia-a-dia, vimo-los como acontecimentos plurais, sem 

mais caracterizá-los como aviltantes à nossa condição humana. A intolerância à indiferença, o 

consumismo e o individualismo, a miséria, a fome, a xenofobia, o preconceito sexual, 

religioso, racial são questões justificadas por um discurso singular o qual esquece a história do 

nosso país e no qual prevalece a necessidade de concorrência. As vítimas desse sistema 

ignóbil, em geral, são negros e pobres, crianças prostituídas e escravizadas. 

A escola é um espaço no qual deve frutificar a reflexão crítica. Nós educadores não 

podemos aceitar como natural determinados fatos sociais, capacitarmo-nos academicamente e 

compactualizarmo-nos com essa realidade excludente. Ao desumanizarmo-nos, o que Adorno 

denomina de consciência coisificada, tornamo-nos coisa e coisificamos o outro. 

Como educadores, temos responsabilidade social ante todas as situações que 

coisificam o ser humano. Sugerimos que em vez de nos desgastarmos em discussões 

infindáveis e improdutivas; eduquemos para a reflexão crítica e nos dediquemos à tarefa de 

orientar e esclarecer, para que fecunde um clima intelectual, cultural e social que não mais 

permita os exemplos intermináveis de subjugação humana. 
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2. Refazendo o Caminho: Atividades Propostas e 

Metodologia 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia desenvolvida em aula, bem como a 

metodologia desse trabalho. 

O trabalho de pesquisa foi realizado por meio da análise e da produção de diferentes 

gêneros textuais, por meio da análise de obras literárias, como também por meio do estudo de 

documentos com temáticas que visaram à curiosidade do leitor e que possibilitaram a ele 

debater, posicionar-se, interagir, refletir sobre si e sobre a realidade. 

Ao organizarmos a metodologia desse trabalho para as atividades propostas, 

consideramos as contribuições da Análise do Discurso, da Lingüística, da Teoria Literária 

assim como as contribuições dos educadores Paulo Freire, Theodor Adorno e Ernani Maria 

Fiori.  

É importante salientarmos que o trabalho com o texto não apresenta um roteiro 

uniforme, uma vez que, para cada gênero textual, há diferentes aspectos discursivos dotados 

de significação para a requerida produção de sentidos. 

Entretanto, para que ocorra uma produção de sentidos, a motivação, o incentivo e o 

levantamento de conhecimentos prévios são passos essenciais para o estudo de quaisquer 

textos. Essa etapa inicial possibilita ao sujeito inteirar-se sobre o que é apresentado e 
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debatido, ao mesmo tempo em que o introduz como co-responsável pelo seu processo de 

aprendizagem. 

Valermo-nos do conhecimento de mundo do educando é fundamental para sua 

inserção no mundo da leitura. Todas as contribuições são aproveitadas, discutidas, retomadas 

durante o trabalho, de modo que o aluno se sinta integrado à proposta. 

Portanto, antes de solicitarmos a leitura de um texto, que poderá ser coletiva ou 

individual, é essencial que debatamos oral e coletivamente sobre o assunto abordado. Esse 

processo envolve discussões e momentos de reflexão, oportuniza a interação social do 

conhecimento partilhado e de valores. Dialeticamente, trazemos para o ambiente escolar o 

conhecimento que os alunos apresentam acerca do tema. Há uma dupla finalidade em tal 

situação: o aumento do nível de abstração e a oportunidade de uma melhor convivência social 

entre os educandos, para que possam exercer integralmente a sua cidadania, manter o respeito 

à opinião do outro e às regras de convívio. 

Procuramos, nesse trabalho, contextualizar os textos e os temas, a fim de despertar 

no sujeito maior interesse pela leitura. As propostas têm o professor como um mediador, que 

observa o seu grupo, que reflete sobre os estímulos mais adequados a determinadas situações, 

que organiza os educandos de forma a auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Tais 

mediações apresentam como finalidade o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos. 

Essa metodologia só é possível existir se entre alunos e professores estabelecerem-se 

vínculos de confiança, se as discordâncias servirem como desafios, não como pré-conceitos 

nem como formas de opressão. 
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2.1. Seqüências das aulas 

Nesta seção, é apresentada a seqüência das aulas desenvolvidas no decorrer deste 

trabalho, com as respectivas atividades propostas. 

2.1.1. Primeira atividade 

O primeiro instrumento trabalhado, para posterior análise de dados, teve como base a 

leitura da obra “Capitães da Areia”, do escritor Jorge Amado. Essa atividade envolveu 

trabalho de compreensão, de interpretação e serviu de referencial para o estudo do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Finalizada a etapa de leitura da obra já referida, os estudantes realizaram um trabalho 

emitindo sua opinião em relação ao comportamento, ao modo de vida dos meninos que 

formavam o grupo dos Capitães da Areia e em relação a qual(is) o(s) momento(s) da narrativa 

mais os sensibilizou(aram), justificando a escolha. 

Após, solicitamos a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - para que 

os alunos analisassem em quais passagens da obra Capitães da Areia esse conjunto de leis (se 

existisse na época em que a obra fora editada), não foi acionado e/ou justificado. Passagens da 

narrativa ilustraram a escolha dos artigos. 

Finalizado este processo, sugerimos aos alunos que, novamente, fizessem uma 

análise em relação ao comportamento e ao modo de viver dos Capitães da Areia, como 

também, se suas opiniões se modificaram, ou não, e por quê? 

Também foram propostas outras questões como: mesmo vivendo do furto, das 

trapaças, das mentiras, você acreditaria que os “Capitães da Areia” teriam um outro 

comportamento se tivessem oportunidades mais dignas em suas vidas? Qual (is) alternativa(s) 

você sugeriria para que ocorressem mudanças comportamentais em cada menino do bando? 
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2.1.2. Segunda atividade 

Leitura do livro “A Revolução dos Bichos” do escritor George Orwell. 

Para desencadearmos o debate e o interesse para essa leitura, foram enunciadas as 

questões: para você, há sociedade perfeitamente organizada, na qual todos os cidadãos vivam 

condignamente? Você acredita que em uma sociedade que seja justa e digna para todos possa 

encaminhar-se para um processo de autodestruição, esta fomentada, inicialmente, por um só 

indivíduo?  

Após esse processo, solicitamos a leitura da obra já mencionada, para trabalho de 

compreensão, de análise e de produção textual. Essa proposta teve com questionamento: “Em 

sua opinião, por quais razões há tamanha falta de solidariedade e de justiça em nossa 

sociedade”? 

O trabalho foi lido oralmente pelos alunos e entregue ao professor. 

2.1.3. Terceira atividade 

Para desenvolvermos a atividade que segue, organizamos uma coletânea de textos 

que tem como tema “A Fome”. Os textos selecionados foram: os poemas “Tem gente com 

fome” e “Além da Imaginação”; o anúncio publicitário “Nossa Guerra é contra a Fome”; o 

texto jornalístico “Ex-bóia-fria espera ‘vida nova’ na roça”; a reportagem “Quem tem fome, 

tem pressa”; parte da letra da música “Comida” e o editorial “O programa fome zero”. 

O professor iniciou o debate enunciando as questões: para vocês, é aceitável que em 

um país considerado um dos maiores produtores mundiais de grãos haver 44 milhões de 

desnutridos, conforme índice utilizado pelo programe Fome Zero? Se somos considerados um 

dos países mais ricos do mundo, no que diz respeito à produção de alimentos, como justificar 

tantos problemas relacionados à fome, à subnutrição e à miséria? É possível admitirmos que, 



55 

em nosso país, segundo dados da Unicef, a cada cinco minutos uma criança com menos de um 

ano de idade morra por doenças relacionadas à fome? Qual é a sua opinião acerca dos 

programas governamentais, das campanhas sociais, das ONGs na luta contra a fome e a 

miséria? Você já participou de alguma campanha pública de solidariedade? Qual foi o 

objetivo dessa campanha? Como você se sentiu ao participar desse projeto? 

Após o debate, conforme teoria a respeito do texto literário apresentada na 

Fundamentação Teórica desse trabalho, na página 23, desenvolvemos a atividade que segue. 

Os alunos leram silenciosamente os poemas “Tem gente com Fome”, “Além da 

Imaginação” e a letra da música “Comida”. Após, foram questionados sobre o emprego e 

sobre a disposição das palavras nos textos, se estas adquiriram, ou não, outros significados, 

que não os usuais? A maneira como os textos foram compostos conferiu à linguagem maior 

expressividade? Podemos falar a respeito da realidade de uma maneira metafórica e/ou 

poética? 

Posterior a essa etapa, solicitamos a leitura oral e expressiva do poema “Tem gente 

com Fome”, para que os alunos percebessem que o arranjo das palavras atribuiu vida ao texto 

ao simular a sonoridade de um trem. 

Para os demais textos, foram realizadas atividades de compreensão e de análise. 

Finalizamos essa proposta com a solicitação da seguinte proposta de produção textual: de 

acordo com o anúncio “Nossa guerra é contra a fome”, o programa “Fome Zero” apresenta 

duas linhas de ação simultânea: uma emergencial e outra estrutural. O leitor é convidado 

apenas a participar da linha emergencial. Qual é a sua opinião sobre essa proposta? Você 

concorda que devemos participar somente da linha emergencial? Justifique e aponte 

alternativas para, se não solucionar, minimizar o problema abordado nos textos trabalhados? 

A produção foi lida oralmente e as idéias sugeridas, discutidas coletivamente, e 

entregues ao professor. 
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Entendemos que, no processo de compreensão e de análise textual, devemos 

considerar como elementos constituintes de significação os desenhos, as fotografias, as 

pinturas, etc. Para tanto, nos textos: “Tem gente com fome”; “Nossa guerra é contra a fome”; 

“Ex-bóia-fria espera ‘vida nova’ na roça”; “Quem tem fome, tem pressa”; “O programa Fome 

Zero” foram, também, explorados os recursos visuais por meio dos questionamentos: o que 

sugerem as imagens apresentadas e o que tem em comum com os textos? Na sua opinião, por 

que foram empregadas? 

Os textos utilizados nessa atividade encontram-se no anexo 1. 

2.1.4. Quarta atividade 

Para essa atividade, que tem como tema “a punição ao menor infrator”, foram 

selecionadas as leituras: o texto argumentativo “Reduzir a Idade Penal não é a Melhor 

Solução”; editorial da Folha de São Paulo; os textos “Responsabilização Criminal” enviados à 

seção Cartas de leitor da Folha de São Paulo; a reportagem “Maluf quer maioridade aos 14 

anos” e parte de uma entrevista realizada com Pelé à revista Veja. 

Introduzimos essa proposta questionando os alunos sobre o tema em discussão. 

Questões como: o que pode conduzir um adolescente ao mundo do crime? Você conhece 

casos de menores infratores? Em resposta afirmativa, solicitamos aos alunos que 

verbalizassem a narrativa. Você conhece a punição determinada pela lei para punir menores 

infratores?  

Terminado o debate, os alunos realizaram atividades de compreensão e análise 

textual. Produziram textos, partindo das seguintes questões: quem deve ser responsabilizado 

criminalmente se um jovem de dezesseis anos comete um delito? A família ou ele próprio? 

Você é a favor da diminuição da idade penal? Justifique e aponte alternativas para que 
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possamos diminuir a criminalidade infantil e para que possamos recuperar um jovem infrator? 

Você poderá abordar outras questões que julgar adequadas para compor o seu texto. 

Os textos trabalhados nessa atividade encontram-se no anexo 2. 

2.1.5. Quinta atividade 

Propusemos para essa atividade a leitura do poema “Paradoxo” de Carlos Vogt. A 

aula iniciou-se com a leitura oral realizada pelo professor, acompanhada pela leitura 

silenciosa dos alunos. Posteriormente, perguntamos aos alunos se percebiam ou não “uma 

aparente contradição” no poema e se concordavam com a mensagem que o poema transmitia? 

Aproveitamos a discussão para explicarmos aos alunos o conceito de “paradoxo”, o qual 

permite ao estudante observar situações contrastantes e desenvolver uma visão mais crítica 

sobre a realidade que o rodeia. 

Para darmos seqüência à atividade de produção textual, organizamos a turma em 

duplas, para que os alunos refletissem sobre o mundo em que vivem e que sugerissem ações 

humanas que ajudariam a resgatar a confiança na humanidade.  

Terminada a produção, os alunos foram solicitados a ler oralmente suas produções, a 

fim de debaterem acerca dos aspectos viáveis e/ou inviáveis apresentados nas propostas. 

No anexo 3, está o texto empregado para o desenvolvimento dessa proposta. 

2.1.6. Sexta atividade 

Essa atividade tem como tema “a exploração infantil”. Selecionamos para a 

realização desse trabalho os textos: “A realidade do trabalho infantil”; “Trabalho infantil 

compromete 5,4 milhões de crianças jovens”; comentário a respeito do capítulo V do Estatuto 
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da Criança e do Adolescente; o Princípio 9 da Declaração dos Direitos da Criança; “Proteção 

às crianças” e o poema “Meninos Carvoeiros”. 

O professor dividiu a turma em grupos de até três componentes, sugeriu a leitura 

silenciosa dos textos e pediu aos alunos que destacassem as idéias que mais lhes chamaram a 

atenção. As idéias destacadas pelos grupos foram utilizadas na confecção de painéis que 

foram ilustrados com cenas de exploração infantil pesquisadas nos meios de comunicação. 

Essa estratégia metodológica permitiu à comunidade escolar conhecer textual e visualmente o 

tema trabalhado, como também aos alunos fazerem uso da linguagem verbal e não-verbal em 

uma mesma produção textual. 

Os textos, para o desenvolvimento dessa atividade, estão disponibilizados no anexo 

4. 

2.1.7. Sétima atividade 

O segundo instrumento, para posterior análise de dados, foi solicitado concomitante à 

seqüência das atividades realizadas em aula. Pedimos aos alunos que observassem, em seu 

dia-a-dia, fatos que lhes chamassem a atenção, situações que desvalorizassem, que não fossem 

justas, que impedissem uma vida digna ao ser humano. Tal proposta deveria contribuir para 

que os educandos pudessem perceber que há uma outra realidade bastante diferente daquela 

que conhecem, realidade esta que, muitas vezes, ou quase sempre, os alunos não têm 

consciência de que exista e/ou lhes passa desapercebida.  

Em um momento posterior, fotografassem cenas dessa realidade e registrassem suas 

impressões, seus questionamentos, suas reflexões, seus juízos de valor por meio dos diferentes 

gêneros textuais estudados em aula (poemas, contos, crônicas, relatórios, reportagens, etc.) a 

fim de comporem uma revista de leitura de mundo. 
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Salientamos que somente as imagens indisponíveis na região em que residem os 

alunos puderam ser obtidas pela internet, por exemplo, registros de guerras. 

2.2. Metodologia do Trabalho 

Realizamos essa pesquisa com um grupo de 64 adolescentes entre 13 e 14 anos, que 

cursam a oitava série do Ensino Fundamental, em uma escola particular – Colégio Americano 

- na cidade de Porto Alegre. É importante destacarmos que, mesmo sendo uma escola 

particular freqüentada predominantemente por um público pertencente à classe média alta, 

essa escola disponibiliza um número significativo de bolsas de estudo para alunos carentes 

oriundos da classe média baixa. Essa prática oportuniza aos alunos estreitarem os laços de 

convívio entre si, como também conviverem com aspectos de diferentes realidades. 

O trabalho com a análise e produção de textos foi desenvolvido durante um semestre 

nas aulas de Língua Portuguesa e de Produção Textual. A participação dos alunos, nessa 

investigação, teve caráter voluntário e contou com o engajamento de todos. Os alunos tiveram 

a oportunidade de escolha entre trabalhar individual e/ou coletivamente. Optaram por realizar 

as atividades em duplas. 

Destacamos, aqui, que foram analisadas a primeira e sétima atividade por meio das 

respostas dadas aos questionamentos propostos, das análises realizadas, bem como por meio 

da produção textual.  

As demais atividades (segunda a sexta) desenvolvidas no decorrer do semestre 

objetivaram motivar a criticidade; não foram analisadas individualmente, serviram como um 

caminho a ser percorrido para que o aluno atingisse uma maior criticidade em relação às 

propostas de análise e de produção textual. 
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3. Análise 

Conforme já descrito no capítulo anterior, dois instrumentais serviram para a análise 

de dados: o primeiro, realizado com a leitura da obra “Capitães da Areia”, do escritor Jorge 

Amado, e a leitura do Estatuto da Criança do Adolescente; o segundo, a produção da revista 

de leitura de mundo. 

3.1. Capitães de Areia e ECA 

Ao analisarmos os trabalhos apresentados (no total de sessenta e quatro), constatamos 

que apenas seis apresentaram preconceitos frente à postura de vida dos “Capitães da Areia”, 

entretanto reformularam suas opiniões após a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Os demais permaneceram com a mesma opinião após ler o ECA, isto é, não emitiram críticas 

ou julgamento algum em relação à postura comportamental dos meninos, ainda reiteraram 

serem os meninos vítimas de um sistema social excludente. 

Apresentamos a seguir fragmentos de opiniões que se modificaram após a leitura do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Salientamos que os fragmentos foram digitados sem 

uma prévia correção. 

Constatamos, aqui, a importância da leitura para conscientizar, para modificar 

opiniões, para formar juízos de valor não mais equivocados, para ser um caminho fértil na 
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construção da cidadania. Segundo Zilberman, a leitura de ficção é um caminho fecundo para 

desenvolver no indivíduo o prazer de ler e a capacidade para um maior posicionamento 

crítico.67 

“Nossa opinião mudou, pois antes pensávamos que os jovens Capitães da Areia 

roubavam e mentiam apenas porque queriam se dar bem. Depois de lermos o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, percebemos que existem leis que os protegem, mas que, 

infelizmente, não são cumpridas, tornando a vida dos garotos difícil e aumentando a 

necessidade de roubarem e mentirem, não porque gostam e sim porque precisam sobreviver”. 

“Nossa opinião mudou, pois antes de lermos o estatuo da criança e do adolescente, 

nós achávamos que eles roubavam só por roubar, que eram meninos vagabundos por própria 

escolha, mas depois de ler o estatuto, vimos que não é bem assim, vimos que nada que tem no 

estatuto estava presente na vida deles, eles não tinham carinho, compreensão, amor materno e 

paterno, comida, um lar e todas as coisas que uma criança ou um adolescente precisam para 

sobrevivência”. 

“Nossa opinião mudou, porque como eles não tinham influência boa, foram indo 

para o roubo, para uma vida ruim, onde cada vez mais eles precisavam roubar e viver 

escondidos, no estatuto diz que toda a criança deve ter uma base para seguir, todos tem que ter 

um exemplo de dignidade, o que faltava muito para aqueles garotos”. 

Nas análises a seguir, seguem fragmentos de opiniões que não se modificaram após a 

leitura do Estatuo da Criança e do Adolescente. Verificamos que muitos adolescentes já têm 

sua opinião acerca das desigualdades sociais, e que a leitura do Estatuto contribuiu para 

corroborar tais opiniões. 

“Os capitães da areia eram crianças e adolescentes privados de muitos direitos 

determinados por lei. Eram meninos que infringiam a lei, mas por motivos de sobrevivência. 

                                                 

67 ZILBERMAN, 1988, p. 23. 
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Eles possuíam vidas sofridas em virtude de sua situação social, eram muitos pobres. O 

pensamento do filósofo iluminista Rousseau: “O homem é bom por natureza, é a sociedade 

que o corrompe” é adequado à situação dos Capitães da Areia. Minha opinião não se 

modificou, porque quando escrevi a primeira análise, levei em consideração o fato de os 

capitães da areia serem meninos privados de muitos direitos estabelecidos por lei,  apesar de 

tudo o que faziam, eram vítimas”. 

“Minha opinião continua a mesma, pois os capitães da areia eram injustiçados por 

serem pobres e viverem do furto e das mentiras. Ao ler o ECA, percebo que as injustiças são 

mais graves do que penso. Por exemplo, no reformatório onde Pedro Bala ficou, foi preso na 

cafua, tendo só água e feijão. Isso desrespeitou muitos artigos, como o artigo 13, que fala 

sobre maus-tratos contra crianças e/ou adolescentes”. 

“Não modifiquei a minha opinião, porque quando os capitães da areia roubam, não 

fazem isso por prazer, mas sim, porque não há outra forma de sobreviver, não há estrutura 

alguma de eles se manterem, pois não há ajuda de ninguém e muito menos da lei. Não 

somente no livro, na sociedade hoje em dia, o Estatuto não é seguido com certeza de uma 

forma adequada, crianças passando fome, roubando para sobreviver, às vezes, matando,  

minha indignação  e meu desprezo aumentam cada vez mais em relação a essa injustiça, que 

se prolifera e espalha-se por todo mundo”. 

“Depois de ter feito a análise eu confirmo a minha opinião de que as crianças 

necessitavam de oportunidades e de serem respeitadas nos seus direitos, pois desta forma 

serão adultos saudáveis e comprometidos com a sociedade. A leitura do ECA reforçou meu 

sentimento de que toda a criança tem que ser respeitada, viver com dignidade, ter 

oportunidades de estudar e ser amada”. 

Acreditamos ser importante o registro de algumas passagens que ilustram a 

realização desse trabalho como um todo, pois percebemos o quanto os alunos se envolveram 
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em tal proposta, registrando seus desejos, seus sonhos, suas expectativas de um mundo 

melhor e mais justo para todos. 

“Uma pessoa é sempre resultado de sua infância, não importa a classe social, não 

importa a idade, a cor da pele, sua nacionalidade, seu modo de pensar e agir. Se essa pessoa 

não teve amor, carinho (que é o caso desses meninos) muitas vezes quando criança ou adulto 

vão agir de forma inesperada, com raiva, porque eles vão ter raiva da vida, porque ela foi 

muito injusta com eles e com outras foi solidária”. 

“Se os capitães da areia tivessem um lar, uma família, oportunidades de estudar ou 

trabalhar, e boas condições de vida, eles poderiam ser pessoas dignas, eles foram para o 

caminho do furto e roubos porque precisavam sobreviver, e como não tinham oportunidades 

acabaram se juntando e formando um grupo para isso”. 

“Eu acredito que se houvessem oportunidades mais dignas, os capitães da areia 

poderiam ter sido pessoas mais honestas e levando uma vida mais digna, pois ninguém nasce 

querendo furtar”. 

“Para mim, educação e cultura são a base de tudo, e essa base é o que faltava nos 

meninos do grupo. Meninos com aquela idade ainda poderiam transformarem seu caráter. A 

vida ensinou muito a todos, e eles tiveram de aprender sozinhos, mesmo sem essa base 

familiar, eles ainda tinham um sentimento de dignidade e de caráter que ressurgia sempre que 

os tratavam bem”. 

“Não parece que eles tenham o instinto da maldade e sim o da busca de uma 

oportunidade de ser alguém na vida”. 

“com a obra de Jorge Amado, vi que as crianças não estão na rua só porque querem, 

eles estão na rua porque não tem oportunidades. A sociedade é hipócrita em não querer que 

existam marginais, mas não faz nada para ajudar estas crianças. Reclamamos da violência, 

mas se ajudarmos estas crianças a saírem da rua, ajudaríamos a nós mesmos”. 
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“O ser humano desenvolve-se pelo estímulo recebido, portanto se a criança for 

respeitada nas suas necessidades, com certeza buscará opções de vida mais adequadas e se 

tornará um adulto feliz”. 

“Todos os meninos deixariam de roubar, não manteriam contato com más influências 

e seriam encaminhados para um abrigo onde todos pudessem ficar juntos. Lá teriam um lar, e 

todos seriam matriculados em escolas públicas”. 

“Nesse trabalho, pude perceber como os Capitães da Areia eram diferentes entre si, 

porém muito unidos. Possuíam vidas com diversos problemas e cada um resolvia-os do jeito 

que achava melhor. Alguns achavam que a única solução que tinham era a morte. Pude ver 

como temos chances que nenhum desses meninos tiveram ou poderiam ter. Percebi que sou 

privilegiada por ter casa, família, comida, roupas. Às vezes, reclamamos de situações ou 

pessoas que julgamos serem problemas, mas que se comparados com os problemas destes 

meninos são insignificantes”. 

São registradas a seguir alternativas sugeridas pelos alunos para que ocorressem 

mudanças no comportamento de alguns dos meninos que formavam os “Capitães da Areia”, 

se estes tivessem oportunidades mais dignas em suas vidas. 

Pedro Bala 

“Voltaria a estudar e prestaria vestibular para Direito. Após se formar, tornar-se-ia 

uma grande advogado e abriria um processo judicial contra o reformatório. A justiça seria 

feita e o reformatório seria fechado. Casar-se-ia com Dora”. 

“Que este esquecesse tudo que já tinham feito contra ele, todas as vezes que jám 

tinha sido maltratado e utilizasse seu poder de liderança para lutar por seus ideais. Estudou e 

foi ser um político honesto, que queria mudar este mundo injusto e lutar para ter um país 

melhor. Seu maior sonho era ver as crianças do seu país crescendo com dignidade e respeito”. 
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“Pedro era um líder e por isso poderia se desenvolver em qualquer trabalho que 

necessitassem de uma pessoa com seu perfil. Poderia ser um bom supervisor de uma 

cooperativa de pesca da Bahia, fazendo com que os pescadores seguissem suas orientações e 

desenvolvessem bem suas atividades”. 

“Poderia ser um doqueiro honesto, pois era forte e era um líder, poderia comandar 

nas docas e participar de greves, que adorava muito,pois acreditava que poderia mudar a 

sociedade”. 

Dora 

“Por ser a mulher mais forte da Bahia, na opinião de Pedro Bala, foi lutar por uma 

vida mais justa para ela e seu irmão. Criou ONGs para ajudar crianças necessitadas, montou 

um grupo de jovens com vontade de mudar o mundo e junto com eles foi até o presidente e 

explicou com era a vida das crianças sem família e, com Pedro Bala, Dora montou um partido 

político e mudaram o Brasil”. 

Professor 

“Poderia ser pintor. Adorava pintar e o fazia muito bem. Pintava pessoas e objetos 

nas ruas, para ganhar uma “graninha”. No final da história, consegue ir para São Paulo pintar, 

com a ajuda de um amante de pinturas”. 

“Conheceria uma jovem médica. Decidiram começar uma vida juntos em um novo 

lugar: África. Lá ela se dedicava a cuidar dos doentes, e ele a ensinar todos a ler e a escrever. 

Os livros que já lera doava aos que estavam aprendendo a ler”. 

“Após o convite que recebeu para ser pintor no Rio de janeiro, realizou seu maior 

sonho que era estudar, com o dinheiro que ganhou com seus quadros, criou uma biblioteca 

pública, e escreveu vários livros, todos como seus quadros mostravam a vida de crianças 

pobres”. 
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“Transformou-se em um escritor de histórias infantis e passou todo seu tempo 

visitando escolas dando palestras sobre o mundo infantil e a literatura”. 

Pirulito 

“Seria padre. Ouvia a voz de Deus e tinha um bom coração. Não gostava de roubar, 

quase nunca participava dos assaltos e roubos e rezava todo dia”. 

“Transformou-se em um padre jesuíta. Dedicou sua vida a trabalhar com crianças, 

percorrendo diversas escolas jesuíticas, onde desenvolveu atividades como professor e até 

diretor em duas escolas”. 

“Teve sua paróquia e dedicou-se a fazer caridade em algumas vilas. Levava 

alimentos, remédios e palavra de Deus para os mais necessitados”. 

Sem-pernas 

“Após dois meses no abrigo, seria adotado por um jogador de basquete que morava 

com sua esposa que era incapaz de gerar um filho. Ganharia um laptop e uma cadeira de rodas 

e jogaria num time de basquete para cadeirantes”. 

“Poderia ser atleta para-olímpico, por causa de seu defeito físico na perna”. 

“Descobriu que não era discriminado por ter uma perna coxa e sim por seu nível 

social. Esqueceu seu desejo de vingança, por influência de Pirulito, começou a acreditar em 

deus e fez faculdade de medicina para ajudar as pessoas com problemas como o dele”. 

“Tinha uma grande admiração por parques de diversão e quando saiu dos Capitães da 

Areia, resolveu montar um parque de diversões itinerante sendo que sempre que chegava a um 

novo lugar a sessão de estréia era para crianças carentes”. 

Gato 

“Conheceu uma menina de um nível social mais alto, que o influenciou  para que 

estudasse, descobriu que poderia ser estilista, começou a desenhar roupas e logo foi ficando 
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famoso, na Bahia, depois no Brasil e atualmente é conhecido no mundo inteiro. Com o 

dinheiro que ganha ajuda algumas entidades de crianças carentes e já adotou nove crianças”. 

“Decidiria consolidar seu relacionamento com Dalva, caser-se-ia com ela. Seriam 

muito felizes juntos e venderiam sua história de amor para um produtor de televisão, que a 

transformaria em um seriado televisivo”. 

Boa Vida 

“Poderia ser professor de capoeira na favela, para ajudar crianças carentes e 

necessitadas. Fazer trabalho voluntário”. 

“Assumir-se-ia como homossexual. Conheceria um rapaz alto e magro, também 

homossexual. Torna-se-í-am  amigos e depois parceiros”. 

“Incentivado pelo professor, começou a estudar, descobriu que era fascinante 

aprender, foi ser professor de filosofia e passar a sua experiência da sua infância para outras 

crianças”. 

Volta seca 

“Estudou, fez faculdade de história, viajou por todo o Brasil ensinando. Como gato 

adotou muitas crianças abandonadas”. 

“Saiu do grupo e dedicou-se a estudar a vida de Lampião e fundou o museu que 

contava toda a história do herói do sertão”. 

“Receberia a proposta de se tornar integrante do grupo de Lampião, mas após assistir 

ao que acontecera com um outro membro do grupo que não fizera o que Lampião mandou, 

decidiu recusar a oferta”. 

João Grande 

“Desde pequeno era conhecido como protetor de crianças. Por isso, foi trabalhar no 

juizado de menores com a intenção de ajudar as crianças a terem uma melhor assistência e 

com isto se reabilitarem para conviverem com a sociedade”. 
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“Alistar-se-ia na marinha e seria convocado para prestar serviço na defesa do Brasil. 

Mais tarde, seria nomeado comandante”. 

Os depoimentos, as reflexões dos alunos em torno das personagens da obra nos 

emocionam. Na maneira como projetam o futuro dos mesmos, projetam a si mesmos, seus 

sonhos, suas utopias, seu desejo de um mundo mais humano, seus compromissos de cidadãos 

na construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, mais humana. Com 

essa proposta de trabalho, foi possível desafiar os alunos a irem além, muito além de uma 

leitura meramente literária, prazerosa e estética da obra. Eles explicitaram uma concepção de 

mundo, de vida, de convivência humana, de compromisso com valores que dignificam as 

relações humanas.  

Conforme Severino Antônio Barbosa, a leitura capacita-nos à interpretação do 

mundo dos outros, permite-nos o reconhecimento do nosso eu no eu dos outros.68 

3.2. Revista Leitura de Mundo 

A seguir, seguem as análises referentes à revista de leitura de mundo elaborada pelos 

alunos; antes, entretanto, apresentamos um texto, retirado de uma das revistas, redigido por 

um dos grupos, que nos chama a atenção pela criticidade, pela capacidade de análise, enfim 

um texto que nos convoca à mudança e à reflexão. 

Acreditando em nós 

“Como diz João Ubaldo Ribeiro Precisa-se de Matéria Prima para construir um país”. 

E quem é essa matéria prima? Nós, o povo! Isso mesmo, o povo o maior prejudicado pelo que 

ele mesmo faz. Somos culpados por todos os problemas do Brasil. 

                                                 

68 BARBOSA, 1997, p. 32. 
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Somos nós quem escolhemos os representantes que tanto criticamos, será que haverá 

algum bom governante? Não. Os governantes vieram do povo e o povo é medíocre, somos 

todos culpados no momento em que jogamos o lixo no chão e culpamos o governo por não 

limpar. 

É triste ver um país como o Brasil se “suicidar” aos poucos. Reclamamos da 

corrupção, mas pagamos a um guarda para não sermos multados. O maior problema do 

brasileiro é não ter educação e valores. Vivemos em uma sociedade hipócrita que não tem 

coragem e mudar. Onde está o espírito revolucionário do brasileiro? 

Por que não utilizamos nossa energia por uma causa justa e correta. Ao olharmos no 

espelho vemos o culpado, devíamos nos envergonhar de nós mesmos.  

Por que não arregaçamos as mangas e trabalhamos para um futuro melhor, é a nova 

geração que tem que lutar. Vamos buscar forças na história do Brasil, um povo que desde o 

seu descobrimento foi explorado e se revoltou. Devíamos querer honrar os heróis da história 

que tanto lutaram por um país com liberdade, igualdade e fraternidade... Vamos em frente por 

um país digno. 

“Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente, a gente muda o mundo 

na mudança da mente” diz Gabriel O Pensador. 

Nós somos responsáveis por esta transformação”.  

A seguir seguem excertos dos temas, escolhidos pelos alunos, que tiveram maior 

ocorrência na elaboração das revistas, como também algumas fotografias que as ilustravam. 

Inclusão e desigualdade social 

Nas opiniões emitidas a seguir, percebemos uma inconformidade com as situações de 

desrespeito, de abandono e de miséria a que está submetida à dignidade humana; percebemos, 

também, a preocupação em agirmos coletivamente, por meio de pequenas e grandes ações, a 

fim de, se não solucionarmos, ajudarmos nosso semelhante a viver condignamente. 
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“Cerca de 1% da população de uma cidade grande vive em situação de rua. Os 

motivos que levam estas pessoas para a rua são demência, abandono, drogas e álcool e, de 

modo especial a exclusão social e econômica. A situação do Brasil é tão grave que foi preciso 

criar os albergues noturnos (...). A inclusão das pessoas em situação de rua depende de uma 

mudança de atitude da sociedade, da mídia e dos governos”. 

“Eu penso que todos deveriam ter direitos iguais e serem tratados iguais, como diz a 

lei”. 

“O que esperamos dos novos governantes que estão por entrar a partir de 2007 é que 

de as mínimas condições de sobrevivência a esse povo renegado, ou seja, que seja feita a tão 

famosa INCLUSÃO SOCIAL”. 
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“Todo mendigo é um ser humano, portanto deveria ser ajudado para viver com 

dignidade; infelizmente os mendigos vivem no limite, são tratados pior do que um animal, 

muitos cachorros são mais bem tratados do que muitos mendigos. Será que não deveria ser o 

contrário? Precisamos refletir sobre isso”? 
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“As vilas em Porto Alegre também têm seu lado bom, nas vilas de Porto Alegre não 

têm só marginal roubando, matando e estuprando, tem pessoas boas, dignas, que querem 

evoluir em sua vida, querem sair daquela vida onde um dia você pode estar vivo e no outro 

dia você pode estar morto”. 

“Para a erradicação da pobreza, precisamos de ajuda de todos os brasileiros. 

Precisamos que cada um tome consciência dos graves problemas que enfrentamos e busque 

soluções concretas que amenizem a situação”. 

“A miséria é a desnutrição, a subnutrição, a falta de renda, de moradia, de higiene, de 

saúde, de trabalho e de uma educação de qualidade”. 
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“É muito grave o que está se passando, pessoas tendo que pegar lixos, tábuas, 

madeiras, papelões para poder sobreviver!!! E ainda estão rodeados de lixo, com baratas e 

ratos por toda volta, deve se passar um fedor imenso, além de provavelmente estarem doentes, 

pendo que para mudar isso precisamos que os políticos parem de roubar e ajudem quem está 

realmente precisando”. 

“Uma pessoa que passa o dia inteiro em busca de um trabalho, dinheiro ou de uma 

casa e no final do dia falha, essa pessoa perde as esperanças de tentar de novo outro dia. Não 

sei quanto difícil deve ser passar um dia sem ter condições, pois não vivemos nessa realidade, 

mas podemos imaginar que não conseguir melhorar de vida deve ser muito desanimador. Mas 

o que eu penso que é o que motiva as pessoas a tentarem de novo é a esperança e enquanto a 

esperança não acabar, o país ainda poderá mudar”. 

“A desigualdade social pode ser entendida se considerarmos que no Brasil 4,6% 

renda nacional concentram-se nas mãos dos 10% mais ricos. Já os 10% mais pobres ficam 

com apenas 0,7%”. 

“As medidas utilizadas pelo governo em relação à diminuição da pobreza não são 

realmente eficazes, tendo em vista que priorizam o crescimento econômico de quem já tem 

estruturas no mercado. O crescimento se bem direcionado, pode gerar muitos empregos. Mas 
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muitas vezes isso não ocorre, deixando muitas pessoas de fora do mercado. A melhor solução 

é unirmos uma igual distribuição de renda ao crescimento econômico. Dessa maneira, talvez, 

veremos finalmente a pobreza diminuir no Brasil”. 

“Tudo depende de nós. Pessoas dependem de nós para sobreviverem também, mas de 

que adianta se ultimamente ninguém tem se importado com isso? Nós jovens que somos a 

geração do futuro devemos batalhar por ele, pois logo as conseqüências cairão sobre nós, e 

toda essa história de uma geração que foi ignorada e após seu crescimento querer se vingar 

descontando na próxima, irá se repetir”. 

“Você tem fome de quê? Comida? Justiça? Família? Amor? Mas e o nosso país? 

Será que tem fome? De acordo com uma pesquisa realizada pelo senso 2000, milhares de 

homens e mulheres não possuem se quer o 1o grau completo e essa é uma das fomes que o 

nosso país mais tem. Podemos considerar o Brasil como um país desnutrido”. 
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“Hoje em dia nós podemos dizer que muitas pessoas não só no Brasil, mas também 

no mundo vendem sua dignidade por comida. Vemos isso quando olhamos uma pessoa 

comendo do lixo. Agora, imagine se você fosse um desses meninos, se não tivesse o que 

comer e tivesse que vender sua dignidade para conseguir alimentar-se. Você acha justo? Se 

você quer se engajar num projeto por um Brasil melhor, comesse não desperdiçando comida e 

ao invés de ignorar a situação, pense em o que você deseja para o futuro da humanidade”. 

“Muitas pessoas já morreram esperando atendimento médico. Os únicos que tem um 

atendimento rápido, e bom, são os que têm mais dinheiro, os de classe média alta”. 

Exploração infantil 

Nos relatos a seguir, há referência de que as leis que protegem as crianças não são 

cumpridas. Com certeza, a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente solicitada para a 

elaboração do primeiro instrumento, contribui para esse comentário. Comentam os alunos que 

o não respeito à vida humana é um ciclo vicioso que atinge a todos que estão à margem da 

sociedade, que precisamos ouvir, dialogar, dar valor ao que a criança verbaliza, que devemos 

preservar a infância. 

“Muitas crianças procuram a prostituição infantil mesmo podendo tolerar por mais 

tempo a pobreza e a miséria, a idéia de conseguir dinheiro facilmente e juntando com a 

violência, o abandono e a degradação que encontram em casa, concluem que as dificuldades 

da prostituição não são tão absurdas”. 

“Todas as crianças têm o direito e devem ir a escola estudar. As leis proíbem o 

trabalho infantil, salvando crianças de até 14 anos na condição de aprendiz (...). O governo 

deveria retirar essas crianças das ruas e fornecer moradia e educação”. 

“Muitas pessoas sem condições econômicas acabam com a vida de seus filhos, 

fazendo-os trabalhar desde pequenos, proibindo-os de ir a escola. Sem educação, os filhos 
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também não terão condições suficientes para sustentar uma família, transformando o 

problema em um ciclo vicioso”. 

 

“O abuso sexual é um ato de total falta de dignidade, não deixando marcas físicas, 

porém marcando a criança psicologicamente por toda a vida. Como solução, o primeiro passo 

é aceitar que o abuso sexual intrafamiliar é freqüente e acreditar nas crianças em relação a 

isso, mesmo que o que estão dizendo pareça um absurdo”. 
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“A situação das crianças de hoje em dia no Brasil está crítica. Cada vez mais cedo 

elas têm de sair de casa para dar sustento a uma família que, muitas vezes, não dá apoio, 

carinho e as maltrata”. 

 

“No campo, muitas vezes, as crianças e adolescentes são expostas ao manejo de 

ferramentas cortantes e produtos tóxicos, carregamento de fardos pesados (...)”. 

“Uma criança nas piores condições de vida, eu penso que isso é muito repulsivo, pois 

todos deviam ter condições e ter um lugar para morar, uma família e ser amada descentemente 

não este vexame em que o Brasil se encontra”. 

“(...) uma medida que deveria ser tomada seria a proibição de propagandas de 

turismo, no Brasil e no exterior, que apresentam fotos de garotas ou garotos de programa”. 

“Não podemos deixar que os sonhos das crianças acabem, temos que promover ações 

que possibilitem a realização de alguns desejos infantis. Não queremos que o futuro do Brasil 

seja criado em casas caindo aos pedaços. Passando fome ou sofrendo”. 
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Solidariedade 

Sonhar, quem não sonha? Mas, no sonhar adolescente, tudo é possível, tudo pode ser 

perfeito, e o sonho de um mundo mais humano, mais unido, mais justo, mais fraterno pode 

tornar-se realidade, basta o esforço de todos, bastam vidas que se preocupam com outras 

vidas, bastam vidas que encontram a razão do viver em ações solidárias. 

“Para haver uma melhora significativa em nossa sociedade, é necessário que, além, 

do governo, toda a nossa sociedade procure se conscientizar e buscar alternativas. Já existem 

pessoas com uma visão além do senso comum que buscam, através de entidades não 

governamentais e outros, levar a famílias informação e auxílio. Se cada um fizer a sua parte, o 

mundo progride em prol de um futuro mais justo onde a igualdade, a solidariedade e a 

fraternidade estejam sempre presentes”. 

“Mesmo com o programa bolsa família, milhões de pessoas ainda vivem de maneira 

precária, sem educação, saneamento básico, saúde e comida. As pessoas não precisam 

somente de comida, precisam de moradia que o necessário seja no mínimo respeito à vida”. 

 

“Todos nós devemos dar exemplos. Falar não basta, o necessário é ajudar realizando 

a nossa parte. Quem não quer um sonho realizado? Mas não é um sonho com o namorado 

perfeito ou até mesmo com aquela viagem tão desejada, tudo está mais sério neste momento. 

Devemos correr atrás para um dia realizar o nosso sonho de um mundo melhor”. 
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Não ao preconceito 

Constatamos, nos comentários a seguir, que o respeito às diferenças precisa ser 

resgatado para convivermos em harmonia; não são as diferenças que nos tornam mais ou 

menos humanos, elas nos possibilitam aprendizados constantes e viver é um eterno aprender. 

“O preconceito contra os índios é muito grande, para um índio ter emprego, eles 

precisam batalhar muito. Os índios não conseguem se adaptar com os costumes das pessoas 

da cidade. Estes preconceitos não deviam acontecer, todo mundo tem direito de trabalhar, de 

se sustentar ou sustentar suas famílias”. 
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“O racismo é banal e não faz sentido no nosso ponto de vista, porque todos somos 

humanos, não interessa a cor da pele, a religião, os costumes. Todos fazem parte da mesma 

sociedade. Aqui no Brasil existe uma variedade enorme de cores, etnias, culturas e religiões 

devemos aprender a gostar das diferenças e honrá-las. Como dizem é com as diferenças que 

se aprende e quem não precisa aprender”? 

 

“Racismo é crime e inafiançável, mas não é apenas por isso que devemos ter 

consciência para não cometer tal crime, mas devemos nos colocar no lugar das pessoas que 

acabam sofrendo esse constrangimento”. 

Educação 

Nos relatos abaixo, percebemos uma preocupação quanto ao descaso, por parte de 

nossos governantes, com a educação pública. Esse descaso tolhe o desenvolvimento de uma 

prática educacional eficaz, assim como tolhe o potencial de nossos estudantes.  

“Os garotos de escolas particulares não têm o tamanho conhecimento de como é 

difícil estudar em uma escola onde não tenha sala adequada, quando muitas vezes duas séries 

ficam em uma única sala por falta de espaço. Isto faz com que o reconhecimento e a 

inteligência de muitos alunos não seja reconhecida, pois com um ensino precário é muito 

difícil um jovem estudar, fazer bom vestibular e conseguir ser alguém na vida”. 
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“O nosso país precisa de mais investimentos na área da educação, isso só acontecerá 

quando a verba que é destinada à educação pública chegar a seu verdadeiro destino, e os 

governantes perceberem que as crianças do nosso país devem ter um segundo lar – a escola e 

não as ruas, que muitas vezes acaba sendo o primeiro lar delas”. 

 

Alguns alunos elegeram o texto literário a fim de enunciar seus juízos de valor frente 

à realidade social. Questionamo-nos em entender como a sociedade em seu sistema estanque 

de relações, tolhe o imaginário e como a escola participa desse processo, ao contrário de 

estimular a criatividade. A poesia permite a vulnerabilidade e o conflito. Permanece como a 

melhor ciência, constantemente aberta à mudança.69 

Na análise dos textos literários que seguem, há a presença da sensibilidade, da 

criatividade da imaginação, estabelecendo um caminho entre o aluno e a realidade, 

desenvolvendo sua capacidade de construção, de análise e de conhecimento de mundo. O 

texto literário favoreceu o processo de criação, a libertação de um mundo interior, permitindo 

ao aluno um começo para renegar tudo que se opõe à dignidade humana. 

MAS NUNCA CONSEGUIRÃO 

“Alguns querem amar 
Mas nunca conseguirão 
Porque nem voando 
Verão sua verdadeira paixão 
Alguns querem ver o mundo 
Mas nunca conseguirão 

                                                 

69 ROTHEMBERG, Jerone. Apud KOHL, Herb. in: Poets on poetry. teacher. april, 1977. v.94, n.8, p.56. 
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Porque neste mundo 
É difícil a adoção 
Alguns querem uma casa 
Mas nunca conseguirão 
Porque outros têm várias 
Devido à corrupção 
Alguns querem ser famosos 
Mas nunca conseguirão 
Porque mesmo com habilidades 
As oportunidades não surgirão 
Alguns querem ter amor 
Mas nunca conseguirão 
Porque seus familiares 
Lhes deixam na solidão 
Alguns querem ter estudo 
Mas nunca conseguirão 
Devido ao financeiro 
Que tem este cidadão 
Alguns querem ser felizes 
Mas nunca conseguirão 
Devido à angústia 
Que há na população”. 

 

O POEMA DO INFRATOR 

 

“Estou aqui agora sem nada 
Importante para fazer; 
Pelas ruas vou indo, corro inválido 
Sem a certeza de que serei socializado, 
Se um dia me deixarem sem abrigo 
Hoje peço ao “senhor” me livre do perigo, 
Na solidão vivo todo o tempo 
A cada minuto me vejo morrendo. 
Vivo em constante temor por ser um jovem infrator, 
Não sei de quem é a culpa 
Se é minha ou também sua, 
Mas vou indo, pois sou morador de rua” 

 

O TRABALHO INFANTIL 

 

“Crianças trabalhando sem parar 
Para a família ajudar e sustentar, 
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Mas é na escola que deveriam estar 
Para aprender e estudar. 
O trabalho infantil, um horror que ninguém viu 
Segue mais um problema de nosso Brasil”. 

 

Nos trabalhos elaborados pelos alunos, percebemos um processo crítico e reflexivo, 

fundamental para a aprendizagem e para a formação de cidadãos e uma preocupação com 

temas relacionados à justiça, à solidariedade, ao abandono, à inclusão, à desigualdade social e 

ao preconceito.  

As observações, as interrogações, as indignações, os registros, o pensar-se enquanto 

pessoa, as dúvidas, o desejo de transformação social, o sentir-se impotente frente à 

indiferença social, frente às suas próprias condições para a transformação, os diferentes 

olhares sobre os mesmos fatos, o auto-analisar-se, a conscientização da realidade próxima, a 

análise direcionada para as necessidades humanas básicas, o pensar não mais plural (senso 

comum), mas plural crítico, com certeza, levaram o educando a perceber as vicissitudes 

sociais e a reavaliar seus conceitos enquanto pessoa. Além de emitirem opiniões em relação às 

propostas, convocaram-nos a mudanças, apontaram alternativas para vivermos em uma 

realidade mais humanizada. Muitos alunos, no decorrer das atividades, engajaram-se em 

projetos de ação comunitária oportunizados pela própria instituição de ensino. 

De acordo com Nelly Coelho, o ato de ler nos conduz à conscientização de mundo, a 

um novo pensar que se faz urgente.70 

Percebemos, também, exemplos de experiências de vida dos alunos, bem como as 

interpretações e as críticas elaboradas sem forma alguma de defensiva, uma vez que o 

importante, aqui, é o como os textos significaram para o aluno. 

                                                 

70 COELHO, 2000, p. 16. 
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A leitura, nesse trabalho, foi um componente que integrou o indivíduo com 

problemáticos aspectos sociais e o colocou próximo à realidade que o circunda, processo que 

“... exige presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora 

sobre a realidade. Implica invenção e reinvenção”. 71 

É procedente, aqui, aproximarmos a análise elaborada pelos alunos à ética cristã 

“ afirmação da vida, a partir da comunidade, relação de amor-justiça entre os irmãos”. 72 

É imprescindível, mais do que nunca, resgatarmos o sentido da vida, pois a vida é 

singular, é um dom revelado pelo Criador e apenas a ele pertence. Descobrirmos o sentido da 

vida é um refletir que não se esgota. Este sentido revela-se no amar, no servir, no ser justo, no 

ter esperança, no ser solidário. A solidariedade e a justiça devem ser vistas como dimensões 

evangélicas prioritárias à luz de uma re-criação da vida religiosa sob a perspectiva de Jesus 

Cristo. 

... a experiência-base da vida humana é o sentimento, o afeto e o cuidado. Não é o 
logos, mas o pathos. (...) Phatos é capacidade de sentir, de ser afetado e de afetar. 
(...) A existência jamais é pura existência, é uma co-existência, sentida e afetada pela 
ocupação e pela preocupação, pelo cuidado e pela responsabilidade no mundo com 
os outros... 73 

Os excluídos, os ignorados são todos aqueles aos quais foi tolhida a condição de 

cidadão, privados dos seus direitos essenciais da condição humana. Dessa forma, 

... dever-se-á, fazer um pacto ético, fundado, como veremos, não tanto na razão 
ilustrada, mas no pathos, vale dizer, na sensibilidade humanitária e na inteligência 
emocional expressas pelo cuidado, pela responsabilidade social e ecológica, pela 
solidariedade generacional e pela compaixão, atitudes capazes da comover pessoas e 
de movê-las para uma nova prática histórico-social-libertadora.Urge uma revolução 
ética mundial. 74 

Sob a perspectiva do Evangelho, há um hiato que se estende cada vez mais entre o 

projeto de Jesus e o projeto da pós-modernidade. As conseqüências maléficas da situação em 
                                                 

71 Freire, Paulo. Extensão ou comunicação ? (Trad. Por Rosisca Darcy de Oliveira) Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979, p 16. 
72 DUSSEL, Enrique. Ética Comunitária . Coleção Teologia e Libertação. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1986, p. 
121. 
73 BOFF, Leonardo. Ethos Mundial. Rio de Janeiro: Sextante, 2003, p. 80. 
74 BOFF, 2003. p.16. 
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que nos encontramos já atingiu um contingente alarmante de seres humanos. Compete-nos 

promover relações de justiça e de solidariedade tanto em âmbito social quanto em âmbito 

cristão. 

De acordo com o texto sagrado, Cristo é o mais perfeito exemplo de solidariedade. Em 

particular, do ser solidário com os pequeninos, com os pobres, com os ignorados. Sensibiliza-

se com o sofrimento daqueles que o cercam, iguala a sua condição com a dos pobres, come 

com os pecadores, conversa com as mulheres, defende os  fracos e indefesos, manifesta  seu 

poder em favor daqueles  que estão doentes  ou que necessitam de ajuda, faz sempre o bem, 

crê estar a pessoa acima da lei,  defende os direitos humanos ante o poder de seu tempo. 

Efetivamente, a solidariedade tem raízes profundas na vida de Jesus. 

Cristo solidário também nos chama à solidariedade, à justiça, ao amor, a vivermos 

relações sociais permeadas de sentido humanitário e fraterno. Segundo Dussel, estarmos 

atentos ao clamor dos excluídos suscita-nos a possibilidade para a bondade, para a santidade, 

para a experiência da vida em comunidade, e essa experiência nos capacita para renegar as 

normas morais práticas de dominação. 

Nos registros sagrados, percebemos uma constante preocupação com a construção de 

um mundo que seja um lugar onde todos possam viver bem, um mundo no qual há produção 

infinita para saciar a todos. Há o desejo de Deus que todos vivam em harmonia e satisfaçam 

suas necessidades humanas, o desejo de viver a paz em plenitude. 

É na reciprocidade do aprender a dar e a receber que aprendemos a ser solidários. 

Sermos solidários de acordo com o Evangelho é termos uma postura de vida espelhada na 

conduta de vida de Jesus, é vivermos e nos nutrirmos de amor, de misericórdia, de 

solidariedade, de justiça e de espiritualidade. 

Nos trabalhos apresentados, percebemos que 



86 

Conclusão 

As reflexões, aqui mencionadas, direcionam-se a uma análise sobre a importância do 

ensino da leitura - prática entendida como uma reconstrução do ato de linguagem do escritor, 

de seu sentido e de seu porquê, na qual leitor e escritor, supostamente, encontram-se em um 

ato de cooperação; como também a capacidade de ler, compreender, refletir, interagir e agir 

sobre a realidade. 

A leitura - fator essencial para a compreensão da realidade - serviu como veículo 

para reforçar valores éticos e morais, como também para desenvolver a criatividade em uma 

abordagem diferenciada e desafiadora. 

O trabalho realizado transformou o processo de análise e efetivou o desenvolvimento 

de habilidades críticas, visto que o material para a análise e produção textual contribuiu para o 

desenvolvimento e para a enunciação de juízos de valor; ajudou a abrir caminhos para a 

conquista da cidadania; proporcionou aos alunos exercitar seu direito de participar, de 

posicionar-se, de relacionar-se, de enfrentar conflitos e de alimentar desejos. As atividades 

diversificadas ofereceram ao aluno a oportunidade de interpretar e de produzir textos de uma 

forma mais significativa, interativa, crítica, afetiva e lúdica.  

Evidenciamos, nas análises das atividades, o desejo por mundo não mais marcado 

pela injustiça e pela desigualdade social, um mundo de cidadania irrestrita, de direitos 
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humanos respeitados, um mundo que necessita ser repensado, capaz de alterar consciências, 

um mundo em que a competição seja sobrepujada pela cooperação. 

Contrariamente ao que desejamos, muitos alunos não têm contato com uma leitura de 

qualidade e com pessoas que, ao seu redor, tenham o hábito de ler. O ambiente escolar deve 

favorecer a interação entre os alunos e uma diversidade de gêneros textuais, ter uma prática de 

leitura que seja eficaz, para que possa  

formar alguém que compreende o que lê; que possa aprender a ler o que também não 
está escrito, identificando elementos implícitos, que estabeleça relações entre o texto 
que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a 
um texto; que consiga validar e justificar a sua leitura  a partir da localização de 
elementos discursivos que permitem fazê-lo. 75 

Devemos proporcionar aos alunos um convívio agradável com a leitura, oportunizar 

que ela cumpra seu papel: alargar, por meio da leitura dos signos, a leitura de mundo. 

A partir do que se depreende desse trabalho, verificamos que o educador deve 

explorar as peculiaridades inerentes a cada texto, privilegiar a leitura para a aquisição de 

conhecimento, entender a leitura como um processo histórico-social que promove e capacita o 

indivíduo, acreditar que o ensino de uma leitura crítica é um componente do processo de 

desenvolvimento e de conscientização, que permitirá ao indivíduo uma reflexão mais 

cuidadosa em relação aos atos sociais nos quais está inserido. 

Uma práxis pedagógica baseada na leitura constitui-se em um instrumento de 

conscientização e de libertação dos indivíduos. Trabalha para que ele se mostre participativo, 

diante dos textos com os quais entra em contato e com as condições históricas a que estes se 

referem. 

O trabalho com atividades experimentais provou ser uma das mais eficientes formas 

para conseguirmos o envolvimento dos alunos. Entretanto, para uma real eficácia é preciso 

rever o fator tempo (quantidade) destinado para a realização de algumas propostas, como nos 

                                                 

75 Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa, 2006, p. 36. 
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foi relatado por alguns alunos ao elaborarem “a revista de leitura de mundo”. É importante 

salientarmos que oferecemos aos alunos duas datas diferenciadas para entregarem-na, mas 

ainda necessitavam de um tempo maior para elaborarem-na. Assim, percebemos que o tempo 

para cada grupo realizar as tarefas deve ser mais bem estipulado, de acordo com sua realidade, 

para que, desta forma, alcancemos plenamente nossos objetivos. 

Durante a realização dessa proposta, percebemos, também, que a motivação e os 

debates realizados anteriormente à análise e à produção de texto, motivou consideravelmente 

os alunos para a posterior leitura e produção textual, diferentemente de que se solicitássemos 

primeiramente a leitura silenciosa. 

Outro aspecto fundamental a ser ressaltado, no desenvolvimento dessa investigação, 

é o trabalho em grupo. Ao realizarmos uma atividade experimental, iniciamos um processo de 

compartilhamento de dúvidas e de divergências. O fato de nem sempre os componentes de um 

mesmo grupo compartilharem dos mesmos pré-conceitos em relação a um dado tema, 

propicia momentos em que surgem as discussões dentro do grupo, as quais são riquíssimas e 

extremamente positivas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de cada um.  

A proposta desenvolvida estreitou e fortaleceu os laços de amizade, de respeito e de 

companheirismo entre os componentes de cada grupo, como também entre os grupos. 

Sabemos que a interação aluno-aluno pode ser tão mais rica que a interação aluno-professor. 

Verificamos que, após sugerirmos as atividades, os alunos já compartilhavam os seus 

conhecimentos com os colegas e discutiam como iriam realizá-las. 

Foi-nos possível, acompanhar as discussões surgidas entre os grupos durante a 

realização das atividades orais e práticas. Verificamos o quão importante é proporcionar ao 

aluno um confronto direto com o texto, com os demais colegas e com suas concepções 

prévias. Do mesmo modo, podemos constatar um maior comprometimento dos próprios 

alunos com as atividades de leitura.  
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Observamos, no decorrer das atividades, que alguns alunos modificaram a sua 

opinião acerca da leitura, tornaram-se mais interessados; muitos já questionavam qual seria o 

próximo tema a ser debatido e qual seria a proposta de trabalho.  

No capítulo referente à Análise de Dados, corroboramos nossa hipótese de que a 

leitura é um instrumento que alarga o universo cultural, permite a criatividade e a criticidade 

de expressão, possibilita uma relação entre os elementos ficcionais de um texto com aspectos 

fornecidos pela realidade, aproxima o leitor da realidade com a qual convive, torna-o capaz de 

posicionar-se em relação aos textos que lê, contribui para avaliar a realidade e a si mesmo, 

modifica opiniões e comportamentos. 

Nos excertos analisados, constatamos um repúdio e uma indignação ante a atual 

realidade em que nos encontramos e, até mesmo, sugestões para que possamos mudar esta 

situação tão desumana na qual se encontram milhares de pessoas. Podemos, então, afirmar 

que a leitura ajuda na formação de um educando mais crítico e mais comprometido com as 

questões de seu tempo. 

É inerente à leitura um caráter formativo, assim como aprimora o indivíduo, 

instrumentaliza-o e o capacita para o desempenho em diferenciadas instâncias: profissional, 

acadêmica, social, cultural e afetiva. 

Ler humaniza o ser humano, “por isso, a leitura que efetivamente penetre um texto só 

pode ser participante e rica, em nível individual e social. E é essa a leitura que deve ser 

tomada como imperativo de uma educação humanizante e emancipadora”. 76 

Esperamos poder contribuir, por meio desse projeto, para a promoção de novas 

estratégias que despertem no aluno o gosto e o interesse pela leitura. O educador deve 

comprometer-se com a formação integral da cidadania, para que possa garantir ao educando 

                                                 

76 ZILBERMAN, 1985. p. 131. 
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efetiva participação social. As práticas escolares necessitam transformar-se, os conteúdos 

devem ser um meio para a construção da cidadania e de uma sociedade mais digna para todos.  

O trabalho com a leitura contribui para existirmos enquanto cidadãos. 
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