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Leitura Crítica:
Um Ponto em Discussão

Shenia D´Arc Venturim Cornélio1

Resumo

Este artigo é o desdobramento de estudo envolvendo diferentes teóricos acerca da leitura e observa-
ções realizadas pela prática de ser professor/aluno aprendiz de cursos de Pedagogia na formação de pro-
fessores e gestores, no âmbito da graduação. Enfatiza uma leitura crítica por meio da aprendizagem signi-
ficativa e questiona até que ponto as práticas de leitura estão de fato sendo significativas para esses alunos/
aprendizes a ponto de provocar mudanças nos diferentes contextos sociais.

Palavras-chave: Leitura crítica. Aprendizagem significativa. Formação de professores/alunos aprendi-
zes.

Introdução

Nos últimos anos, tem-se falado com uma certa intensidade a respeito do processo da leitura do povo
brasileiro. Pesquisas recentes nos mostram a fragilidade na qual a leitura nos envolve. A escola brasileira
pode estar produzindo não-leitores, não-escritores, pessoas que não gostam de ler e que não querem
escrever, retrato este de uma escola que foi aos poucos perdendo seu sentido cultural, sua função social
(KRAMMER, 2001; SILVA, 2002).

É preciso, portanto, resgatar o gosto de ler, o gosto de escrever, experimentar o sabor dos livros, o
encontro com autores, o compartilhar diferentes pensamentos, o ler e o reler compreendendo que cada
leitura é uma nova leitura, mudar, enfim, a direção de uma história na qual as pessoas foram se acostu-
mando a não ler, nem escrever. Sabemos que não temos como falar de leitura com o outro se não temos
manifesto em nós o gosto de ler. Realizar estudos voltados para a prática da leitura dos professores/alunos
aprendizes, inseridos em um curso de graduação em Pedagogia, licenciatura plena, para atuar como pro-
fessor ou gestor educacional nas séries iniciais do Ensino Fundamental, em diferentes modalidades de
ensino (presencial e a distância), desencadeou a preocupação com o envolvimento desses sujeitos com a
leitura, tendo em vista compreender se, no caso, um curso de Pedagogia, provoca no professor/aluno
aprendiz mudanças em suas práticas de leitura nos diferentes contextos sociais.

Leitura: Construir Caminhos

Em uma sociedade, múltiplos são os fatores que nos levam a buscar a leitura. Muitos lêem para
conhecer; outros, para ficar informados; outros têm na leitura um canal de aprimoramento de sua sensibi-
lidade ou criticidade, existindo ainda casos de quem busca a leitura para fantasiar, imaginar, resolver
problemas.

Esses leitores com diferentes objetivos desenvolvem posicionamentos diante de diferentes textos.
Não nascemos lendo; vamos lendo à medida que vivemos. Assim, os sentidos que atribuímos à leitura
diferem de sujeito para sujeito, de história para história, de tempo em tempo, de posição em posição, de
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atitude em atitude, de geração em geração, de cli-
ma em clima, enfim, de uma disposição pessoal para
a leitura.

Mas, por que lemos? Lemos para entender o
mundo, para viver melhor, para nos comunicar
melhor. Fazemos parte de uma cultura em que,
quanto mais lemos, mais necessidade de ler temos.
A leitura deve ser vista fazendo parte do mundo e o
mundo fazendo parte da leitura, ou seja, leitura do
mundo e o mundo da leitura. O processo da leitura
é infinito, não existe fim determinado socialmente.
Freire (2003, p. 11), em seu livro “A importância
do ato de ler”, alerta que a leitura que a escola pre-
cisa priorizar deve suceder-se à “palavramundo” ou
seja, “[...] a leitura do mundo precede a leitura da
palavra”.

No entanto, fazendo uma retrospectiva, não é
bem assim que o processo da leitura vem sendo evi-
denciado. Desde os tempos passados, aprendemos
que a leitura deveria ser realizada na escola. Livros
deveriam ser lidos na escola. A leitura da escola
nos traz algumas recordações: costas retas, braços
levemente apoiados sobre a mesa, livros a uma cer-
ta distância dos olhos, entonação no timbre da voz,
como se a leitura seguisse um ritual que, se não o
cumpríssemos, estaríamos fadados e rotulados como
maus leitores.

As nossas relações de formação de leitores e
desses com os livros foram construídas por essas
definições que a escola foi traçando. Hoje, sabe-
mos que não são as posições que a escola estabele-
ce que criam laços entre leitores, mas as relações
de sentido que atribuímos ao que estamos lendo.
Por outro lado, não podemos negar: não dá para
pensar escola sem leitura, nem leitor sem escola –
não existe fronteira entre um e outro.

Analisando a complexidade dos discursos ao
longo dos séculos até a atualidade, percebemos que
as questões que envolvem a leitura vêm sendo per-
meadas por diversos aspectos, um deles represen-
tando violência contra o indivíduo, sobre quem re-
cai toda a responsabilidade pelo fracasso na leitu-
ra. Questionamentos acerca da leitura não são no-
vos. O que é preciso é verificar até que ponto esses
novos discursos provocam avanço ou não. Nesse
sentido, nada melhor que refletirmos sobre as práti-
cas de leitura existentes em nosso país.

Contextualizar as

Práticas de Leitura

Olhando o passado, vemos que, a partir do sé-
culo XVIII, passamos a viver uma busca intensa pela
leitura, que se revela como fenômeno histórico de-
limitado e circunscrito a uma sociedade cuja ex-
pansão é movida pelo desenvolvimento da indús-
tria e do comércio. O contexto marcado pelos re-

flexos da Revolução Industrial (1789) refletiria no
desenvolvimento econômico do mundo e, por con-
seguinte, do Brasil. Modificações tecnológicas e ci-
entíficas faziam-se presentes a cada instante. Alia-
da a esses fatores, tivemos a revolução democráti-
ca, que garantiu uma participação popular que iria
culminar na revolução cultural, atravessada pela
expansão das oportunidades de acesso ao saber (ZIL-
BERMAN, 1984).

No entanto, é preciso ressaltar que a mesma
leitura que se fez presente nos diferentes contextos
sociais sofreu processos de cerceamento de infor-
mações à população. De acordo com estudos de
Paiva (2002, p. 416), podemos evidenciar:

A questão do escrito e de seus usos está no cen-
tro das mudanças culturais e religiosas a que
assistimos desde o Concilio de Trento (1545).
E, embora a literatura da Igreja, que diz o que é
que deve ser a leitura, quase não tenha variado
desde o século XV, [...] o final do século XIX vai
recolocar a questão do discurso católico sobre
a leitura, enfocando-a sobre outro aspecto [...].
As clivagens sociais entre letrados e não-letra-
dos, entre leitores e não-leitores, continuam. O
impresso adquire um status social, uma presen-
ça no espaço político e cultural que ultrapassa
largamente os limites das capacidades individu-
ais [...].

Notamos, assim, que os desmandos sofridos ao
longo dos séculos, e mais recentemente no final do
século XIX e início do século XX, com a censura da
leitura permeada por interesse políticos e religio-
sos, impediram ao cidadão o acesso límpido a dife-
rentes escritos da humanidade, pois, “[...] o desen-

volvimento da imprensa e de uma literatura de pro-

paganda republicana ou socialista inquieta intelec-

tuais de diferentes instâncias de poder” (PAIVA,
2002, p. 412).

Estamos diante de um discurso de veto à leitu-
ra. Veto esse utilizado como recurso de inúmeras
vias, dentre as quais podemos aqui evidenciar a da
questão religiosa, em particular a do Catolicismo
que, por meio de uma autoridade moral conferida
pela Igreja, traça projetos exigindo da sociedade o
seu cumprimento como cristãos. Percebemos que,
o que está implícito nessas ações e atitudes é fazer
valer a moral religiosa com crivo fundamental a todo
cristão que se relaciona com as produções escritas,
em especial, a literatura.

Passamos, então, a conviver com um processo
de cristalização da memória corporativa, no qual
existia um esforço considerável de expurgar qual-
quer material impresso tendencioso de revidar ar-
gumentos e versões anticlericais de resistir ao pro-
selitismo dos concorrentes maçons, protestantes e
espíritas, condenando ao esquecimento o que con-
trariasse a doutrina religiosa (PAIVA, 2002). O que
fica evidente é que o livro e a imprensa tornam-se
duplamente perigosos, pois podem alcançar a to-
dos, colocando em jogo os valores de uma crença
religiosa até então inabalada.

Com a revolução cultural, passamos a “ter a
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garantia” de que o saber que antes era privilégio de
poucos, de uma elite social e intelectual, passa a
ser democratizado, o que vem significar oportuni-
dades diversas de saber, ou seja, sua descentraliza-
ção. Por outro lado, passamos a viver a ampliação
do sistema escolar (alfabetização), aumento do pú-
blico-leitor para o qual a transmissão não mais acon-
teceria pelas formas oral e visual, mas por intermé-
dio da escrita.

Zilberman (1984, p. 12) assim define essa cir-
cunstância: “A consolidação de um público leitor

que se converte em um mercado ativo e exigente

[...] é, talvez, o fenômeno cultural mais impressio-

nante a caracterizar a sociedade ocidental desde

então [...]”. Por outro lado, a estabilização da cultu-
ra não aconteceria sem a contribuição da escola.
Nesse sentido, vemos que a escola assume papel
essencial na formação do leitor. Assim, o século
XVIII marca um período no qual a escola passa a
sofrer transformações em decorrência da necessi-
dade de ocupar espaço de formação do conheci-
mento. A leitura passa, então, no exercício desse
novo papel da escola, a ser intermediária entre a
criança e a cultura, dando à escola o caráter de por-
ta de entrada do sujeito ao universo do conheci-
mento.

Generalizando o saber obtido pelo ato da lei-
tura, temos implicitamente a eficácia do papel da
escola, refletindo na democratização do saber, exis-
tindo agora uma preocupação com as mudanças
sociais que iam do oral para o escrito, o que impli-
caria outras preocupações. Uma preocupação com
leitura de obras úteis, enfoque no caráter religioso,
algo que conduzisse à meditação ou aprendizagem,
e não uma leiturização qualquer.

É importante ressaltar que, nesse mesmo perío-
do, sofríamos as influências do Iluminismo na edu-
cação: o conhecimento era concebido como ponte
para a liberdade e para a ação libertadora. Por ou-
tro lado, na história social da leitura, havia o aspec-
to contraditório que a revestia não como prática da
leitura em si, mas com a política que patrocina essa
expansão.

Para Zilberman (1984, p. 14), poderíamos as-
sim caracterizar esse contexto:

De um lado, avultam-se os interesses econômi-
cos e ideológicos: as necessidades do mercado
cultural, produtor de obras para serem absorvi-
das e rapidamente substituídas por outras, num
primeiro impulso à massificação; e a importân-
cia da afirmação das noções liberais promulga-
das pela burguesia que, por esse meio, reivindi-
ca um lugar no elenco social que disputa o po-
der. De outro, as conseqüências indiciam que
o processo não foi homogêneo sempre, nem
esteve totalmente sob controle: a escola enfati-
za a alfabetização e esta se torna um direito ina-
lienável reclamado por todos os segmentos da
população e sonegado por alguns, quando se
trata de garantir o arbítrio de um grupo sobre
os demais.

Nesse sentido, escola e leitura convivem por
mais de dois séculos com significados opostos em
sua orientação geral da política pedagógica. De um
lado, a escola, fiadora do sucesso profissional, vista
como condição de ascensão na sociedade e possi-
bilidade de aquisição de diplomas universitários; de
outro, a exclusão daqueles que não têm acesso à
leitura, pois a posse de um código escrito irá deter-
minar a ruptura do seu grau de inferioridade, en-
tendendo que o indivíduo só se apropria dos instru-
mentos intelectuais a partir da apropriação do códi-
go ler e escrever.

De acordo com Chartier (1995)2, em meados
da década de 60, torna-se descoberta a crise no sis-
tema educacional a respeito da leitura. Começa-se
a repensar a forma do trabalho que envolve a leitu-
ra no contexto educacional, apontando um repen-
sar para uma leitura que pode e deve ser trabalhada
desde a escola maternal, não dentro de formas pa-
dronizadas, estabelecidas de acordo com a lingua-
gem normativa, mas uma leitura voltada para os
aspectos psicossociais de interação.

Fica claro, diante dessa situação, que se faz ne-
cessário encarar o fracasso da leitura, uma vez que
nenhuma sociedade se faz sem ela; nenhum conhe-
cimento se produz sem leitura. Sendo assim,

Quanto mais longo é o período de escolariza-
ção [...] mais ela diz respeito a crianças [...] mais
visível se torna que o saber ler é a chave de toda
aprendizagem, e a leitura, uma ‘não disciplina’:
não uma matéria do currículo, mas uma ferra-
menta; não um território cultural, mas um ‘meio
de comunicação’; não um conjunto de mensa-
gens, mas um médium [...] (CHARTIER, 1995,
p. 567).

Todo esse discurso envolvendo a leitura, aflo-
rado no período anterior a 1968, irá desaparecer
quase por completo em outro momento (1968 a
1980), no qual passamos a ter uma condição margi-
nal da leitura em nossos contextos educacionais. De
1968 a 1980, questionamentos surgem na escola,
agora com a preocupação de encontrar quem é o
culpado pela falta de leitura dos aprendizes. Posici-
onamentos como esses se fazem presentes ainda
hoje, em pleno século XXI, no que diz respeito à
aquisição da leitura e da escrita na construção indi-
vidual das diferentes práticas sociais.

A escola, assim, passa a ocupar espaços quan-
to ao acesso da leitura e da escrita, mas também
provoca situações de promoção da leitura, ou seja,
não basta proporcionar acesso à leitura e à escrita;
é preciso formar leitores críticos. Nesse sentido, a
leitura passa a ser entendida como ato de mediação
entre cada ser e seu presente. Passa-se a ter uma
visão de que todos os meios serão úteis ao indiví-
duo que aprende, desde que os façam ler, pois, para
viver em uma sociedade culturalmente aceita, to-
dos devem se apropriar da leitura, uma leitura que,
de fato, transforme o cidadão, que compreenda o

2 O contexto citado pelo autor é de uma realidade francesa.;
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real sentido desse ato de ler, pois se torna impossí-
vel viver em uma sociedade, valendo-se exclusiva-
mente do telefone, do rádio e da televisão.

Faz-se necessário “aprender a ler”, e não “ler
para se formar”, pois o ato sociocultural da leitura
não pode ser visto como algo finito, mas, sim, como
um processo no qual “[...] não se acaba nunca de

ensinar a ler, simplesmente porque não se acaba

mais de aprender [...]” (CHARTIER, 1995, p. 565).
O problema da leitura, a falta de leitura, ou a

pouca leitura instalada nas diferentes instâncias edu-
cacionais (tanto com relação aos alunos quanto aos
profissionais da educação) ocupa lugar de destaque
na virada do século. A leitura, que sempre foi uma
questão de cunho cultural, social, econômico, polí-
tico, torna-se, agora, um desafio sem aparentes so-
luções.

Nesse sentido, cabe-nos refletir sobre algumas
pontuações feitas por Silva (2002), ao questionar o
tipo de formação precária à qual estão submetidos
muitos de nossos professores, sem condições de
acesso a diferentes meios em que a comunicação
se dá pelo texto, não apresentando condições eco-
nômicas próprias que favoreçam o acesso a leituras
diferenciadas, tornando-se um não-leitor; não por
escolha, mas por condições que a vida lhe impõe.
Por outro lado, é preciso levar em consideração a
historicidade do professor-leitor, que traz em sua
história de vida construções ou desconstruções da
leitura. Será por meio dessa “construçãodesconstru-
ção” que formaremos leitores, ou não.

Diante desse fato, algumas análises se fazem
necessárias: como é possível falar de leitura com o
outro, quando não se lê? Como estimular a leitura
do outro, se não se tem o hábito de leitura formado,
se não existe acesso ao material de leitura, a uma
biblioteca? Por outro lado, se o professor ou a pro-
fessora gosta de ler e de escrever, se é contador de
casos e de histórias, o que na sua trajetória de vida
favoreceu esse gostar, essa prática? Afinal, que rela-
ção professoras e professores têm com a linguagem
em seu cotidiano? E a escola? Qual o seu papel de
influência na leitura e na escrita? Às vezes, a esco-
la, mais do que formar o leitor, parece exercer um
papel crucial na formação do não-leitor (KRAMER,
2001).

Mais uma vez, necessário se faz dar uma volta
ao passado. O papel exercido pela escola na forma-
ção do leitor e não-leitor agravou-se a partir da dé-
cada de 70, com as propostas de políticas públicas
que significaram para o professor um desgaste em
sua formação, pela falta de apoio e de infra-estrutu-
ra e, no caso em particular, na formação do magis-
tério em nível de 2° grau (hoje, Ensino Médio). Pa-
ralelamente ao descaso do ensino de 2° grau, sur-
giu a explosão de faculdades particulares com cur-
sos de graduação e licenciatura em Pedagogia e
Letras, nem sempre preocupadas com uma forma-
ção de qualidade.

Tomando por base esse contexto, passamos a
ter um quadro de formação que é considerado fra-

co, com baixa preparação para o encaminhamento
da leitura, ainda que ela seja necessária no contex-
to educacional e, por conseqüência, na vida. Hoje,
no Brasil, são raros os cursos que priorizam o pro-
cesso de leitura com disciplinas específicas. Mes-
mo entre as existentes no currículo, há carência de
estímulo à leitura, como o próprio exemplo do pro-
fissional que articula o processo, que, em muitas
situações, deixa a desejar em sua atuação. Diante
dessa realidade, como fica o professor, rodeado de
influências e cobranças sociais, pois, além de ensi-
nar a leitura, cabe-lhe o papel de estimular o pro-
cesso de formação de leitores?

As ideologias que permeiam o sistema fazem-
se presentes a todo instante nas questões que en-
volvem a leitura. As falácias que parecem verdades
transformam-se em grandes agentes na mentalida-
de e no imaginário dos professores. Palavras de cu-
nho ideológico, usadas no exercício da profissão,
como “missão”, “sacrifício”, “tia”, “dom”, etc., cir-
culam nos campos do magistério, desviando os pro-
fessores das discussões de caráter político-econô-
mico, além daquelas relacionadas com a infra-es-
trutura para a produção do ensino (SILVA, 2002).

Além disso, cabe evidenciar a ideologia do tem-
po e do não-tempo. Falta tempo para tudo: para ler,
estudar; faltam livros, dinheiro para comprá-los, bi-
bliotecas nas escolas. A pressa e correria atinge to-
dos em seus afazeres.

Apesar das múltiplas possibilidades de cursos
superiores ofertados em instituições particulares, as
oportunidades da realização de um curso superior
se tornam, em muitos casos, remotas em nosso país,
principalmente no que diz respeito à formação do
professor, que, dadas as suas condições socioeco-
nômicas, localização, jornada de trabalho, é impe-
dido de freqüentar cursos presenciais oferecidos
pelas faculdades.

Às vezes, cursar a graduação numa instituição
particular torna-se fácil, porque menos candidatos
concorrem às vagas, comparando-se com as univer-
sidades públicas. Porém, com o passar de alguns
períodos, é normal o professor perceber que não
tem condições financeiras para arcar com tal des-
pesa, uma vez que, além das obrigações financei-
ras diárias, passa a ter mais esse gasto, acabando
por desistir dos cursos no meio do processo. Por
outro lado, tem-se a questão do difícil acesso, a dis-
tância de sua residência e a pouca oferta de cursos,
o que afeta quem reside e trabalha no interior do
País.

Cabe ressaltar, porém, que é necessário ao pro-
fessor rever seu olhar, olhando para além das linhas,
o que, de acordo com Silva (2002), só será possível
com o que ele denomina de leitor crítico, com pos-
sibilidades do desvelamento, da criticidade, exigên-
cia de novos posicionamentos, saída do mundo da
opressão, busca de uma vida mais feliz. Para isso,
torna-se preciso superar os aspectos enfadonhos,
chatos e tristes que permeiam os processos de leitu-
ra, principalmente na escola, transformando a lei-
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tura em algo significativo em sua vida.

Em Busca de uma

Leitura Crítica

De acordo com estudos realizados, encontra-
mos um autor brasileiro que muito tem buscado pro-
vocar, em congressos, encontros e seminários, re-
flexões sobre a formação do leitor crítico. Para Eze-
quiel Theodoro da Silva (2002), o processo da lei-
tura crítica deve ser estimulado desde as séries ini-
ciais, com materiais escritos, impressos e eletrôni-
cos que chegam até nós. O leitor crítico reflete e
transforma possibilidades em frente a diferentes tex-
tos. E o professor se transforma dentro do espaço
educacional em um grande articulador, mediador
da ação educativa incentivando os diferentes pro-
cessos de busca nos educandos.

Mas o que é ler um texto criticamente? Na ten-
tativa de encontrar respostas a essa pergunta, recor-
remos ao próprio autor. Para Silva (2002, p. 33),

Ler um texto criticamente é raciocinar sobre os
referenciais da realidade desse texto, examinan-
do cuidadosamente e criteriosamente os seus
fundamentos. Trata-se de um trabalho que exi-
ge lentes diferentes das habituais, além de reti-
nas sensibilizadas e dirigidas para a compreen-
são profunda e abrangente dos fatos sociais [...].

Ante essa definição, temos, em nosso país, um
quadro de leitores classificados da seguinte forma:
leitores críticos e não-críticos. Silva (2002, p. 13)
ainda nos aponta:

A criticidade, enquanto emblema da cidadania
e valor atitudinal, é trabalhada ideologicamen-
te por aqueles que detêm o poder econômico e
político. Isto porque a conservação e reprodu-
ção dos esquemas de privilégio dependem, fun-
damentalmente, da ignorância e do conformis-
mo, aqui tomadas como forma de escravização
da consciência. Daí que a presença de sujeitos
críticos e, por extensão de leitores críticos seja
incômoda, seja tomada como um risco aos de-
tentores do poder [...].

Sabemos que criticidade não se faz do dia para
a noite, mas é preciso começar a pensar em possi-
bilidades de nos tornarmos leitores críticos, para que
possamos estimular outros leitores a um devir críti-
co em nosso país.

Quando falamos de leitores críticos, necessá-
rio se faz refletir sobre o sistema político-econômi-
co vigente: o capitalismo. Como país inserido em
uma política que tem como predomínio o capital,
teremos divisões e contradições em suas diferentes
classes sociais, ou seja, a existência de uma classe

social dominante e dominada culturalmente, den-
tre esses, leitores e não-leitores, críticos e não-críti-
cos. Dessa forma, temos uma classe dominante que
insiste em passar e repassar para as diferentes esfe-
ras sociais valores que têm em seu contexto políti-
co princípios do neoliberalismo como base ideoló-
gica.

Fica claro que a formação do leitor é atravessa-
da pelas questões sociais, políticas, econômicas que
perpassam o País no qual vivemos, ou seja, não há
como discutir leitura, formação de leitores críticos,
sem situá-los nas contradições presentes da socie-
dade. É nesse cenário que a necessidade de uma
leitura crítica se faz presente, buscando levar o ci-
dadão a compreender sua real função e as contradi-
ções que permeiam sua historicidade, proporcionan-
do, dessa forma, reflexões e busca de ações concre-
tas, para que a riqueza não seja privilégios de pou-
cos.

Sabemos que a leitura pode alienar ou emanci-
par, dependendo da forma como o sujeito a faz. No
entanto, o modo como a promovemos vem se ca-
racterizando, na maioria das vezes, como uma pro-
posta de alienação, pois em raras situações nos de-
paramos com práticas de leitura crítica, leitores que,
ao ler, lêem para além do texto.

É preciso ressaltar que, de acordo com as teori-
as clássicas da leitura, encontraremos três posturas
distintas que refletem um leitor e sua interação com
os textos: o ler as linhas propostas, o ler nas entreli-
nhas e o ler para além das linhas. Pensando no
marco das teorias clássicas, precisamos lutar por
uma população que realize leituras voltadas para a
possibilidade do ler além das linhas, que modifi-
que situações no seu contexto, que vá além do que
o escritor se propõe, que seja, de fato, o que Silva
(2002) tão insistentemente reflete: “leitores críticos”.

A diversidade e multiplicidade dos textos pro-
vocam no leitor uma certa estratégia de criticidade
na seleção do material que está à nossa disposição,
tendo como princípio básico a qualidade do que se
lê. No entanto, sabemos que, para realizar leitura
crítica e seletiva, faz-se necessário outro fator: a
maturidade do leitor. O que só se adquire com um
trabalho contínuo de leitura, estabelecido não no
sentido do tempo vivido, mas, sim, nas experiênci-
as com diferentes portadores textuais, 3 em diferen-
tes épocas e contextos.

Para Lajolo (1984, p. 53), o leitor maduro “[...]

é aquele para quem cada nova leitura desloca e al-

tera o significado de tudo o que já leu, tornando

mais profunda sua compreensão dos livros, das gen-

tes e da vida”. O leitor maduro é aquele que se po-
siciona, reflete, indaga, propõe, o que poderá se
refletir nas chances de ser bom professor.

Gostar de ler e praticar a leitura são fatores im-
prescindíveis para a formação do cidadão crítico ca-

3 Os portadores textuais referem-se aos diferentes gêneros textuais que, de acordo com a classificação de Kaufman e Rodriguez (1995), são os
seguintes: literário, jornalístico, informação científica, instrucionais, epistolares, publicitários e humorísticos.
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paz de construir e reconstruir idéias, propor mu-
danças, analisar as mazelas e ideologias que per-
meiam o sistema socioeducacional de nosso país.

Sabemos que não lemos tudo de que gostamos,
mas deveríamos ter a liberdade de ler o que quere-
mos. No entanto, a realidade que permeia o espaço
escolar difere bastante dessa real situação. A escola
vem, há anos, impondo aos aprendizes leituras que
ela, como instituição, classifica como adequadas,
esquecendo-se das diferenças sociais, culturais, po-
líticas e econômicas do País. Os educadores, gos-
tem ou não, vão seguindo passo a passo o que a
instituição estabelece. Mas, até quando seguiremos
fazendo o que a escola determina, sem reflexão e
sem questionamentos em busca das mudanças so-
ciais do sistema?

É preciso repensar as práticas de leitura instala-
das nos diferentes espaços educacionais. Da forma
como vem sendo tratada, a leitura, cada vez mais,
caracteriza-se como um ato individual e solitário.
Precisamos construir pontos de encontro entre au-
tor e leitor, para que o processo de leitura tenha
sentido e significado. É preciso compreender que
“Ler não é decifrar, como num jogo de adivinha-

ções, o sentido de um texto” (LAJOLO, 1984, p. 59).
Ler é muito mais que isso; é interação, crítica, aná-
lise, relação, interpretação, compreensão.

Formação de Leitores

Críticos

Como já evidenciamos acima, a formação de
leitores críticos não é tarefa fácil. Tendo a oportuni-
dade de vivenciar práticas com realidades educaci-
onais distintas, inclusive com modalidades de apren-
dizagem também distintas (presencial e a distância),
na formação de professores/alunos aprendizes, do
curso graduação em Pedagogia, sentimos a necessi-
dade da formação de leitores críticos nos diferentes
espaços educacionais.

Não podemos negar que somos frutos de uma
escola que traz como prioridade um ensino voltado
para a tendência liberal tradicional, na qual os mol-
des educacionais eram estabelecidos com ênfase no
conteúdo, o saber centralizado nas mãos do profes-
sor, sendo o aluno um ser passivo de conhecimen-
tos e aprendizagem, alguém que não tinha nada a
ofertar. Nesse sentido, fomos o tempo todo habitu-
ados a cumprir o que a escola determinou como
correto, ou seja, a aceitação, a submissão, a aliena-
ção, o aceitar tudo que era imposto, estabelecido
como regras a seguir. A justificativa foi sempre a
mesma: a escola era a detentora do conhecimento.
Mas quem era a escola? Éramos nós, pessoas, for-
madores, educadores, construtores de outras pes-
soas que, aos poucos, fomos ensinando essas “ver-
dades” e afastando muitos de nossos alunos da pró-

pria escola, do próprio mundo da leitura.
Se pensarmos um pouco, não é estranho lem-

brarmos que, em nossa trajetória de leitura (ou não),
os contextos eram voltados para uma leitura nos
quais os professores exigiam o cumprimento de ler
um paradidático que seria para uma prova, traba-
lho, apresentações, roteiros a seguir. Outro dado,
que possivelmente encontraremos em nossas histó-
rias de leitura, era o castigo, como a ida a bibliote-
ca; como se freqüentar uma biblioteca fosse sinôni-
mo de punição.

Atitudes como essas, aos poucos, foram nos
afastando da leitura. Os muitos que resistiram a es-
ses aspectos resistiram por influência da família, ami-
gos, parentes, conhecidos que, apesar de toda a ten-
tativa da escola, não conseguiram afastá-los da lei-
tura e hoje são verdadeiros leitores.

Deixando de lado um pouco o ensino que se-
gue a tendência tradicional, hoje vivemos uma nova
era. Uma era de um ensino voltado para a tendên-
cia progressista, que tem como pressuposto teórico
a análise crítica da realidade social, uma sociedade
que tem como premissa a luta por mudanças soci-
ais, que dá ao cidadão o direito de se expressar, de
ser um indivíduo ativo na sociedade; e a escola con-
tribui no instrumento do educador que é o grande
articulador desse processo, é ele o facilitador, o es-
timulador, o que provoca o saber no espaço formal
de ensino. Já nos dizia Vigotski (1999) que o bom
ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimen-
to, é aquele que é provocador, que vai além do que
o aprendente sabe.

No entanto, como estão as práticas de forma-
ção de leitores nas escolas? Como estão as leituras
de nossos professores/alunos aprendizes? Não é es-
tranho encontrarmos professores/educadores não-
leitores ou, ainda, termos mais alunos do que pro-
fessores/educadores leitores. Afinal, toda a estrutu-
ra social de nosso país converge para esta realida-
de: é mais fácil lidar com uma sociedade não-leito-
ra, leitora de romances, revistas, jornais, do que de
textos reflexivos, acadêmicos. Dessa forma, vamos
formando o triste ciclo de não-leitores nas escolas.

Por outro lado, questionamentos se fazem ne-
cessários: como posso falar de leitura com meu alu-
no, se não sou leitor? Como posso provocar a leitu-
ra no outro se não tenho em mim implícito esse
desejo? Como encantar meus alunos ao maravilho-
so mundo da leitura e da escrita se não sou, como
educador, um leitor em potencial? Infelizmente, vi-
vemos um contexto no qual somos permeados por
um ciclo perverso que nos sufoca, não permitindo
que sejamos de fato leitores assíduos. As jornadas
de trabalho são múltiplas, o que impede a busca
pelo saber. Não é raro termos professores/educado-
res com jornadas de trabalho dupla ou, às vezes,
até tripla, para dar conta de sua sobrevivência, im-
pedindo-os da apropriação de novas leituras. Por
outro lado, é preciso também evidenciar que um
professor/educador que não lê, não se informa, não
tem como manter seus alunos atualizados e estimu-
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lados. O que fazer diante dessa triste realidade?
Entendemos que as dificuldades que envolvem

a leitura sempre estarão presentes em nosso dia-a-
dia, no entanto não podemos usá-las como artifício
que justifiquem a não-leitura do professor/educador.
É preciso muito mais, é preciso provocar condições
para que essa leitura aconteça, quer nos espaços
educacionais, quer nos espaços familiares, quer nos
espaços individuais. O que não dá mais é aceitar
desculpas para o não ler, para o não ler criticamen-
te, pois, aí, sim, estaremos fadados à alienação cul-
tural, e o pior, estaremos também formando indiví-
duos alienados, se partirmos da concepção de que
somos professores/educadores formadores de outras
pessoas, também cidadãos. E não há como negar, a
academia se torna um espaço privilegiado para que
essas reflexões e ações aconteçam.

Considerações Finais

Como exposto, este artigo tem por finalidade
refletir sobre as práticas de leitura dos professores/
alunos aprendizes de cursos de graduação em Pe-
dagogia, enfatizadas por meio de uma leitura críti-
ca e diferentes possibilidades de provocar mudan-
ças nos contextos sociais.

Por meio da diversidade que temos nos diferen-
tes cursos de Pedagogia, percebemos que, infelizmen-
te, a prática de leitura ainda não se apresenta como
um provocador real de mudanças significativas. É co-
mum perceber que o fato de cursar uma graduação,
para muitos, é sinônimo de acesso a um conheci-
mento até então negado; sinônimo de auto-estima.
No entanto, apenas ter acesso ao curso superior não
é sinônimo de garantia de mudanças sociais. Acredi-
tamos ainda, que mudanças estão acontecendo nos
diferentes espaços-tempos nos quais esses professo-
res/alunos aprendizes estão inseridos, no entanto de-
vemos nos questionar se são, de fato, significativas.

Percebemos, também, que os professores/alu-
nos aprendizes que trazem, ao longo de sua vida, o
desejo pela leitura, provocado na família, por pa-
rentes e amigos, ou na escola, têm no curso superi-
or (Pedagogia) um despertar para que essa prática
seja expandida nos diferentes espaços sociais, ago-
ra de forma crítica; para aqueles que tinham o pro-
cesso da leitura “adormecido”, o fato de fazer um
curso superior voltado para a área educacional pro-
voca o despertar de suas potencialidades, pois, du-
rante a vida toda, não se percebiam capazes desse
entendimento. No entanto, percebemos também
professores/alunos aprendizes que são taxativos e
insistentes em dizer que não manifestam desejo para
a leitura, mesmo cursando a graduação, e às vezes
atribuem essa falta de desejo ao cansaço mental e a
falta de tempo, ficando claro que uma prática de
leitura crítica ainda não se faz presente em sua vida.

Acreditamos que tais diferenças são retratos de
concepções ainda arraigadas em nosso ser à espera
do outro que nos ensine ou do outro que nos impo-
nha: “faça isso ou aquilo”. Percebemos, ainda, uma
deficiência na formação do educador pela busca do
conhecimento, provocando um não saber, um não
fazer, em nome de um não sei se sou capaz. É mais
fácil receber pronto, do que ir em busca de... Tal-
vez a escola seja de fato a grande vilã desse contex-
to, talvez não.

O fato é que muitos ainda não têm a percepção
de que, quando queremos, temos capacidade, por
meio de diferentes veículos, de provocar uma leitu-
ra crítica, por conseguinte uma aprendizagem críti-
ca e significativa. Percebemos, também, que a defi-
ciência da escola em não trabalhar uma leitura crí-
tica acaba provocando um ler por ler, e não um ler
com compreensão, capaz de provocar mudanças
sociais.

Concluindo, acreditamos que o contexto que
envolve professores/alunos aprendizes do curso de
Pedagogia refletindo a pouca (ou ausência) leitura
por parte de alguns (ou muitos) é um reflexo do nos-
so país, quando o assunto é educação; ou seja, a
triste realidade é que os nossos educadores ou futu-
ros educadores, pessoas que lidam com a leitura e
escrita diretamente, que provocam o ato de ler e
escrever nos espaços formais, ainda lêem e escre-
vem pouco, o que é lamentável, mas realidade em
nosso país.
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