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RESUMO 

 
 

ANDRADE PIRES, Célia Silva. EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA: UMA 
INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR.  p.98 Dissertação (Mestrado) – Programa de 
Pós-Graduação em Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 

O estudo Em busca do sentido da leitura: uma investigação 
interdisciplinar parte do pressuposto de que projetos interdisciplinares em leitura 
contribuirão na formação de leitores e escritores competentes. Investigar a temática 
da leitura implica na abertura a outros pressupostos dessa temática. A compreensão 
dos conceitos estudados e dos indicadores que surgirão durante o processo na 
produção de novos conhecimentos poderão contribuir na formação de novos 
leitores. A pesquisa encontra subsídios para a formação do professor na teoria da 
interdisciplinaridade. A pesquisa se organiza pelo diálogo e pela metáfora da 
mandala, como possibilidade de encontrar os significados da proposta de projetos 
de leituras na formação do professor pelos princípios interdisciplinares que nesta 
pesquisa pautamos na categoria da parceria e humildade. Partindo destes princípios 
interdisciplinares, os projetos de leituras poderão possibilitar o desenvolvimento da 
habilidade leitora dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, por meio da 
formação de professores com base na interdisciplinaridade. Articulados pelos 
projetos de leituras, alunos e professores poderão acessar informações e linguagens 
diferentes das habituais. A leitura possibilitará a atividade de comunicação verbal e, 
como tal, passível de ser analisada pela escrita. Para a leitura se transformar em 
uma prática intelectual é necessário que seja mais que letras, mais que registro; ela 
deve ser passível de compreensão por quem a faz. A leitura como objeto social é 
uma conquista da humanidade, um grande avanço para todas as formas de 
comunicação anteriormente produzidas, e, que através do diálogo, deverão propor 
espaços em tempos determinados, para anunciar avanços nesta área, na formação 
do professor, por projetos que contribuirão na formação do docente e do discente, 
cujas perspectivas passam a ser as de tornarem-se leitores competentes e 
interdisciplinares. 

 

Palavras-Chave: Leitura e escrita. Formação de Professores. Projetos. 
Interdisciplinaridade. 
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ABSTRACT 

 
 

ANDRADE PIRES, Célia Silva. IN SEARCH OF THE MEANING OF READING: AN 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH. p 98 Thesis (MA) - Graduate Program in 
Education: Curriculum, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2012. 

 

The theme in search for meaning in reading: an interdisciplinary research 
assumes that reading interdisciplinary projects will contribute to the formation of 
competent readers and writers. To investigate the issue of reading involve opening 
up the other assumptions of this theme. The understanding of the concepts studied 
and indicators that will arise during the production of new knowledge may contribute 
to the formation of new readers. Research finds benefits for teacher training in the 
theory of interdisciplinary. The research is organized by dialogue and metaphor of 
the mandala as a possibility to find the meanings of the proposed projects readings in 
teacher education, interdisciplinary by two principles: humility, consistency, wait, 
respect and detachment. Based on these principles interdisciplinary projects 
readings may enable the development of reader ability of students in the 5th year of 
primary education, teacher training by the search to be interdisciplinary. Articulated 
by the projects of readings, students and teachers can access information and 
languages different from usual. The reading will allow the activity of verbal 
communication and, as such, liable to be examined by writing. To read become an 
intellectual practice is necessary that it is more than letters, rather than registration, it 
must be capable of understanding by those who do. Reading as a social object is an 
achievement of humanity, a great step forward for all forms of communication, 
previously produced by the bias that the dialogue should propose certain spaces to 
time to announce advances in the area, in teacher education, for projects that help in 
teacher training and student perspective to be competent readers and 
interdisciplinary. 

 
 

 
Keywords: Reading and writing. Teacher Education. Projects. Interdisciplinarity. 
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1 EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA: O PASSADO NO PRESENTE 

 
No entanto, dizemos que o tempo é longo ou breve, o que só 
podemos dizer do passado e do futuro. Chamamos longo, digamos, 
os cem anos passados, e longo também os cem anos posteriores ao 
presente; um passado curto para nós, seriam os dez dias anteriores 
a hoje, e breve futuro, os dez dias seguintes. Mas como pode ser 
longo ou curto o que não existe? O passado não existe mais e o 
futuro não existe ainda. Por isso não deveríamos dizer “o passado é 
longo” – mas o passado “foi longo” – e o futuro “será longo”. 
Senhor, que és a minha luz, tua verdade não escarnecerá também 
nisso o homem? Esse tempo passado, foi longo quando já havia 
passado ou quando ainda estava presente? Porque ele só podia ser 
longo enquanto existia alguma coisa que pudesse ser longa. Mas 
uma vez passado, não existia mais: donde se conclui que não podia 
ser longo, porque já deixara de existir. Não digamos, portanto: “O 
tempo passado foi longo” – pois não encontraremos nada que 
pudesse ter sido longo; uma vez passado não existe mais. Mas 
digamos: “O tempo presente foi longo” – porque só era longo 
enquanto presente. Ainda não havia passado, ainda não havia 
deixado de existir, e por isso era susceptível de ser longo. Mas logo 
que passou, deixou de ser longo, porque cessou de existir. 
(Confissões. SANTO AGOSTINHO, p. 268, 269) 

 

Como leitora de livros, este trabalho emergiu do meu encontro com o passado 

no presente, que considero “longo enquanto presente”, ao intencionar entender o 

sentido da leitura em minha formação leitora. Aproprio-me das palavras de Santo 

Agostinho, para tentar explicitar a introdução deste trabalho EM BUSCA DO 
SENTIDO DA LEITURA: O PASSADO NO PRESENTE. A sensação ao começar a 

escrever e de buscar no passado o sentido da leitura realizada na infância. Inicio-a 

com medo de não conseguir e, aos poucos, ele, o medo, me paralisa. A busca de 

entender por que o passado ainda se faz presente e ao mesmo tempo resgatá-lo em 

mim, talvez, seja para justificar este trabalho de pesquisa intitulado EM BUSCA DO 
SENTIDO DA LEITURA: UMA INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR, nascido das 

minhas incertezas e do medo de não concluí-lo dentro do rigor exigidos pela 

academia e por mim considerados, ontológicos. 

Entre as incertezas, este trabalho de pesquisa deu-se pelo meu encontro 

como profissional, em que projetei algumas possibilidades na escola, a de 

conquistar a “autonomia leitora” (FREIRE, 2007) e contribuir na formação do grupo 

de professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, pelos projetos de leitura. 
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Primeiro tento resgatar o sentido da leitura como aluna, depois, como docente e 

atualmente como Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. Acredito que o motivo desse meu interesse em expandir a 

leitura na escola tenha sido resultados dos “desencontros” ocorridos em diferentes 

momentos de experiências escolares quer como discente, quer como docente ou 

coordenadora pedagógica.  

Entre os vários questionamentos da trajetória de vida acadêmica surge o que 

considero ser a grande pergunta que me inquietou. QUAL O SENTIDO DA LEITURA 

NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES? E, é na busca de minimizar essas 

inquietações, que busco neste momento, por meio desta, justificar o que neste 

momento a introdução da dissertação de mestrado trata, justificando-a. 

A pesquisa de cunho qualitativo, objetiva de modo geral o avanço na área 

educacional e a proposição de subsídios para a formação de professores pelo 

projeto de leitura. Objetiva-se, também, resgatar os diferentes sentidos das leituras: 

realizadas na infância antes de ir para a escola, o sentido da leitura pela linguagem 

da escola, o sentido da linguagem do projeto de leitura e, com a intenção de 

encontrar indicadores para resgatar o sentido da leitura na formação de professores. 

Por este estudo sobre a interpretação do sentido dos projetos de leitura 

considera-se a questão da interação interdisciplinar porque ao interpretar o sentido 

do projeto de leitura na escola e a sua importância na formação de professores, 

evidencia-se a relevância social deste estudo. Penso ser importante para este 

estudo a interpretação do sentido de projetos de leituras considerando-se também a 

interação interdisciplinar, porque na perspectiva desta interação das várias culturas 

em formação pode-se aprender com elas. No encontro com o passado da minha 

formação leitora aponto a relevância institucional do trabalho em um movimento 

vivido no presente, com alunos em processo de aprendizagem leitora.  

Ao fazer esta opção de resgatá-la, não estou presa ao passado, ao contrário, 

busco no desencontro que tive com ela na escola, obter a compreensão dele ao 

fazer leituras e tentar realizá-las com sentido para o aluno na escola, o que me 

possibilitou idealizar alguns projetos de leituras considerados, até então, utópicos 

por alguns professores na escola e por não estarem nos padrões escolares da 

escola “bancária”. 
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Os projetos de leitura nasceram desses desencontros com o meu passado 

leitor e busco nas experiências vividas encontrar subsídios para formar, atualmente, 

alunos e professores leitores e escritores competentes e, com isso, contribuir para a 

cidadania. 

Partindo deste pressuposto, busco no passado, encontrar subsídios para 

formar alunos e professores leitores, com possibilidades de virem a ser 

interdisciplinares pelo projeto de leitura. Idealizo pelo projeto de leitura o possível 

encontro com vários gêneros de textos, algumas metáforas1 e a criação de algumas 

mandalas2, na tentativa de sair dos desencontros das escolas do passado que 

faziam as leituras sem reflexão e já anunciadas em Freire (2007) como “leitura de 

mundo e da palavra”. Busco realizar algumas leituras pelas metáforas e mandalas 

no projeto de leitura, ainda que não seja uma prática comum nas escolas, mas, na 

tentativa de encontrar respaldo científico pela teoria interdisciplinar, ouso dar 

continuidade ao projeto, ao investigar o que são metáforas e mandalas neste 

trabalho de pesquisa. 

Com articulação no projeto de leitura e como coordenadora e professora, faço 

uso da minha história de vida evidenciando à minha formação leitora na escola, fato 

que considero relevante nesta pesquisa e que segundo Goodson3 (2007) a história 

de vida dos professores, está ligada à sua maneira de ensinar e aprender. Neste 

trabalho de pesquisa, utilizo a história de vida como instrumento para entender meu 

passado leitor para no “futuro”, ou seja, no “presente”, contribuir na formação de 

professores, para que não repitam os erros do passado, ocorridos em minha 

formação, já que para esse autor ela passa a ser uma metodologia interessante, 

baseada em histórias de vida. 

                                                           
1 A primeira metáfora que tive contato na escola junto com alunos e professores foi através do livro “O 
patinho que não aprendeu a voar”, de Rubem Alves em 2004.  A metáfora deste livro conduzia-me as 
escolas do passado e ao mesmo tempo, perceber a resistência de alguns professores sobre as 
possíveis mudanças e a insistência em manter-se no ensino bancário. 

2 A criação de mandalas na escola surgiu em virtude da minha necessidade de interagir com os 
alunos e professores e depois com a direção da escola. Na construção das mandalas nos 
aproximávamos e também surgia o respeito entre nós. Esse respeito não era sobre as coisas que ele 
fazia, mas, do que ele trazia dentro de si, o que considero “sagrado”. 
 
3 Para maiores informações ver entrevista completa na Revista Pátio-Ano XI-Nº. 43 - Histórias de 
vida e aprendizagem. Revista do mês de agosto à outubro de 2007. 
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Neste sentido, fazer uso da metodologia de história de vida facilita o 

desenvolvimento de ações que favoreça a formação do professor, do aluno e, 

também, do pesquisador. Esse enfoque interdisciplinar, entre outros aspectos, pode 

fornecer a recuperação da autoestima perdida, provocada pelo desencontro e 

desencantamento da educação leitora que recebi nas escolas ”bancárias”, que para 

melhor compreendê-la, pauto na teoria de Freire (2005). 

Dentro deste contexto e do possível encontro com a leitura pelo projeto, a 

metodologia escolhida é a de uma pesquisa Interdisciplinar (FAZENDA, 1999, 2002), 

já que esta metodologia permite a reflexão sobre nossas ações e leituras, 

contextualizadas às leituras de outros autores. Apresenta cunho fenomenológico, 

para que seja encontrado o sentido da leitura, que nesta pesquisa é a história de 

vida da coordenadora pedagógica. Pauta, também, nas análises de documentos 

escolares (Plano Escolar, 2010, 2011), em bibliografias, histórias pessoais e de 

alguns fragmentos da história de vida dos professores e com resultados parciais do 

projeto de leitura. 

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos pela construção da metáfora 

da mandala, e, como na obra machadiana, utilizar de retalhos, linhas e agulhas. Na 

tentativa de desatar os nós que me mantinha presa ao passado e construir uma 

relação profissional no “presente” com os professores da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, busco a “totalidade” (TAINO, In: FAZENDA, 2002) na escola. Na 

busca do “sentido” da leitura em minha vida pauto na teoria de Frankl (2008), para 

argumentar que aqueles que têm uma determinação e uma missão a cumprir 

encontram o sentido para sua vida e, neste trabalho, seguindo esta linha, busco o 

sentido das leituras já feitas na infância articulada as leituras feitas na escola. Ao 

buscar o sentido da leitura sou muitas vezes “fiel e infiel” (DERRIDA, 2001) por 

causa dos desencontros com elas, na escola. Em busca de “direção” (PINEAU, 

2000) para o projeto de leitura (CAGLIARI, 2002, MARTINS, 2003; FREIRE, 2007) 

esboço meu objetivo de formar leitores já nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

com perspectivas de vir a serem intelectuais e contribuir na formação de professor 

(FAZENDA, 2005). 

Essa dissertação está estruturada em quatro círculos. Iniciamos o trabalho, 

EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA: O PASSADO NO PRESENTE como 

sendo a introdução ao apontar os objetivos da pesquisa, a metodologia com a 
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apresentação do tema e a partir de minha história de vida, implementar um projeto 

de leitura na escola. 

No primeiro, CÍRCULO DO RENASCIMENTO PELA PESQUISA, são 

apresentadas as reflexões de como surgiu o interesse pelo tema leitura na escola. A 

formação inicial, os caminhos percorridos, os conflitos, as leituras sem sentido e 

também, a reflexão pela leitura feita como aluna sobre o espaço escolar, que 

impulsionaram à definição do título deste trabalho. Debruço-me sobre as questões 

interdisciplinares ao investigar o sistema de ensino da Escola Branca (E.B.) pelo 

encontro da linguagem familiar e acadêmica, da leitura e escrita, em uma 

perspectiva interacional abordada pela categoria do encontro, da metáfora da 

mandala. A mandala, neste caso, esta tecida a partir do diálogo interdisciplinar e 

busca aporte teórico e metodológico em outros autores que trata de história de vida, 

de interdisciplinaridade, de leitura, de coordenação pedagógica e formação de 

professores. 

No CÍRCULO DA HUMILDADE: EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA 
PELA LINGUAGEM DA ESCOLA, círculo segundo, está pautado na linguagem 

escolar considerando a coordenação pedagógica e as expectativas de pais e 

professores. 

A investigação ocorre pelo diálogo do projeto de leitura apresentado aos 

professores, e pela leitura do Plano Escolar. Tenta-se ainda, desenhar o espaço 

escolar atual: sua estrutura física, a proposta pedagógica e o material didático usado 

no quinto ano, ou, para comprovar a relevância deste estudo. 

Apresenta-se aqui, no CÍRCULO DA AUTONOMIA: A LINGUAGEM DO 
PROJETO DE LEITURA a tentativa de efetivar o espaço democrático na escola ao 

buscar a autonomia pelo projeto de leitura para os professores e alunos, deduzindo 

que eles comecem a intuir uma escola que forme cidadãos livres, a partir desta 

prática.  Neste capítulo também são apresentados alguns resultados parciais do 

projeto de leitura realizado nesta escola. 

No CÍRCULO DA LEITURA COMO CAMINHO, faz-se a retomada dos 

círculos anteriores e análise do projeto de leitura, considerando também, no 

presente, o já discutido e buscando o sentido e direção do percurso desenhado, 
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tema de relevância pessoal, pois permitiu o resgate da minha história de vida na 

tentativa de compreender o espaço escolar. 

O CÍRCULO DA LEITURA COMO CAMINHO, fecha-se temporariamente a 

discussão desta pesquisa que teve o projeto de leitura como instrumento para 

investigar a formação dos professores e também, se há possibilidades de abertura 

de outros círculos a serem investigados já que os resultados obtidos são parciais e 

as exigências na educação são muitas. 
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2 CÍRCULO DO RENASCIMENTO PELA PESQUISA 

 
Os homens por sua vez, se sentem inseguros e desafiados diante da 
exigência de aprendizagem constante, nessa nova sociedade do 
conhecimento e da globalização, em permanente mudança. Mas, 
independente deste contexto, o ser humano sempre buscou a 
totalidade, mental, física, social, individual - inclusive porque nas 
primeiras fases de desenvolvimento da civilização tinha concepções 
essencialmente de totalidade. Ressaltamos ainda a necessidade de 
se manter bem firme suas raízes na realidade, captada pelo olhar da 
totalidade, que, favorecendo a discussão coletiva, a troca de 
experiências e de energia, permita a investigação de práticas 
capazes de superar o individualismo, a desesperança e os 
desencontros (TAINO, In: FAZENDA, 2002, p.101). 

 

Pela certeza de sermos falhos e humanos, e pela insegurança do “passado 

estar contido no presente”, esta insegurança aumenta ao buscar resgatar a história 

pessoal da minha formação leitora e principalmente ao assumir o cargo de 

coordenadora pedagógica em 2006. Como exigência da aprendizagem constante, 

proponho aos professores trabalharmos com projeto de leitura. 

Pelo projeto percebo que talvez, sejam as premissas das histórias de vida, 

que me fazem refletir sobre a leitura e escrita e seu movimento na escola. Para que 

possamos nos organizar como seres inteligentes e capazes de desmitificar a falta de 

sentido da leitura na escola, procuro me organizar física e mentalmente na 

elaboração do projeto de leitura. Organização que ora inicio abrindo-a pela minha 

história de vida. 

 

2.1 ABRINDO CÍRCULOS PELA HISTÓRIA DE VIDA 

 

A leitura faz parte de minha infância. Sou a sexta filha de uma família de três 

irmãos e três irmãs. Embora, a escola não fizesse parte da nossa vida como deveria, 

a leitura esteve presente em nossa casa na linguagem oral e na escrita pelos livros 

populares e alguns clássicos. 

Nas tardes ensolaradas, sentávamos na sala ou na soleira da porta e 

ouvíamos várias histórias populares contadas pela minha irmã, nove anos mais 

velha que eu,e que na época,  tinha somente o segundo ano primário. Minha irmã é 



21 
 

a segunda filha de uma família de nove pessoas. O primogênito, meu irmão mais 

velho, teve somente o segundo ano primário, e pelas dificuldades enfrentadas na 

escola, por não conseguir compreender as leituras feitas, acabou desistindo dela e 

de si mesmo, não mais frequentando-a. 

Minha irmã fazia as leituras das histórias por livretos ou, narrando contos 

populares com muita desenvoltura, em sua linguagem peculiar, em nossa casa. 

Suas leituras nos propunham reflexões significativas sobre o que era a vida além 

daquele espaço em que vivíamos.  

Enquanto ela lia, minha mãe fazia bolo de fubá no fogão de lenha, fervia o 

leite que vinha da mangueira, e passava o café. O aroma do café tomava conta de 

nossa pequena casa e nossa imaginação ia além dele, do quintal com flores e das 

montanhas azuis, ao mesmo tempo, em que sentava-me na taipa do fogão. Neste 

mesmo tempo meu pai aboiava nos campos, e o som do berrante do vaqueiro, era 

ouvido em toda a redondeza. 

No pequeno espaço de minha casa, recebíamos outras pessoas da 

vizinhança que compartilhavam em silêncio os deleites das histórias lidas por ela. 

Após as leituras, eram feitas as interpretações em diferentes linguagens pelos 

presentes, que na maioria das vezes viam na leitura uma metáfora impossível de ser 

real o lido, o que muito me instigava, pois, se estava escrito era porque alguém a 

fez, e os escritos podiam ser verdadeiros. 

Neste encadear de pensamento, se alguém a fez, viveu-a ou presenciou 

aqueles momentos e ordenadamente, as escreveu. Ainda pensando, acreditava que 

aquelas histórias eram verdadeiras e queria conhecê-las, como também, descobrir 

como os autores conseguiam descrevê-las com tanta nitidez. 

Após anos destes fatos, a linguagem da leitura e escrita, retorna à minha vida, 

como uma iniciante no mundo da leitura e escrita, ao fazer este trabalho de 

mestrado e recorrendo a minha história de vida para compreendê-la. 

Devido à complexidade de descrevê-la, continuo investigando a árvore que 

compõe a minha estrutura familiar leitora para compreender o contexto escolar atual 

e a perda de sentido dessa leitura da infância ao entrar na escola. Metaforicamente 

estou nua, despojada de mim mesma para ir ao encontro da minha família sem 
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receios ou medo, pois, sinto que não tendo compreendido o passado, ele nos 

aprisiona, não nos deixa caminhar para o autoconhecimento. 

Em busca do autoconhecimento, ouso continuar caminhando entre este 

trabalho, mesmo sendo de uma família comum, constituída no ano de 1948 em que 

a escola era um espaço privado e não permitido a todos. Por ser privado e devido à 

classe social desfavorecida em que nos encontrávamos, minha trajetória como 

criança, era talvez igual à de muitos naquela época e, com destino a trabalhar na 

roça ou ser empregada doméstica na casa grande, mesmo em tempos de possíveis 

mudanças deste quadro, com a entrada das crianças mais cedo na escola. Pela 

escola, pressentia que havia possibilidades de fazermos nossas vidas diferentes das 

demais pessoas do lugar que como as árvores, mantinham suas raízes fixas 

naquele chão. 

Sem essa ideia de fixação, aos cinco anos de idade, ouvia algumas pessoas 

comentarem sobre a escola e que lá era o lugar para aprender, ter conhecimento, 

ser alguém. Não sabia o que eles queriam dizer, mas, sabia que era um espaço 

importante e desejava estar lá. 

Sentia que a escola, poderia dar-me à liberdade de expressar, e esta por sua 

vez, a autonomia e fazer as mudanças possíveis em minha vida e nas dos demais 

de minha família. Buscava saber o que acontecia na escola, quem era aquela 

criança que, cantava e brincava naquele espaço não permitido a todos, já que meus 

irmãos e pais não a frequentavam. 

Enquanto esse desejo não realizava, mesmo sem ir para a escola, a região 

que morava nos anos de 1963 e 1964, proporcionava-me inúmeras leituras. 

Algumas eu fazia no momento que olhava o verde da mata e o azul do céu e via 

nelas, histórias e possibilidades infinitas de recriar qualquer situação, como se esses 

lugares fossem uma infinita biblioteca jamais visitada. Mesmo assim, faltava algo, 

estava incompleta, precisava buscar além da janela restrita da minha casa, ou da 

soleira da porta das histórias ouvidas outras histórias diferentes daquelas, mas, que 

fossem reais, concretas, palpáveis e que me dessem a tão sonhada liberdade; a de 

aprender a ler na escola e compreendê-las. Era essa a primeira percepção sensorial 

que tinha da escola, minha primeira leitura dela. 
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Em busca de autonomia, aos oito anos, morando em outra cidade do interior 

paulista, senti a necessidade de uma leitura sistematizada, queria mais, e a escola 

era o lugar que formava pessoas leitoras com métodos próprios de ensino. Era a 

“possibilidade” do encontro com o espaço escolar e da sua sistematização pelas 

pessoas que possuíam o conhecimento. 

Foi, em 1968, o primeiro contato com o espaço escolar já com nove anos de 

idade. Era uma Escola Pública. Espaço estranho, frio, informal, com pessoas sérias, 

disciplinadas, em que não havia diálogo com a criança, somente os professores 

tinham voz e conhecimento, e a escola não era o que eu pensava. Mas, era a 

escola. 

A construção das salas de aula era feita de tábuas, tínhamos somente uma 

sala feita de alvenaria, sala que nunca entrei e mais tarde vim a saber, ser a 

diretoria, espaço que desejei conhecer e saber o que fazia quem ali habitava. Sentia 

que a escola era parecida com um jogo. Como jogo, o professor ditava as regras ao 

ensinar, sem dizer claramente quem ganhou no final. A essa atitude o sentimento 

era de que sempre perdíamos, o que tornava o jogo estranho e desmotivador. 

Achava estranho o jogo que o professor fazia com as letras, não entendia o 

que queria, pois, o jogo ficava sempre inacabado e não conhecíamos suas regras. 

Estes jogos bloqueavam-me pela falta de informações e de objetivos ao fazê-los, o 

que me dificultavam a leitura sobre as palavras e a escrita que nunca chegava a ser 

completa, por causa dos professores falarem muito alto e não completarem os 

pensamentos iniciados ao apresentarem as palavras, e mudarem constantemente 

de foco. 

Pela falta de completar as palavras, quando íamos escrever a professora 

colocava na lousa fragmentos de palavras ou letras soltas e pedia para nós 

anotarmos no caderno. Mais uma vez, não via sentido no conteúdo dado por não 

fazerem parte da minha realidade e pensamento, mas, que me causavam uma 

estranheza em relação ao mundo e as pessoas, por não compreendê-las em sua 

totalidade e pela falta de clareza do que estava sendo ensinado. 

 

A compreensão do que se está lendo, estudando, não estala assim, 
de repente, como se fosse um milagre. A compreensão é trabalhada, 
é forjada, por quem lê, por quem estuda que, sendo sujeito dela, se 
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deve instrumentar para melhor fazê-la. Por isso mesmo, ler, estudar, 
é um trabalho paciente, desafiador, persistente. Não é tarefa para 
gente demasiado apressada ou pouco humilde que, em lugar de 
assumir suas deficiências, as transfere para o autor ou autora do 
livro, considerado como impossível de ser estudado (FREIRE, 2007, 
p. 35). 

 

Como não compreendia as palavras soltas que a professora ensinava, 

mesmo sem compreendê-las, no mês de outubro do mesmo ano, recebemos na 

sexta-feira a autorização de que poderíamos ler. Foi um alívio. Tínhamos que ler um 

livro e recontá-lo na aula de segunda-feira. Fui eufórica para casa. Procurei nos 

livros existentes e guardados em minha casa, um que fosse especial. Não medi 

esforços, subi e desci várias vezes da cadeira para alcançá-los. Distribuí no chão e 

caminhava entre eles com certa familiaridade, e entre os achados, dois chamaram-

me a atenção: Tistu o menino do dedo verde, autor Maurice Druon, publicado em 

1957 na França, e, Os Miseráveis de Victor Hugo, escrito em 1862 na França, que li 

uns dois anos depois. Optei em ler, Tistu, o menino do dedo verde, e assim o fiz 

durante o final da semana. 

Ao retornar na escola na segunda-feira, os alunos relataram histórias da 

“Cinderela”, “João e o pé de feijão”, “João e Maria” e outras, do mesmo gênero. 

Fiquei com medo de falar o que tinha lido, por não ser do mesmo gênero, então, 

calei-me. Muitas crianças olharam para e mim esperando que falasse que não 

consegui ler. 

Dentro deste contexto, olhei para a professora e perguntei se ela conhecia a 

história do livro “Tistu, o menino do dedo verde”. A resposta foi o silêncio, mas, 

mesmo assim, contei aos demais a leitura feita. Não houve comentários. Após esse 

fato, a leitura passou a fazer parte da minha vida e sentia que entre nós havia uma 

“parceria”, e uma possibilidade de usá-la para enfrentar futuros desafios, mas, o 

medo tinha se instalado em mim. 

Esta “parceria” com a leitura nunca foi desfeita. Encontro nela possibilidades 

de respostas para os desafios, os quais devem ser superados, principalmente na 

área da educação. Pela leitura, pressentia que a escola não mostrava seu sentido 

real para o aluno em processo de alfabetização leitora, por considerar somente as 

leituras que a própria instituição indicava. Por sentir que elas eram diferentes das 
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que eu conhecia, lia mais livros, ao mesmo tempo em que buscava parceiros para 

compartilhar minhas outras leituras. 

Pela parceira e na busca de compreender o processo da leitura, ao ingressar 

na educação em 2004, após trinta e seis anos deste fato, agora como docente, 

delimita-se o marco reflexivo de minha vida quanto ao espaço escolar e sua função 

em formar leitores. Neste sentido, as perguntas que me acompanharam durante 

décadas, embora sejam as mesmas, retornam e buscam respostas cientificas destes 

fatos. Quem são as pessoas que habitam a escola e tem comportamentos e atitudes 

parecidas das pessoas do passado? Quem são nossos alunos? Como eles fazem as 

leituras? Eles escrevem o quê e para quê? 

Partindo destes pressupostos, e na tentativa de encontrar as possíveis 

respostas no decorrer do trabalho e considerando a relevância da leitura na história 

vivida, busco na própria História, e na história da escola, alguns indicadores que 

possam contribuir na efetivação da leitura na escola, possibilitando aos professores 

e alunos sua autonomia leitora pelo projeto. 

Além das minhas memórias, teço também pelas memórias dos meus irmãos e 

mãe em busca das possíveis respostas. Não satisfeita pelo relato anterior, retorno 

aos lugares físicos, viajo para o interior de Minas Gerais (Baependi), onde meus pais 

nasceram, refazendo trajetos, sentindo o chão, as matas, vendo as pessoas e os 

locais onde estão as escolas atuais. Também, visito os parentes de minha mãe em 

Mauá- SP, em busca de possíveis respostas para compreender minha história que 

foi escrita até o momento. 

Após essas viagens, visito o local físico onde está sediada a casa grande da 

fazenda, e, a casa que morei nos anos de 1963 e 1964, em busca de respostas da 

minha formação leitora e para encontrar o local da escola que não frequentei. Faço 

essa primeira visita, em junho de 2010. Não conseguindo o que desejava naquele 

primeiro encontro, na semana seguinte, retorno. 

Em, 10 de julho, um domingo, acordo cedo e me preparo para rever o local 

onde morei. Com a imaginação fértil, cheia de expectativa de rever os lugares que 

ainda estavam vivos em minha memória, ouso enfrentar meu passado já passado. 

Era o momento de resgatar algo, que para muitos existiam somente em minha 

imaginação. Assim, considero este fato importante e cheio de “possibilidades, como 
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aponto nos CÍRCULOS DAS POSSIBILIDADES: AS TRÊS CASAS em busca de 

respostas as essas perguntas feitas. 

 

2 CÍRCULOS DAS POSSIBILIDADES: AS TRÊS CASAS  
 

 
__Vou atrás de minhas respostas. Não posso ficar aqui parado, 
enquanto meus parentes acham que fiquei maluco. O rio vai me 
contar coisas novas sobre o que vi, tenho certeza. (MUNDURUKU, 
2004. 
 

 
Figura 1-As três casas 

 

Ir ”atrás das respostas” era o que se podia entender no CÍRCULO DAS 

POSSIBILIDADES: AS TRÊS CASAS. Na tentativa de entender o que havia além 

delas, busco entender o que são possibilidades investigando o seu conceito e se 

Fonte: Arquivo pessoal 1 
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elas, as possibilidades, podem ajudar na educação hoje. Ao me fazer entender a 

inquietação que me move na busca dos motivos para vivências diferentes das outras 

pessoas naquele lugar, longe dos demais. 

Encontro em Mora (1978, p.222) o conceito de possibilidades como “a 

expressão do que é possível que, na lógica modal, não elimina todos os problemas 

levantados pela noção do possível”. Com isto, muitos autores, continuaram 

ancorados nas bases lógicas, em que referiu que possibilidades eram problemas 

ontológicos, relacionados ao ser, ou até mesmo psicológicos por ela não ser 

considerada possível. Na perspectiva da lógica, só é considerado possível aquilo 

que se realiza. Na busca do possível e de realizar algo significativo para mim, para 

os professores e alunos decido ir além. Vejo neste resgate pela minha história 

possibilidades de respostas ao retornar e procurar entender meu passado, como 

disse anteriormente, já passado e, no entanto presente, sem me deixar avançar com 

o grupo de professores por causa de seus efeitos ainda presentes. 

Pela imagem registrada das três casas, há possibilidades de resgate do meu 

passado, também pelo projeto de leitura. Ainda investigando, em Japiassu (2001, 

p.154; 155) encontro que “possibilidade é originário do latim possibilitas”, ou seja: é 

saber distinguir a possibilidade física, ou, aquilo que é de fato realizável, que não vai 

contra as leis da natureza. É uma possibilidade lógica, que indica aquilo que é em 

princípio realizável, já que não envolve nenhuma contradição aos princípios naturais, 

ou seja, realiza o que é necessário.  

Fisicamente, nos anos de 1963 e 1964, não era possível mudar minha vida, 

como também não era possível mudar a vida dos demais da minha família, hoje, 

possuo essa consciência. Mas, mesmo sendo criança e por necessidade de um 

projeto de vida, vi nas três casas, o que de fato podia se tornar realizável, ir além, 

pois não seria ir contra as leis da natureza romper com o pequeno sistema existente 

e fechado, que não me pertencia e, também não pertencia aos meus familiares, 

embora, eles ainda não o soubessem. Sentia que eles desejavam ir além daquele 

lugar fechado pelo homem, mas, como não tinham projeto de vida, não viam 

possibilidades de seguir, como já intuía. 

Morando em uma daquelas casas, ao sonhar projetava um mundo melhor, e 

busquei pelas leituras, brechas, e que estas pudessem me tornar como as pessoas 

que moravam na “casa grande”, pessoas diferentes daquelas com as quais convivia. 
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Não compreendia porque aquelas pessoas eram consideradas melhores, pois, eu, 

não sentia que havia diferenças entre nós, mas havia. Ao adoecermos, íamos às 

benzedeiras e tomávamos chás, e eles iam ao médico. A este fato naquela época 

achava uma “violência simbólica” (2009), pois, éramos vistos diferentes dos demais. 

Por causa desses olhares, continuo a investigar o sentido da palavra 

possibilidade no projeto de leitura. Ainda em Japiassu (2001) encontro que a palavra 

possibilidade é lida como indução ou epagoge, e entendida como certo tipo de 

ensinamento. Um processo de se levar alguém a adquirir um determinado tipo de 

conhecimento ou a adotar uma determinada atitude em relação a algo a ser 

conhecido. Para esse autor, a possibilidade é “como elemento constitutivo do 

método científico, permitindo a generalização dos resultados e conclusões de 

experimentos científicos e assim, justificando-a como epagoge. Mas, qual seria o 

sentido da palavra epagoge neste trabalho? 

Encontro em Houaiss (2004) como agogo que é um “pospositivo, do grego - 

agogos, de agógós, ós,ón 'que guia, conduz' ou como paidagógós ' no sentido de 

pedagogo'. No mesmo dicionário, investigo a palavra pedagogo encontrando-a 

como, 
1.Escravo que acompanhava as crianças à escola. 2. Pessoa que 
emprega a pedagogia, que ensina; mestre, professor. 3. Aquele que 
tem a prática de ensinar. 4. Uso: informal, pejorativo. Pessoa que 
julga ter o que ensinar a todos. 

 

Percebo que a possibilidade encontrada pelas leituras guiou-me, conduziu-

me, a ser uma pedagoga e fazer parte do espaço da escola tendo como objetivo 

ensinar a criança, no meu caso, a ler. “Ler é uma operação inteligente, difícil, 

exigente, mais gratificante (FREIRE, 2007, p. 29). Percebo também, que a 

possibilidade conduziu-me além, não somente como aluna ou professora, mas no 

espaço da coordenação pedagógica, já que quando criança havia desejado saber o 

que as pessoas que ali habitavam faziam e como liam.  

Como pedagoga e coordenadora pedagógica, as possibilidades me levam 

além, com o projeto de leitura sonho mais uma vez, agora é em habilitá-los a serem 

leitores e escritores competentes. São essas possibilidades pelas leituras que 

“conduz-me” até aos alunos e professores. Junto com eles vivencio e observo que 
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as diferenças das classes sociais continuam, embora não tenhamos as casas 

grandes e as senzalas ainda há o “poder” de uns sobre os outros, dentro da escola.  

Na tentativa de entender, visiono o porquê a leitura na escola pode ser um 

processo libertador, o que já foi anunciado por Freire e, aceito essa definição que 

reduz a palavra possibilidade como um guia, o que conduz para a liberdade pessoal 

e coletiva, principalmente aqueles que podem se tornar leitores intelectuais, pela 

escola. 

Tanto para Freire (2007) como Giroux (1997) a noção do “intelectual” reside 

numa variedade importante de registros sociais, culturais e políticos. Ao contrário da 

ideia que os intelectuais são um grupo especializado de peritos, argumento que 

cada um de nós é um intelectual na medida em que temos a capacidade de pensar, 

de gerar ideias, de ser autocríticos e de articular conhecimentos com formas de 

autodesenvolvimento e de desenvolvimento social, pela leitura. 

Por essa definição começo a compreender o sentido das três casas e que ao 

recuperar alguns fragmentos da minha história de vida contribui como guia, que me 

conduz a condições melhores na escola ao formarmos leitores, mesmo tendo sido 

aluna e oprimida, pela escola bancária.  

Ao buscar encontrar o sentido da leitura na escola, pelo projeto, também 

possibilita resgatar o sentido da leitura na minha vida como aluna, mãe, professora e 

coordenadora. Ao compreender-me, sinto que posso ir além dos textos que explicam 

como a criança aprende, mas, pela vivência e experiência de como se pode 

aprender além dos muros da escola que nos limitam vejo uma possibilidade no 

projeto de leitura. 

A recuperação da leitura das três casas torna-se relevante para a construção 

deste trabalho, por ser ela a base do processo de desenvolvimento do projeto de 

leitura, ou seja, de um método indutivo ou epagoge, como direção para o que desejo 

realizar. 

Como direção para a fundamentação deste trabalho, os escritos até aqui são 

analisados por documentos, pelos relatos orais da minha mãe, irmãos e outros 

familiares. Estas estão sendo as premissas necessárias, para buscarmos outras 
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direções. A história transcrita e dentro de um “silogismo4 (HOUAISS, 2007)”, termo 

usado por Aristóteles, e neste texto com o sentido de argumentação diz que a partir 

de uma premissa, defrontarmos com outra, e, neste confronto, faz-se surgir outra 

possibilidade e que esta pode ser a resposta daquilo que buscamos. 

Em busca de resposta, percebo que cada relato escrito é o resultado 

encontrado e caracterizo como outra possibilidade, e que ela pode nos dar a 

resposta do procurado, como se iniciássemos “um ritual secular para lembrar que 

temos raízes, temos passado, temos história (MUNDURUKU, 2004)”, ou seja, que 

existimos e continuaremos a existir. Neste olhar sobre o passado, buscamos 

compreender se as três casas podem contribuir para a coordenadora pedagógica se 

libertar e realizar com os professores o projeto de leitura na escola. 

Ao retornar as raízes da minha infância, registro que as três casas estão 

sediadas em uma fazenda comprada por uma família alemã, no ano de 1959, ano 

em que nasci, não na fazenda, mas, perto de sua sede no interior paulista. Ao 

chegar em 2010, ousei ao identificar como pesquisadora e que estava fazendo 

mestrado na PUC-SP. Momento de silêncio pela filha herdeira da fazenda, e ousadia 

da ex-moradora ao fazer as perguntas. 

Havia cautela pela proprietária nas respostas, mas a capacidade de arguir 

naquele momento pela ex-moradora, a fazia refletir. No limiar da conversa, perguntei 

onde era a escola e se todas as crianças que moraram na fazenda naquela época a 

frequentaram. 

A proprietária não disse onde era a escola, mas, falou que “a educação era 

uma preocupação de seu pai e que todos que ali moraram a frequentaram”. Disse-

lhe que nem todas as crianças foram para a escola, pois, meus irmãos não 

conseguiram frequentá-la e eu, naquela época, ainda não tinha idade. Respondeu 

ser impossível e ao mesmo tempo, perguntou o nome do meu pai. Ao falar-lhe, disse 

que não lembrava tê-lo visto no registro, e que talvez eu estivesse em fazenda 

errada. 

                                                           
4 Etimológicamente a palavra vem do grego. sullogismós,oû 'cálculo, conta, p.ext., conjectura, 
suposição, raciocínio', donde 'conclusão deduzida de premissas (Aristóteles)', pelo lat. syllogismus,i 
'silogismo (forma de argumentação)', do v. sullogízomai 'reunir pelo pensamento', donde 'fazer conta, 
recapitular, resumir, raciocinar; esp. concluir a partir de premissas, ser deduzido, seguindo um 
raciocínio regular', este de súllogos,ou 'reunião, ação de se recolher, de reunir os próprios espíritos'; 
f.hist. 1696 syllogísmo, 1720 sillogismo. Dicionário Houaiss de língua portuguesa, 2007, Ed. Objetiva. 
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Perguntei sobre o suposto registro que tinha os nomes das pessoas que ali 

trabalharam e se podia vê-lo. Ela desconversou e, ao insistir, disse “estar no 

escritório e guardado e eu, deveria falar com o administrador da fazenda se 

quisesse lê-lo”. Forneceu-me o e-mail da fazenda,5já que era final de semana, e ele 

não trabalhava. 

Em continuidade a visita, após anotar o e-mail do administrador da fazenda, 

ela permite-me ver onde foi a senzala já que os documentos não estavam 

disponíveis. Logo após, recebi o consentimento que poderia visitar a fazenda. Entrei 

no grande salão onde existia a senzala, observei uma história morta para o mundo, 

mas, viva nas paredes e na grande porta pela qual os escravos passaram um dia. 

Hoje, casas como essas que funcionaram as senzalas, estão somente na memória 

das pessoas que passaram por lá ou no mastro derrubado no quintal da casa grande 

como um troféu, “símbolo do poder” em determinada época da história. “Poder este 

da casa grande” sobre os demais, que nos dias atuais são expressos de outra forma 

em nossas vidas como os dos alunos ainda não serem leitores de “mundo”. Percebo 

no silêncio dos alunos que não sabem ler e só fazem copia na escola o efeito desse 

poder e da indiferença dos professores, para com aqueles que ainda não são 

leitores. 

Como leitores, após esse diálogo, a proprietária permite-me entrar nas outras 

repartições da fazenda e percorrer o caminho que conduz as três casas, uma das 

quais morei. Fui assertivamente e sem medo, percorrendo o caminho que sabia de 

memória por estar escrito em minha mente e esperando aquele encontro com a 

menina de cinco anos de idade, que ainda habita em mim. 

O encontro com aquele mundo do passado estava vivo somente dentro de 

mim, pois, para meus familiares ele não era importante. Olhei a mata, o rio onde 

nadava e as três pequenas casas, a que morei, a mangueira que meu pai tirava leite 

e a estrada pela qual partimos um dia, e senti saudades da liberdade que sentia ao 

andar nos campos ou, ao apostar com meu irmão, uma corrida de cavalos até onde 

funcionava a senzala. 

                                                           
5 De posse do e-mail ao chegar em minha casa fiz contatos, mas, todos foram sem sucesso. Eles não 
retornaram, a resposta era de um profundo silêncio.  
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Tudo estava como me esperando, para que pudesse concluir o que ficou 

“inacabado6”, agora podia terminar o que havia começado, pois, meu olhar de adulto 

e livre, o permitia. O local onde era a escola não foi localizado ou talvez, nunca 

tenha existido naquelas redondezas, mas mesmo assim, continuo procurando. 

Perdôo meus pais, que foram vítima do sistema reprodutivo da educação (2008), e 

também do sistema de vida imposto pelos que tinham o poder ainda que simbólico7 

(BOURDIEU, 2011). Poder simbólico, exercido por poucos sobre aqueles que não 

tinham conhecimento de mundo e que podiam escrever sua própria história no 

momento que desejassem, mas, por causa desse poder simbólico, não a 

escreveram, acredito que tenha sido por medo do desconhecido. 

O medo nos paralisa, já anunciava Freire (2007). Em busca de vencê-lo, 

retorno ao início do texto e da minha procura pela escola e lembro que ao lado da 

casa grande tinha uma pequena casa onde algumas crianças passavam horas lá 

dentro. Já as outras crianças (inclusive eu), ficavam na capela ao lado e, tinham 

ensinamentos religiosos8·, que causavam mais medo do que esclarecimento sobre 

quem éramos e porque estávamos ali. 

Pelo tempo presente, mesmo com as escritas apagadas pelo tempo, sinto que 

aquele lugar me era familiar e que desejei estar lá dentro. Assim, pergunto: Seria ali 

a escola? Deixo aqui, grafada a tradução do texto por causa do original ser em 

alemão, e como uma “metáfora viva” tirarmos nossas conclusões. 

 
Durante a educação na escola deve-se brincar com as crianças. A 
escola tem que ser, para este propósito e para este fim, educar. É 
muito importante e que a escola, nunca perca o sentido do gosto, 
porque o aprendizado deve ser agradável e deve levar para a 
felicidade. Autor desconhecido. 

 

                                                           
6 Em 2005, em Jacareí ,Madalena Freire esteve em nossa escola e lembrou-nos que somos seres 
inacabados, precisamos do outro para nos completar, e acrescenta, sem o outro morremos de 
solidão. 
 
7 O poder simbólico é esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Poder quase mágico, que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Pierre Bourdieu (15ª, 2011). 
 
8 Na época era chamada de aulas de “catecismo”, onde tínhamos que decorar os dez mandamentos 
da igreja e aprender a rezar o terço além de participar das rezas que eram feitas nas casas dos 
moradores.  
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Aqui, surgem dúvidas, e não sei se posso considerar essas escritas como 

pesquisa, mas, começo a entender a minha busca e o porquê a leitura me fascina, 

na escola. Ela passa a ter sentido em minha vida, pois creio que a escola nos 

habilita profissionalmente e permite que sejamos reconhecidos e também, pode nos 

dar a liberdade se acreditarmos neste espaço capaz de formar leitores competentes 

e com a habilidade de fazer leituras do mundo, das pessoas, da escola, das 

situações que nos cercam e talvez, até da alma humana. Leitura esta que senti ser 

possível ao buscar o sentido da minha vida (FRANKL, 2008). 

Como leitora, sinto que a escola é uma metáfora e ao mesmo tempo um 

espaço sagrado e por acreditar nela, continuo minha busca em compreendê-la no 

círculo a seguir, pela metáfora da mandala. 

 

2.3 CÍRCULO DO SENTIDO E A METÁFORA DA MANDALA 
 

Neste círculo começa a fazer sentido o meu resgate do passado e a busca do 

sentido da leitura ao escrever minha história de vida. Ao resgatá-la, sinto que é na 

escola que busco o sentido das leituras feitas na infância, por não ver sentido de tê-

las feitos, sem um projeto na escola. 

Por causa das diversas leituras feitas e ao retornar ao lugar que morei nos 

anos de 1963 e 1964, constatei que algumas crianças não iam para escola e, por eu 

não ter ido naquela época, quando consegui matricular-me senti dificuldades ao 

fazê-las sistematicamente e de acordo com o que os professores desejavam. Tinha 

o sentimento de que não pertencia àquele lugar, que ele não era para mim e não 

conseguia avançar como eles propunham, já que não compreendia o que eles 

desejavam com aquelas letras. 

Talvez, por essas dificuldades, e desejando formar leitores na escola e para 

não perder o sentido do gosto do aprendizado, vislumbro possibilidades de resgatá-

la em mim e dar sentido para as leituras já feitas pelo projeto e ainda contribuir na 

formação de alunos e professores, pelo já vivido. Talvez, em razão de as primeiras 

leituras terem sido pela escuta sensível e imaginação, as que eram feitas na escola 
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iniciaram-se pela cartilha9·, e esta era diferente de tudo o que tinha ouvido e não 

conseguia perceber o seu valor. 

Como formadora de professores sinto que as leituras sem sentido da escola 

do passado fizeram com que eu negasse a realidade vivida na escola e, ao perceber 

as dificuldades a falta de vontade dos alunos em ler, quando ingressei como docente 

em 2004, a vontade de formá-los leitores reaviva o desejo de continuar fazendo 

leituras, mas, com sentido para o aluno. Pelo presente, busco pelas leituras dar 

sentido à minha vida na escola. Se o sentido da leitura foi perdido nela, antevejo 

possibilidades de resgatá-la pelo projeto de leitura concomitante à metáfora da 

mandala, na escola. 

Segundo Boff (2003, p.198) “a metáfora é um recurso linguístico pelo qual se 

usa uma palavra em sentido figurado para expressar uma realidade que mostra 

semelhança ou conaturalidade desta palavra”. Já em Houaiss (2007) encontro que a 

palavra metáfora vem do lat. metaphòra,ae e do grego, metaphorá,âs, como 

'mudança, transposição'. A metáfora da mandala na escola objetiva mudanças, 

irmos além das leituras formais. 

A leitura para mim tornou-se algo abstrato, talvez pelas leituras da infância a 

serem, e sinto que meu desejo é torná-la concreta na escola, para que eu encontre o 

seu sentido em mim. Na tentativa de entendê-la sinto que: 

 
Não se deveria buscar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem 
sua própria vocação ou missão específica na vida; cada um precisa 
executar uma tarefa concreta, que está a exigir realização. Nisso a 
pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. 
Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade 
específica de levá-la a cabo.  
Uma vez que cada situação na vida constitui um desafio para a 
pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, 
inverter a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa 
não deveria perguntar qual o sentido da vida, mas antes deve 
reconhecer que é ela que está sendo indagada (FRANKL, 2008, 
p.133). 

 

                                                           
9 Cartilha Caminho Suave 
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Antevendo como possível resposta do sentido das minhas leituras, na escola, 

tento concretizar o projeto pela metáfora da mandala, para que alunos e professores 

avancem além dos livros didáticos e das leituras neles apresentadas. 

Se ficarem restritos às leituras dos livros didáticos, provavelmente alunos e 

professores não conseguirão avançar na leitura, como por mim desejado. Em busca 

de respostas e; 
Na ação de refletir sobre o vivido, de recuperar das memórias as 
experiências construídas, vou percebendo que, na multiplicidade de 
ações, na diversidade de ambientes, existe algo que, apesar da 
transitoriedade, permanece e marca cada instante de nossa 
existência.  
Minha trajetória profissional tem sido uma busca incessante, um 
movimento ininterrupto pela mudança. Nas múltiplas tentativas para 
encontrar saídas para os desafios constantes, muitos caminhos não 
traçados foram trilhados, muitos passos foram (re)feitos para a 
superação de dificuldades (RAMOS, In: FAZENDA, 1999, p.123). 

 

Na tentativa de superar o ensino da escola bancária do passado pelas 

leituras, busco indicadores de possíveis mudanças agindo na categoria da espera, e 

recorrendo às minhas raízes leitoras da infância. Mesmo não usufruindo da escola 

no momento desejado, concluo que por causa dos meus pais e meus irmãos não a 

frequentarem, eles não recorriam aos benefícios das leituras, como também não 

desejavam fazê-la na escola. 

 
Com essa reflexão, compreendi o porquê de minhas dificuldades em 
expressar a palavra, do medo que tomava conta de meu ser quando 
tinha de expressá-la. Foi possível desvelar/revelando o nó que me 
aprisionava, desatando-o, tornando-me livre para ser eu mesma, 
para expressar a palavra, sonhar, voar, viver... colorindo uma nova 
vida.Uma vida representativa da consciência de mim, com erros e 
acertos, porém, com consciência e significação do modo de ser e 
existir do meu ser (RANGHETTI, In: FAZENDA, 1999, p.85). 

 

Diante dessa reflexão e compreensão parcial de mim, dos meus medos e 

erros e na tentativa de maiores compreensões do meu passado, encontro no 

CÍRCULO DO SENTIDO E A METÁFORA DA MANDALA a possível explicação de 

resgatar o “passado pelo presente” escrevendo minha história de vida. Retomo 

Frankl (2008) ao dizer que resgastar o passado e fazer dele um arauto para 

mudanças são uma questão de escolha. 
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A construção da mandala na escola aconteceu por não termos um diálogo 

claro com os demais professores. Ao tecê-la, objetivamos que todos participem em 

sua construção e deixe sua marca de professor. Sinto-me como uma costureira com 

agulhas e linhas nas mãos e o projeto de leitura; é o tecido que irá unir linhas de 

diferentes cores, mas, com o objetivo de formarmos leitores e escritores 

competentes. 

Para compreender o porquê da construção da mandala e segundo textos de 

alguns filósofos e teólogos, o círculo da mandala “pode simbolizar a divindade 

considerada, não somente em sua imutabilidade, sendo também em sua bondade 

difusiva como origem, substância e consumação de todas as coisas” (CHEVALIER, 

1998, p.301). Considero que cada círculo da mandala construída na escola 

possibilitou-me uma inquietação do porque as fazia e sentia que algo tinha que ser 

resolvido, e ao mesmo tempo, outras perguntas surgiam em busca de respostas e, 

destas surgiam; 

 
Uma pergunta que ativou uma escuta e uma fala com as afecções 
sofridas no percurso da vida. Pergunta que contém em si uma força 
capaz de ativar a memória, retirar o véu que encobre nossas 
lembranças, revelando o ser para si mesmo. Pergunta que mostra 
não o que já está transparente, dado, mas que busca desvendar o 
que está encoberto, escondido entre as frestas, embaixo do que se 
mostra. Perguntas que permitem respostas reflexivas sobre as 
representações, aproximando-se da essência de sua significação 
(RANGHETTI, In: FAZENDA, 1999, p.85). 

 

Sinto que as perguntas movimentam os círculos e estes nos permitem atingir 

dimensões mentais ainda não visitadas por causa da nossa limitação física. Ao 

avançarmos em compreensão, modificamos o espaço que habitamos pela nossa 

ação, e percebo que o buscado não está transparente, está escondido entre as 

frestas e, preciso fazê-lo emergir do passado para poder continuar com o projeto de 

leitura.  

Na ação de investigar o sentido da leitura, conforme vou fazendo as 

perguntas, estas questões fazem com que eu acredite que ao compreender o circulo 

que habito, me possibilita entrar em outro movimento de compreensão e ação. 

Acredito ser esse, o movimento capaz de modificar o já construído, sendo 

observadora do lugar que estou habitando. Observando-o, vejo possibilidades de ir 
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além do já construído e projetar algo que fará com que os envolvidos se lancem 

além de onde eles estão, seja no plano físico ou mental, pautado em dois 

movimentos conforme a teoria de Goswami10 (2010).  

O primeiro movimento segundo este autor é chamado “ascendente”, e 

entendo ser dos nossos afazeres diários, como ler, arrumar nossos livros, as salas 

de aula entre outros afazeres, ou seja, o concreto, o real do mundo real, que 

vivemos. O segundo movimento ele denomina como “descendente”, aquele que vem 

de nossa (re) ligação com Deus, com o nosso sagrado, quando fazemos nossos 

movimentos em prol do outro, ou seja, abstrato, o que vemos do mundo real e pela 

criatividade, projetar uma ação transformadora, aquela que nos faça avançar em 

nossos afazeres com sentido, como já apontado por Frankl (2008). 

Creio que no movimento descendente, ou seja, do Ser, utilizamos da nossa 

capacidade mental e criativa junto com o desenvolvimento intelectual que 

adquirimos na escola, nos tornando mais humanos e capazes de projetar algo que 

possa modificar a sociedade que habitamos e suas desigualdades sociais e 

intelectuais. Essa criatividade descrita ocorre numa dimensão de profunda 

compreensão de quem somos e de quem é o outro. Somos realizadores quando 

temos a compreensão que o outro é nossa extensão. E criativos, quando tentamos 

nos tornar UM, e ao mesmo tempo, respeitar a individualidade de cada habitante da 

escola, que não age como nós. 

Ao perceber a dimensão que a metáfora da mandala pode atingir, começo a 

construí-la na escola com a intenção de que possamos nos unir e nos tornar UM, e 

ao mesmo tempo, respeitar a individualidade de cada habitante. Pela criatividade 

intuo possibilidades de mudar nossa prática de ensinar as crianças sem, no entanto 

não abandonarmos a sistematização escolar de ensinar, para que nosso foco não se 

perca do sentido do que é a escola e do cuidado que devemos ter ao ensinar. 

                                                           

10 Amit Goswami é conferencista, pesquisador e professor titular da Universidade de Física de 
Oregon. Ph.D em física quântica, é físico residente no Institute of Noetic Sciences. Filho de um guru 
hinduísta, ele une seus conhecimentos das tradições místicas à paixão pela Ciência. Goswami segue 
na contramão da física clássica para situar os conceitos espirituais, e define a realidade como um 
grupo de possibilidades dentro da consciência. 
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Como cuidado, Frankl (2008) usava do recurso da metáfora para curar seus 

pacientes contando-lhe sua própria história. Para Boff (1999) o cuidado entra na 

natureza e na constituição do ser humano, deve estar presente em tudo, sendo o 

cuidado uma espécie de cura. 

Como cura, recorremos à criatividade. Nesta dimensão mencionada, a 

criatividade não deixa de ser uma metáfora a ser desvelada, já que possui várias 

conotações pelos leitores e muitos julgam serem criativos somente aqueles que 

fazem algo entrelaçado a artes ou a coisas belas, mas, para nós, a criatividade pode 

ser também curativa. Mas, como se apropriar da criatividade nesta dimensão na 

escola como instrumento para nos conhecermos pelo projeto de leituras? 

Acredito ser pelo autoconhecimento11 já mencionado por Sócrates, filósofo 

grego do século V a C, que dizia que,  

 
Conhecer a si mesmo significa conhecer o percurso de vida, de 
história, do ser que pergunta, que busca conhecer mais e melhor, 
que está em constante devir, por isso pergunta/pesquisa. Ao 
perguntar sobre o sentido da vida, vai adquirindo a consciência de si 
mesmo, buscando a força interior, tornando-se dono de uma vida que 
somente ele pode viver. 
Conhecer a si mesmo apresenta-se como uma necessidade inerente 
a toda formação profissional, visto que no momento histórico social 
em que nos encontramos, o profissional, além do conhecimento 
específico, deve desenvolver habilidades, atitudes e valores para que 
sua formação se dê numa dimensão de totalidade para que ele atue 
na sociedade como cidadão consciente, responsável e 
comprometido. A formação do professor (ser profissional) não 
consiste, apenas, na apropriação do conhecimento das técnicas e 
dos saberes específicos de sua área de atuação. Ocorre também 
pelas afecções sofridas no campo cultural e social do qual está 
inserido (RANGHETTI, In: FAZENDA, 1999, p.80). 

 

Sinto que na escola não seja só o conhecimento do professor nas leituras o 

que falta, mas também, e principalmente, o autoconhecimento. Neste sentido, a 

metáfora da mandala na escola poderá ajudar-nos a refletir sobre nossa formação, 

sem precisarmos expressar em palavras que o desejamos. 
                                                           
11 Para uma leitura mais aprofundada sobre a importância do autoconhecimento na educação 
sugerimos a leitura do livro: SANTO, R. C. E O Renascimento do Sagrado na Educação. O 
Autoconhecimento na Formação do Educador. São Paulo: Vozes, 2006.  
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A metáfora pode ser um recurso eficaz nas aulas, nas reuniões de pais, nos 

horários de trabalhos pedagógicos e também para compreendermos quem nos 

cerca, pelas metáforas que recebemos e de sua mensagem oculta, e que deve por 

nós ser interpretada, lembrando que a mesma é ambígua e com diferentes 

interpretações pelos leitores  

Diante da ambiguidade, ao assumir a coordenação e em nome da “fidelidade” 

leitora sou “infiel” aos meus princípios familiares, pois, exerço um jogo desconhecido 

por não entender a linguagem dos habitantes da escola que tentam intimidar meu 

trabalho na coordenação ao expor o projeto de leitura.  

Ao buscar formar leitores competentes na escola, idealizo o “sistema de 

ensino” mencionado por (2008) da classe elitizada para os professores e alunos pelo 

projeto de leitura, na tentativa deles virem a ser “intelectuais (GIROUX, 1997; 

FREIRE, 2007 12)”, e compreenderem a linguagem da escola a qual habitam e 

perceber a intenção daqueles que nos cercam. 

Com essa determinação e em busca de compreender o espaço da escola e 

seus habitantes, incomodamos um sistema que se mantém conservador e no 

passado, inflexível diante do novo. Sinto que o novo nos permite possibilidades além 

do possível, e ao dar início ao projeto de leitura, a coordenação e o grupo de 

professores, recebem a seguinte metáfora: 

 
O monge e o escorpião 

 

Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando 
passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas 
águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e 
tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho o 
picou e, devido à dor, o homem deixou-o cair novamente no rio. Foi 
então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a 
correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. 
Voltou o monge e juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam 
assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados.  

                                                           
12 Giroux, estudioso das ideias emancipadoras de Paulo Freire vem apresentar a teoria crítica 
educacional como instrumento de renovação pedagógica bem como instrumento de uma revolução 
educacional necessária no mundo pós-moderno. Este autor considera que os professores precisam 
descobrir em seus estudantes como o significado é ativamente construído através de múltiplas 
formações da experiência vivida que dá as suas vidas um sentido de esperança e possibilidade. "Os 
estudantes deveriam aprender a compreender as possibilidades transformadoras da experiência". 
(GIROUX, 1997). 
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- Mestre, deve estar muito doente! Porque foi salvar esse bicho ruim 
e venenoso? Que se afogasse! Seria um a menos! Veja como ele 
respondeu à sua ajuda, picou a mão que o salvara! Não merecia sua 
compaixão!  

O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: - Ele 
agiu conforme sua natureza, e eu de acordo com a minha (Autor 
desconhecido).  

 

Esta metáfora faz-me refletir sobre como sou vista na escola que fui acolhida 

como professora e depois coordenadora. No primeiro momento, causou um impacto 

em todos os professores, pois, não sabiam quem tomou a atitude de enviá-la ao 

grupo de professores e para a coordenação. 

Mas, o “conhece-te a si mesmo”, fez-nos refletir. Percorremos mentalmente 

as ações dos grandes homens do passado e, imaginamos como eles agiriam diante 

de momentos como este mencionado. Lembramo-nos das palavras de Gandhi13 de 

que “a verdade, é a melhor camuflagem, ninguém acredita nela”. Nenhuma palavra 

naquele momento poderia responder a esta ação e, se assim o fizéssemos, 

estaríamos agindo na mesma medida, esquecendo que em algum lugar em nós, 

habita um monge e um escorpião, e no outro também.  

O grupo que coordeno ficou apreensivo e esperava que eu tivesse uma 

atitude arrojada, respondesse da mesma forma, mas resolvi construir mandalas, e 

inseri-los em nosso grupo, para que o escorpião que habita em mim não 

prevalecesse. 

Num primeiro movimento, como sentido para descobrir o significado do por 

que agiram assim, começo a construir uma mandala usando tecido de juta e corto 

vários círculos de tecido colorido que os uno com agulha e linha. Os círculos são de 

cores e desenhos variados, simbolizando que não somos iguais, mas, estamos 

inseridos no mesmo espaço, compondo o colorido da escola. O objetivo da 

construção da mandala é de fazer um movimento em que os professores participem 

e registrem sua marca de professor. É uma tentativa de aproximação, de fazê-los 

perceber que pelo projeto de leitura podemos ir além delas e nos encontrar, sem nos 

“picar”. 

                                                           
13 Na escola temos um mural no pátio e costumamos colocar frases “metafóricas” que possam nos 
conduzir a reflexões, e que as mesmas nos proporcionem mudanças. Esta frase mencionada no texto  
a colocamos no mural da escola em 2006. 
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O segundo movimento ocorre quando os professores e a coordenação do 

Ensino Fundamental II e Médio participam, e a sensação é de que posso continuar a 

caminhar. Pela metáfora da mandala há uma tentativa de fazermos uma parceria 

com a coordenação do ciclo II, mas, por falta de diálogo pouco consigo. 

 Na tentativa de dialogarmos, inicio um terceiro movimento que aponta a 

direção aonde desejo chegar com a construção da mandala. Objetivo chegar aos 

professores do ensino superior para eles deixarem sua marca e ao mesmo tempo 

saber o que eles pensam da leitura na escola e conhecer o projeto de leitura. Os 

professores do ensino superior assinam prazerosamente e, as palavras registradas 

são significativas, lembrando ainda que alguns deles foram meus formadores. 

Mesmo assim, após o primeiro movimento da construção da mandala, não consegui 

a parceria com os demais grupos, apesar de estarmos na mesma instituição.  

Após esses três movimentos dos professores e de terem deixado sua marca 

no tecido da mandala, tudo volta ao que era. Passam a ser indiferentes conosco e 

minha caminhada na coordenação, para uní-los, parece ter chegado ao fim e, um 

sentimento de abandono paira sobre mim.  

Mesmo com esse sentimento de abandono, o resultado obtido do primeiro 

movimento foi o oposto da suposta parceria no sentido de irmos formando uma rede 

e a sensação era de um tecido liso, sem tramas e que jamais seria acabado. Com 

esse sentimento, o projeto de leitura que objetiva a parceria desencadeou críticas 

sobre nosso trabalho e de que os alunos do 5º Ano não sabem ler e escrever, sendo 

o nosso trabalho em vão, sem ideias concretas, ou seja, “utópico”.  

Na tentativa de entender a palavra utopia, e o mencionado pelo grupo, 

encontro em Ricoeur (2008) que a utopia pode causar as mudanças, pois, surge das 

classes menos favorecidas e são essas classes a fazer as mudanças, e, são as 

ideologias que sustentam a minoria privilegiada que idealiza uma sociedade 

oprimida e não leitora. 

Em contrapartida a metáfora recebida, passo a criar mandalas como símbolo 

de criatividade e utopia para expressar nossos pensamentos e revelar nosso espaço 

interno, que é sagrado, onde ninguém poderá invadir a não ser que permitamos. 

Professores, alunos, coordenação e gestão, mesmo não tendo esta consciência; 

deixa sua marca registrada na mandala como símbolo de união e democratização.  
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Com as marcas registradas das três turmas, a direção tomada é a de nos 

autoafirmarmos em nosso espaço, fazendo o melhor que podemos, sem entrar no 

espaço do outro, trabalhando somente com o grupo de professores dos anos iniciais. 

Percebo que o sentido da metáfora da mandala na escola surgiu da minha 

necessidade de dar sentido ao projeto da leitura, já que os pensamentos dos 

habitantes da escola se divergem dos nossos e cada participante parece estar 

ancorado em um nível de pensamento diferente, o que gera muitos conflitos neste 

espaço.  

Mesmo estando diante de crises na escola, esses símbolos criados por nós 

pelas mandalas mostra o desejo de a mantermos viva pela leitura, num espaço que 

consideramos sagrado. Quanto ao sagrado aportamos em Espírito Santo (2006, 

p.146), que é “a necessidade da reconstrução do ser humano integral”, mas, antes 

de o reconstruirmos no outro, precisamos primeiro fazê-los em nós. 

Por essa necessidade na escola, se formarmos leitores competentes não 

mais “reproduziremos” (BOURDIEU, 2009) os pensamentos do sistema de ensino do 

passado, como também teremos linguagem própria subsidiada pela teoria 

interdisciplinar que ora ousamos trilhar reconstruindo-nos, e ao mesmo tempo aos 

demais. A interdisciplinaridade é uma ciência que possibilita-nos resgatar o ser 

humano além dos fatos e fenômenos ilusórios criados pelo homem. Se assim 

conseguirmos pelo projeto de leitura, há a possibilidade de formarmos alunos e 

professores com perspectivas de se tornarem intelectuais, criativos, com 

possibilidades de mudarmos nossa realidade e a da escola. 
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2.4 CÍRCULO DO ENCONTRO: CRIATIVIDADE, PENSAMENTO E REALIDADE 

 
Necessária se faz uma leitura do eu para chegar a uma leitura de 
nós. A leitura da realidade exige instrumental adequado, que 
envolve saber observar, descrever, registrar e interpretar. Envolve 
também sua problematização. Problematização é o processo que 
comporta vontade, intenção e referencial teórico de apoio 
(FAZENDA, 1999, p.65, grifo nosso). 

 
Figura 2- Círculo da criatividade 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Se não fosse a leitura que faço de mim, não poderia fazer a leitura de nós, e 

do espaço que habitamos. Corroboro com Fazenda, que se não resgatasse meu 

passado, não poderia dar continuidade ao projeto de leitura na escola no presente. 

Neste encontro, uso de alguns atributos que pertencem a todos, mas, ao ser 

humano ele é peculiar. Entre a peculiaridade de cada professor e aluno e somada a 

dos demais habitantes da escola, procuramos tecer pela criatividade os diferentes 

pensamentos que compõem a realidade leitora de nossos alunos. Devido à 

problemática da escola dos alunos do 5º ano não serem leitores, e como 
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intencionamos formá-los nesta categoria, procuramos “fazer uma leitura do eu para 

chegarmos a leitura de nós”, pela realidade do projeto de leitura para atingirmos 

outras dimensões da escola.  

Neste círculo do encontro considero ser também o círculo do desencontro, o 

círculo da libertação, pois, ao construirmos as mandalas com os demais professores 

do Ciclo II, Médio e Ensino Superior, percebe-se que os pensamentos e a realidade 

de cada um são diferentes, e assim o deveriam ser naquele espaço, ao assumir 

nossos afazeres criativamente e diversificados.  

Ao assumi-los, sem nos preocuparmos com os demais da escola, estávamos 

a caminho da liberdade e com possibilidades de entendermos a linguagem da escola 

fazendo a leitura das metas que desejamos atingir. Para que os professores 

saíssem da zona de conforto e usassem dos atributos da mandala, como uma 

“costureira” e, iniciante na coordenação da escola, tento unir os pontos que 

compõem o todo, pelo projeto de leitura, focando em nossa turma da Educação 

Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Percebo que ser “costureira” não é o 

suficiente, tenho que ter “agulhas e linhas” especiais para uni-los, mas antes, 

necessito conhecer o que nossa escola já oferece para alunos e professores, mas e 

a direção tomada é tentar entender a escola, fazendo leituras além dos livros 

didáticos para melhor compreender sua relevância. Nelas, encontro que: 

 
A escola de hoje não pode limitar-se a passar informação sobre as 
matérias, a transmitir o conhecimento do livro didático. Ela é uma 
síntese entre a cultura experienciada que acontece na cidade, na 
rua, nas praças, nos pontos de encontro, nos meios de comunicação, 
na família, no trabalho etc., e a cultura formal que é o domínio dos 
conhecimentos, das habilidades de pensamento. Nela, os alunos 
aprendem a atribuir significados às mensagens e informações 
recebidas de fora, dos meios de comunicação, da vida cotidiana, das 
formas de educação proporcionadas pela cidade, pela comunidade. 
O professor tem ai seu lugar, com o papel insubstituível de 
provimento das condições cognitivas e afetivas que ajudarão o 
aluno a atribuir significados às mensagens e informações recebidas 
das mídias, das multimídias e formas diversas de intervenção 
educativa urbana (LIBÂNEO, 2010, p.52, grifo nosso). 

 

A partir da definição de Libâneo,começo a identificar os “retalhos” que 

compõem os vários setores da escola e sua importância voltando o olhar para os 

alunos e professores, como também a sua cultura leitora . Como intencionamos 
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formar alunos leitores e competentes, os “retalhos” que são nossa prioridade são 

eles, e necessito saber qual a sua familiaridade com a leitura. Como a escola é a 

síntese da cultura experienciada do que acontece a nossa volta, ela, representada 

pela figura do professor o torna responsável pelo desenvolvimento desta habilidade 

leitora com os alunos, sendo ele leitor da sua sala e pela experiência já adquirida de 

suas vivências anteriores na escola, aterem seu olhar sobre o aluno.  

Como forma de proporcionar ao professor essa proximidade entre ele e o 

aluno, recorremos do projeto de leitura para desenvolver neles outras habilidades 

que os livros didáticos não atingem (como deveriam), como é o caso da leitura. Com 

a intenção de torná-los um leitor e escritor competente para compreender quem são 

os alunos e a realidade que o cerca através de seus pensamentos expresso nas 

escritas, continuamos fazendo as investigações.  

Em continuidade a leitura mencionada por Libâneo, aproprio-me também das 

palavras de Fazenda, “que a leitura do eu poderia ser denominada “dar-se a 

conhecer”, ou, sobre tudo um “dizer”. Um, dizer que ouso ao tecê-lo significá-lo, 

fazendo uma metáfora de retalhos, linhas e agulhas em relação à leitura e a escrita, 

usando a “criatividade” leitora adquirida na infância para compreender o espaço que 

habito. Para o físico nuclear indiano Amit Goswami em uma entrevista a revista 

Planeta (2006), descreve que14:  

 
Toda criatividade é mental, e assim, precisamos entender o que é a 
mente, pois ela é que processa os significados. Para os cientistas, a 
mente é um fator secundário do cérebro. Se assim fosse, então a 
criatividade não existiria, porque o cérebro não pode processar o 
significado. O que a criatividade pode fazer à nossa volta é nos 
ajudar a ver um sentido novo naquilo que todos vêem como algo 
comum. O melhor da nossa criatividade está em achar um contexto 
novo para potencializá-la. Por isso, é importante perceber como a 
nossa mente se condiciona a ver os contextos que nos são dados. A 
física quântica afirma que mesmo o mundo material é criado por 
nós momento a momento. E o universo inteiro é criado para que a 
consciência possa se ver na criação. Segundo a física quântica, um 
elétron pula de um corpo para outro, sem passar pelo espaço 
intermediário, e este salto é descontínuo. Aqui temos o ponto 
fundamental da criatividade. Todos os insights são novos, no 

                                                           
14  Termo utilizado por Amit Goswami e mencionado pelo Professor Ruy Cezar do Espírito Santo em 
minha qualificação (03/08/2011), [...] a criatividade é característica única do Ser Humano dentre todos 
os seres vivos conhecidos! [...] E como característica do Ser Humano, a criatividade deve ser a de 
proporcionar a evolução leitora de alunos e professores pelo projeto. 
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sentido de que não existe pensamento prévio. Nesse movimento 
mental, realizamos o salto fora da mente, que é condicionada ao 
intelecto que não está condicionado, e trazemos o contexto em que 
podemos pensar novos pensamentos. É nisso que constitui a 
criatividade15 (grifo nosso). 

 

O conceito da física quântica sobre a criatividade é a que mais se aproxima 

do que desejamos atingir com o projeto de leitura que é o de sairmos do comum da 

escola e conseguirmos um “salto” mental e, avançarmos em nossas práticas. Como 

“salto”, intencionamos usar desta criatividade que é própria do ser humano, pois, por 

ela, acreditamos poder conduzir os professores da escola a ressignificar sua prática, 

suas atitudes e, usá-las como instrumento para sua evolução dentro da escola, 

formando-se um leitor competente, capaz de compreender e modificar o espaço que 

habita. 

Intencionamos que pela criatividade, os professores possam dar “sentido” ao 

projeto de leitura na escola, ao visionar para seus alunos possibilidades deles serem 

e fazerem nosso espaço diferente, ao mesmo tempo em que eles terão seus 

próprios “insights” e consigam atingir dimensões diferentes daquelas que o limitam, 

pelas leituras. Em relação à leitura, ao transformá-las em escrita pela metáfora da 

mandala na escola, num primeiro momento, a intenção do grupo ao se unir aos 

demais grupos na escola são o de somarmos os diferentes conhecimentos. 

A esse movimento que julgo ser criativo pela metáfora da mandala, visiono 

poder possibilitar ao professor colocar-se também no lugar do outro, para ele 

compreender o sentido do vivido pelos outros professores. Talvez, seja “essa 

variação imaginativa e ouso acrescentar, criativa, que possibilita o escape ao cerco 

que nos é posto pelo tempo cronológico para adentrar outros tempos, revisitando-os, 

projetando-se neles” (ESPÓSITO, 2006, p. 67). 

Como criatividade ou imaginação requer lucubrarmos o sentido desse 

encontro pela leitura, pois, é ela que pode nos possibilitar projetar além de nós 

mesmos, de deixarmos de reproduzir um sistema de ensino, estilo de vida, tipos de 

                                                           

15 Amit Goswami concedeu essa entrevista à revista Planeta, e para maiores informações do seu 
pensamento sobre criatividade poderá ser lida na integra na: Revista Planeta de 16 de junho de 2006 
com o título: A Fisica Desvela a Consciência. Por Romeo Graciano. 
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conhecimento, ou formas de aprender como já o eram no passado, que professores 

não se preocupavam com o lugar que o aluno habitava. 

Retorno criativamente aos meus primeiros anos escolares e sinto que ao 

fazer as leituras diferentes das solicitadas pela professora já eram “insights” que 

tinha de um projeto maior para aquelas leituras feita e, que sua materialização seria 

na escola, possivelmente com alunos e professores do século XXI. 

Pensando, a hipótese é de que pelos “insights” podemos transformar onde 

habitamos e, se formos leitores e também escritores além das leituras convencionais 

avançaremos em nossa aprendizagem, e a escola também. 

Imaginamos que a criativa se expressa ao usarmos da leitura para investigar 

qual a relação do professor com ela. Em alguns dos nossos Horários de Trabalho 

Pedagógicos de 2010, sugerimos que o professor escreva a sua relação com a 

leitura contextualizada a sua história de vida.  

Acreditando ser ela primordial para nosso entendimento de mundo, a 

professora M.V que voltou a estudar depois de quatro décadas escreve que não 

tinha o habito leitor na infância. Assim,  

 

Mesmo que eu não tenha o hábito de leitura, gosto muito de ler para 
meus alunos. Gosto de ler histórias que me façam refletir sobre 
minhas ações do dia-a-dia, lendo para meus alunos sempre. Busco 
trazer para a vida deles os conteúdos necessários da escola, e, 
fazemos dessas leituras nosso momento filosófico para 
compreendermos a realidade que nos cercam, e percebo que ajuda 
muito para ele desenvolver esse hábito ao mesmo tempo, perceber 
que leitura é essencial (professora polivalente do 5º Ano, 2010, grifo 
nosso). 

 

Consideramos que a leitura faz parte da criatividade e como elemento 

fundamental para interpretamos as leituras dentro e fora da escola pela escrita dos 

alunos e dos professores, as escritas da professora M.V. são “tecidas” pela 

realidade de vida dela e da sala de aula. A forma que a professora se relaciona com 

a leitura são fundamentos essenciais para prosseguirmos com o projeto.  

A professora acima mencionada leciona a disciplina de matemática, porque 

diz não conseguir ter uma escrita coerente e sem erros. Mesmo optando por uma 

disciplina mais “lógica”, tenta resgatar a leitura para si fazendo-as para seus alunos, 
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em um momento em que ela denomina como momento “filosófico16”. Embora, ela 

não t perceba, usou do atributo da criatividade para passar os conteúdos e valores 

para os alunos, como também, passa a desenvolver o hábito da leitura ao fazê-las 

para eles.  

Consideramos ser o caminho, mas ainda assim projetamos ir além, 

queríamos que os demais professores e alunos também se apropriassem das 

leituras, sendo eles leitores dos livros didáticos e outros gêneros de leitura e quem 

sabe um dia, tornar-se escritor. Na direção desta meta, sem nos preocuparmos com 

as críticas, de que os alunos não gostavam de ler e escrever continuava com o 

projeto de leitura na escola. 

Essa mesma professora em outros momentos descreveu que, quando 

estudava no magistério, sua professora a fez preencher uma folha de caderno com 

as palavras escritas erradas o que muito lhe constrangeu, e ela, não estava aberta 

ao diálogo com os alunos que erravam, por serem eles resistentes em reconhecer 

tais erros. Reconhecer o erro supõe ser um ato de humilde, e para conseguirmos 

superá-lo, há possibilidade de a leitura ser o caminho para fazê-los. Assim como 

Fazenda, acreditamos que, 

 

Através da leitura existe a possibilidade de um autentico diálogo, pois 
nela não existem os entraves do relacionamento pessoa-pessoa. 
Nele, o meu eu encontra-se com o eu do autor de uma forma inteira, 
e minha intenção será decifrar o eu do autor para compreender meu 
próprio eu (2003, p.57). 

 

Aos poucos compreendíamos o pensamento do professor pelas suas palavras 

escritas e pelas leituras que gostava de fazer ao escolherem os livros paradidáticos. 

Observávamos também a forma com que desenvolvia as atividades com os alunos, 

e ao expor os trabalhos escritos por eles, a falta de repertório, sendo que essas 

faltas podem ser a não compreensão das leituras feitas. 

Começávamos também a tecer com a realidade da escola que habitamos ao 

investigar o sentido da leitura na vida do professor e na vida da coordenadora 
                                                           
16 Esta prática foi iniciada quando fazíamos a parceria com os conteúdos distribuídos por área. Como 
nossos alunos e professores, não tinham o hábito de ler, sugeri que a fizéssemos diariamente. Aos 
poucos íamos enriquecendo nosso vocabulário leitor, nossos pensamentos se transformavam e a dos 
alunos também.  
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pedagógica, e, ao percebermos que em nossa formação a competência leitora não 

foi levada a sério como deveria. 

Sentimos que se transcendermos a realidade da escola que habitamos, e que 

traz resquícios da escola “bancária” esta forma opressora de que escola traz, por 

sua vez, há possibilidades de deixar de existir. Deduzimos que esse modelo de 

escola esteja vivo somente em nossos pensamentos, e a criatividade que usamos 

na construção das mandalas possibilitam que elas mudem, ao deixarmos de 

alimentá-la.  

Para Capra (1982) a criatividade é uma inteligência ainda não explorada 

como deveria ser porque não a conhecemos como de fato ela o é. Ser criativo nos 

permite observar o sistema em nossa volta e mentalmente elaborarmos uma 

estratégia de intervenção consciente do resultado que iremos obter e que seja para 

o bem comum, desde que nossos pensamentos estejam estruturados e sejamos 

criativos.  

Ainda deduzindo sermos criativos com os professores pelo projeto a 

professora M.V (2010) acrescenta que, “infelizmente não se lembra de nenhum 

momento de leitura quando criança na escola que usasse da criatividade do aluno, 

pois, eram sempre os professores que diziam o que fazer”. A esse fato mencionado, 

consideramos a leitura importante para a criança e ao fazermos usar da criatividade 

ao produzirem seus textos, partindo da sua realidade diária, para depois refletirmos 

sobre a realidade que expressaram e, reconstruí-la criativamente com eles, indo 

além do mencionado.  

Ao contrário desta professora, fruto da educação bancária, a professora M.M 

em relação à leitura, escreve que 

 

Sente que fala muito e gosta de falar. Cantar, nem se fala. Para cada 
conteúdo tem uma música “sentida”, porque tem que sentir o que 
ensina e o que aprende. Para mim, pela música, fica mais 
significativo e marcante o [  ] conteúdo [  ] ,quando sinto o [  ]que 
quero transmitir,.as aulas fluem[  ] (professora polivalente do 3º 
Ano, 2010, grifo nosso). 

 

Percebemos os diferentes pensamentos pela linguagem das palavras escritas 

ao dialogar com alguns membros do grupo de professores, nos identificamos em 
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várias fases da educação e das tentativas de mudanças deles, mas, como elas 

pareciam vir impostas, não conseguíamos usar a criatividade  

Pelas pesquisas já desenvolvidas por outros pesquisadores, cujos nomes 

seria impossível mencionar aqui, sobre esta suposta imposição, buscamos 

mudanças pela teoria e metodologia interdisciplinar e ao intencionarmos efetivar o 

projeto de leitura na escola, mesmo que alguns professores achem ser um método 

utópico e não disciplinar, investigamos essa teoria sob o olhar de outros estudiosos. 

 

Outros estudiosos estão mais preocupados com a forma como o 
movimento da interdisciplinaridade se desenvolve, procurando fazer 
restropectivas históricas da evolução do conhecimento através dos 
séculos ou das marcas a ele imprimidas por alguns pensadores. 

Penso que é necessário tomarmos conhecimento desses estudos 
antes de empreendermos o caminho da ação interdisciplinar, pois 
uma reflexão epistemológica cuidadosa possibilita consideráveis 
avanços, e tais avanços poderão permitir a visualização de projetos 
concretos de investigação que em parte possam corresponder ao 
novo paradigma emergente de conhecimento que está surgindo, 
embora precise ficar claro que em termos de conhecimento estamos 
em transição (FAZENDA, 2005, p.16). 

 

Talvez, por estarmos em transição, para os professsores, o projeto 

interdisciplinar é aquele que as disciplinas se permeiam e unem-se aos outros 

conteúdos, ou seja: múlti, pluri e transdisciplinares. Frente a esta realidade, 

consideramos que o objetivo utópico do método interdisciplinar, diante do 

desenvolvimento da especialização sem limite das ciências, é a unidade do saber 

entre todos os envolvidos. Unidade problemática, sem dúvida, mas que parece 

constituir a meta ideal de todo saber que pretende corresponder às exigências 

fundamentais do progresso humano e da escola.  

Para que possamos tecer o projeto de leitura na escola continuamos “unindo 

os pontos”, “arrematando” e recebendo “novos retalhos”, para que possamos 

compreender um pouco mais sobre o sentido da leitura nesta escola em uma 

investigação interdisciplinar no CÍRCULO DA HUMILDADE: EM BUSCA DO 
SENTIDO DA LEITURA PELA LINGUAGEM DA ESCOLA. 
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3 CÍRCULO DA HUMILDADE: EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA PELA 
LINGUAGEM DA ESCOLA 

  
Figura 3: Círculo da linguagem 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em investigação sobre se o projeto de leitura na escola pode contribuir na 

formação de alunos e professores, consideramos o círculo da humildade como 

marco significativo de nossa trajetória na escola, e como professora e coordenadora 

pedagógica. Marco este revisto a partir do idealizado até o momento sobre as 

leituras na escola, em que buscamos para alunos e professores da Educação Infantil 

ao 5º ano do Ensino Fundamental uma integração com os demais professores dos 

outros ciclos, pela construção da primeira mandala coletiva. 
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Na primeira tentativa de fazer os demais ciclos girarem em parceria conosco, 

percebemos certa prepotência em querer trabalhar a leitura até o ensino superior, 

pois, embora, habitemos a mesma instituição, as necessidades dos professores são 

outras em relação aos alunos e professores. A hipótese é a de que o território de 

cada um está demarcado como também, não estão aberto para receber novas ideias 

leitoras, para si e para a escola. 

Reconhecemos nossa limitação e percebemos que o projeto, para atingir esta 

dimensão, precisa de uma pesquisa teórica e prática da aprendizagem dos alunos 

em relação à leitura e escrita. Como também, há a necessidade de conhecer a 

comunidade de pais, quem são os professores que ministram as disciplinas e a sua 

formação. Pensamos também em analisar a proposta da Instituição e o método 

utilizado para atingir os objetivos pedagógicos e leitores com os alunos. 

Diante do exposto, limitamos a trabalhar o projeto com alunos e professores 

dos anos iniciais, focando a leitura no quinto ano, na tentativa de trazermos o novo, 

algo que revolucione nossa prática.  

Sentimo-nos no limiar das forças no círculo da humildade e tentando o 

“encontro com o outro, e não o seu domínio”, pelo menos é o que pensamos. Mas, 

diante da recusa dos grupos, percebemos que o nosso desejo talvez lhe dê o 

sentimento de “prisão” (FOUCOUALT, 2005), e por isso ele se afasta. Considerando 

minhas fraquezas e também minha limitação na leitura deste fato, busco o conceito 

da palavra humildade para melhor compreender a recusa feita por eles. Em Alves; 

 

A humildade pensa antes, sem crer em si; ela duvida de tudo, 
especialmente de si mesma. Humana, humana demais... quem sabe 
ela não é a máscara de um orgulho muito sutil? 

A humildade escreve Espinosa, “é uma tristeza nascida do fato de o 
homem considerar sua impotência ou sua fraqueza”. É menos uma 
virtude do que um estado: é um afeto, um estado de alma “se 
entristece por isso mesmo”. É a experiência do dia-a-dia que 
podemos confirmar e fazer, da vivência e do conhecimento, de 
desenvolver a humildade, fazendo dela uma força. Ora, a virtude 
para Espinosa, é a força da alma e sempre um momento de alegria! 
A humildade, portanto, não é uma virtude isoladamente, e o sábio 
não tem por que se preocupar com ela, independente de suas 
atitudes particulares (In: FAZENDA, 2002, p. 61). 
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Reconheço que neste circulo resgato toda a tristeza que nasceu da minha 

impotência na escola ao não expressar o lido, e na atualidade, ela expressa pela 

resistência do outro em não querer fazer a leitura na escola atingir outras 

dimensões. Percebo pelas escritas de Alves, e neste círculo, que a indiferença da 

minha professora sobre a leitura que tinha feito do livro, “Tistu, o menino do dedo 

verde”, deixou um grande vazio em minha vida e ao projetar a leitura na escola com 

alunos e professores, tento valorizá-la e resgatar o seu valor. Sinto que o 

reconhecimento deles sobre a importância da leitura pelo projeto seria a realização 

como leitora neste círculo, que me possibilita uma nova leitura, a de ler a si próprio. 

Retomamos o enunciado, pensando ser o conceito de humildade mais 

profundo do que imaginamos em grupo e individualmente. Ao não nos 

reconhecermos humildes, fugimos da criatividade que mencionamos ter. Pela 

criatividade, buscamos qual o sentido da palavra humildade no projeto de leitura e 

se podemos conceituá-la. 

Ela, a humildade aqui descrita, pressupõe que nasceu da nossa fraqueza e 

dos percalços da vida pessoal e acadêmica ao defrontar com os desafios da leitura 

na escola, dos textos direcionados e não conseguir compreendê-los, e, ao mesmo 

tempo, ao sentirmos a opressão do outro sobre nossa limitação, sufocando-nos sem 

nos deixar agir. Pela leitura, buscamos compreender os opressores que agiam sobre 

nossa fraqueza e percebemo-los oprimidos de si mesmos ao desejarem serem 

reconhecidos como superiores, oprimindo-nos pelas leituras sem sentido na escola. 

Este ato de oprimir do opressor pelas leituras, talvez seja sinal de sua 

fraqueza sobre o aprendente, como me considero neste momento. Um dos desafios 

que lançamos é fazê-lo perceber que a opressão o enfraquece, e se o perceber, ele 

poderá superar-se e ensinar, sem, no entanto oprimir. Acreditamos que ao 

compartilharem suas leituras e o que desejam atingir, pode-se haver aprendizagem. 

O que buscamos neste círculo como aprendizagem é o encontro do professor 

com a coordenação e que ambos, possam reconhecer suas fraquezas e impotências 

e ao reconhecê-las, usá-las como instrumento para gerar as mudanças em si e 

depois na escola, sendo criativos e dialógicos com o aluno. 

Ao dialogarmos com os alunos e falando em sua linguagem, talvez 

encontremos a melhor forma de “transmitirmos” os conteúdos básicos e 
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criativamente exercermos a humildade, a perseverança sobre suas próprias 

limitações e mediarmos essa virtude para o aluno com possibilidades deles virem a 

superar suas limitações, já que mais uma vez, sentimos estarmos limitados perante 

o saber em sua totalidade.  

Na tentativa de tocar o coração do professor que faz a educação acontecer, 

tentamos falar na sua linguagem para entender o sentido da leitura em sua vida, ao 

mesmo tempo, encontrar indicadores para ajudá-lo criativamente. Após este 

momento, ao saber da importância da leitura em sua vida, articulá-la ao projeto. Pela 

força da palavra humildade como virtude de força, vislumbramos possibilidades de 

rompermos com as ideologias do passado opressor, ao não nos formar leitores, 

como já afirmado por Freire (2005). 

Neste círculo, ao reconhecer nossas fraquezas e limitações, acreditamos 

estar a caminho de enfrentar os desafios que surgirão na escola. 

A linguagem usada nos capítulos anteriores visou resgatar o sentido da leitura 

pela minha história de vida no final da década de 50 e início de 60 e pelas vivências 

nos primeiros anos escolares, e, depois, como docente e coordenadora pedagógica 

no inicio do século XXI. 

Ainda na busca do sentido da leitura na escola, há uma tentativa de 

compreendê-la, através das histórias pessoais e acadêmicas dos professores 

falando a linguagem deles, dentro do espaço escolar e dialogando com eles pela 

escrita. Na tentativa de compreendermos o espaço que estamos inseridos neste 

círculo, há perspectivas de superarmos as limitações do espaço escolar que 

habitamos ao continuarmos o diálogo com os professores no círculo da humildade. 

A professora MAM17 (2º, 4º e 5° ano do Ensino Fundamental) escreve “não ter 

muitas história para contar como docente, afinal, o tempo de experiência de 

profissão é pouco”. Articulada, a escrita da professora, que como docente atua em 

seu segundo ano, em 2011, ao assumir a sala, revela que se impôs aos alunos 

numa postura dos professores do passado e que buscamos neste trabalho de 

pesquisa tentar fazer a ruptura pelo diálogo interdisciplinar, problematizando-o. 

Embora, a professora estivesse feliz por ter conquistado as salas para 

lecionar, os alunos do 5º Ano teve uma queda significativa nas notas e o resultado 
                                                           
17 As iniciais dos nomes dos professores são fictícias. 
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negativo desencadeou a insatisfação dos pais, fato demonstrado quando 

procuraram a coordenação da escola para que tomasse uma atitude frente ao fato. 

A professora, num primeiro momento, como defesa,  mostrou-se aos pais que 

as crianças não a estavam respeitando e ela tinha que se impor. Os pais, não 

gostaram de sua postura “autoritária” e “diziam” estar insatisfeitos com a forma do 

ensino na EB e pediram indiretamente que fosse substituída, ou, os seus filhos 

seriam transferidos. 

No papel de coordenadora pedagógica, ouvimos a queixa dos pais como se 

fosse uma rotina comum, sem nos ater aos detalhes, como de fato o deveria ser. A 

essa atitude, sobre a qual mais tarde refletimos em grupo, percebemos que não 

tínhamos nos colocado no lugar deles e muito menos tomado uma postura dialógica 

com a professora ou com os pais, o que muito nos inquietou e foi sentido em uma 

dimensão maior, pela coordenadora pedagógica. 

Sentimos que a falha foi ainda maior como coordenadora pedagógica, ao não 

saber intervir com a professora em relação à sua postura com os alunos, sentindo-

nos como os professores do passado, ou seja, “antidialógicos”. 

Na tentativa de intervir, sugerimos em nosso HTP que cada professor 

escolhesse uma palavra para definir seu comprometimento com a educação para 

que não terminássemos extintos como a educação bancária já o está sendo, nesta 

escola. 

A palavra escolhida pela professora foi “determinação” e, para explicar como 

vê sua história de vida e filha adotiva, busca fazer diferente em sala para não repetir 

os “erros” dos professores do passado, segundo a própria fala. Considera ser um ato 

de humildade reconhecer em sua história os “erros” dos professores, mas, ficando 

só no reconhecimento escrito, não havendo uma ação contrária em sua atitude, e 

acrescenta que superar essa limitação estava sendo difícil por não estarmos 

acostumados. 

Na tentativa de compreendê-la, e tomando uma atitude que julgamos ser 

“humildade”, no sentido de força e virtude, para nos compreendermos, fizemos mais 

leituras para encontrar o significado da palavra humildade, em nós. Lendo e 

pesquisando encontramos que humildade é; 
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Uma atitude diante da limitação do próprio saber; atitude de 
perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, 
atitude de desafio diante do novo, desafio de redimensionar o velho, 
atitude de envolvimento e comprometimento com os projetos e 
pessoas neles implicadas, atitude, pois, de compromisso de construir 
sempre da melhor forma possível; atitude de responsabilidade, mas, 
sobretudo de alegria, de revelação, de encontro, enfim, de vida 
(FAZENDA, 1994, p. 159). 

 

Ao tentarmos compreender a atitude da professora e escrever sobre o sentido 

da leitura em nossa formação, alguns fatos foram sendo esclarecidos pelos recortes 

da história da escola e de sua contextualização nas leituras feitas, e conforme 

citados pelos autores que foram sendo evocados para dialogarmos a 

compreendíamos. Um sentimento de alegria chega e o sentido da palavra 

“humildade” em nossas ações não humildes começam a ficar transparentes para nós 

diante da “limitação do nosso próprio saber”. 

Frente aos fatos descritos, estávamos diante da limitação do nosso saber, 

mais uma vez. Como não sabíamos como dar prosseguimento para romper com a 

situação, percebíamos que era o início de uma revelação do que nos aconteceu 

desde a infância e necessitávamos nos manter com “os pés no chão”, para não 

cairmos na lamentação de que o passado é o culpado. Sentimos parecer existir uma 

barreira entre a mente e cérebro, e ao tentarmos entender e não conseguirmos, na 

maioria das vezes ocorreu há desistência. Como ato de humildade, nestes 

momentos descritos, necessitou usarmos o ponto de limitação como “força” para 

superar a limitação percebida da leitura em na escola com os alunos e conosco. 

Nesta compreensão da nossa limitação, sentimos que o que buscamos no 

projeto de leitura não é só o diálogo com os alfabetizandos, mas um diálogo 

interdisciplinar que possibilite também rupturas com velhos padrões resistentes às 

propostas inovadoras do projeto de leitura, pautado na humildade e junto com o 

grupo de professores da escola. 

A humildade que encontramos nas palavras de Alves e Fazenda são 

possibilidades para o caminho da autonomia pelo projeto de leitura para alunos e 

professores e, ao mesmo tempo, sermos responsáveis pelo encontro que tivermos, 

seja na vida pessoal ou profissional. 
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Os primeiros escritos nesta pesquisa como ato de humildade referem-se ao 

reconhecer que fazer leituras é um ato complexo e que ler é uma categoria de ação, 

um verbo necessário na linguagem da escola, e nosso ponto de encontro com a 

leitura é saber ir além das letras escritas e compreendê-las. 

Para compreendê-la percebemos que são necessários os recursos técnicos e 

dedicação por quem a faz, “por causa do projeto de uma tecnologia que cada vez 

mais adentra nos espaços escolares, como já citados por Ricoeur (2008, p.28)”. 

Destarte aos fatos, cada vez mais nos distanciamos do sentido da leitura na escola, 

e quando a fazemos muitas vezes são descontextualizadas da vida do aluno, 

ficando sem sentido também para a nossa vida. 

Lembramos aqui que a tecnologia não deve ser desconsiderada, já que 

proporciona inúmeros avanços nas áreas educacionais e também muitas leituras. 

Encontramos neste círculo grandes desafios a serem superados, é o 

reconhecimento que temos de superar o passado e os desencontros com nossos 

professores não leitores, e também das leituras que julgamos serem 

desnecessárias. Como leitura desnecessária, citamos aquelas que não fazem parte 

da nossa realidade, como as da Cinderela ou Princesas18, pois provavelmente 

tornarmos uma delas, era somente em nossa imaginação e como criança não a 

compreendemos, e muito menos, porque não nos tornamos uma, o que julgava ser 

uma “violência simbólica”. 

Partindo deste pressuposto, e como coordenadora, busco algo além do já 

conhecido e a hipótese é de que podemos formar professores e alunos leitores 

interdisciplinares na escola pelo projeto de leitura. Pelas leituras há a possibilidade 

de superarmos nossa limitação, ao reconhecermos que não somos leitores e 

competentes e recorrer à nossa formação já passada, com possibilidades de 

transformá-las ao ensinarmos nossos alunos. Mas, como fazê-la? Como concretizar 

a humildade na escola se ela é “uma atitude diante da limitação do próprio saber” se 

não nos reconhecemos, limitados? 

Para melhor compreensão da nossa limitação na escola e compreender o 

sentido da leitura nela, pela palavra humildade, fazemos sua descrição física em 

                                                           
18 Não que essas leituras não devam fazer parte do ensino, mas, ao citá-las referimos no sentido de 
que muitas vezes não trabalhamos com o senso crítico de aprendermos com ela. 
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busca de lê-la e quem sabe, superar nossa limitação física e mental, e poder 

avançar com os professores pelo projeto de leitura. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA BRANCA 

 

A nossa escola localiza-se no centro da cidade. Conta com a maioria das 

linhas de ônibus que atende os principais bairros.  

A Instituição atende a clientela variada e de todo os pontos da cidade e 

bairros. Consta-se que sessenta por cento dos pais dos alunos não têm formação 

superior. Trinta por cento, possui o Ensino Médio completo e dez por cento o Ensino 

Fundamental. Segundo a pesquisa e coleta de dados, a renda familiar da nossa 

clientela varia de cinco a oito salários mínimos, aproximadamente. A maioria das 

residências são casas próprias, financiadas e reformadas, havendo um veículo na 

garagem. No período diurno, à faixa etária dos alunos é de 03 a 17 anos, 

funcionando até o Ensino Médio. Mas, lembramos que nesta pesquisa a análise do 

PE é da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, do qual ocupo o cargo 

de Coordenadora Pedagógica 19  

Ao reler os primeiros enunciados, buscamos compreender o que esses pais 

desejam para seus filhos, já nos anos iniciais ao procurarmos investigar quem os 

são. Não poderíamos deixar de observar as condições sociais dos pais e de analisar 

a proposta do curso como complemento a ação social da família e da comunidade. 

Mas o que viria a ser essa ação social? Em continuidade e em busca de respostas, 

tentamos fazer uma análise do currículo da escola, utilizando como pretexto a 

construção do projeto de leitura, com o intuito de nos aproximarmos da realidade 

dos alunos, professores e da proposta da escola pelo projeto de leitura pelo espaço 

que habitamos. 

 

3.2 ESCOLA, QUE ESPAÇO É ESTE? 

 
                                                           
19 Os dados acima mencionados foram na gestão da coordenação anterior a minha e (2004) segundo 
as informações da secretaria. Estamos analisando a proposta curricular do ano de 2010 e 2011 e até 
então, pouco, ou, quase nada modificou. 
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1.Estabelecimento público ou privado onde se ministra ensino 
coletivo. 2. Conjunto de professores, alunos e funcionários de uma 
escola. 3. Prédio em que a escola está estabelecida. 4. Sistema, 
doutrina ou tendência estilística ou de pensamento de pessoa ou 
grupo de pessoas que se notabilizou em algum ramo do saber ou da 
arte. 
Lat. schòla,ae 'lugar nos banhos onde cada um espera a sua vez; 
ocupação literária, assunto, matéria; escola, colégio, aula; 
divertimento, recreio', do gr. skholê,ês 'descanso, repouso, lazer, 
tempo livre; estudo; ocupação de um homem com ócio, livre do 
trabalho servil, que exerce profissão liberal, ou seja, ocupação 
voluntária de quem, por ser livre, não é obrigado a; escola, lugar de 
estudo'; para comentários do ponto de vista semântico (HOUAISS, 
2007). 
 

Para superarmos a limitação dentro da escola e como coordenadora, 

continuamos investigando o espaço que habitamos a partir do conceito da palavra 

explicitada no dicionário. Observamos que ela tem algumas conotações diferentes, 

podendo ser interpretada diferentemente ao lermos. 

A epígrafe é desafiadora, porém, queremos mantê-la como palavra viva, para 

indicar o caminho das certezas mesmo nas incertezas sobre este espaço e a função 

que de fato o deveria ser: o de formar leitores competentes já nos anos iniciais, 

sendo ela o lugar que possibilita as leituras na escola num processo libertador. 

No encontro com a escola e como coordenadora pedagógica, ocorre também 

com a criança do passado que desejava estar neste espaço e aprender a fazer 

leituras sistematicamente. Nesta integração da criança com a coordenadora, 

construímos este trabalho em meio a lutas e medos de nos revelar como 

pesquisadores, docentes e coordenadores, pois, os caminhos já trilhados parecem 

perder o sentido para a realização do desfecho deste trabalho. 

Ao escrever que a escola pode ser o direito e o avesso de um mesmo tecido, 

ou seja, passado e presente estão a andar juntos, superá-los, seria superar-se 

diante das limitações impostas pela escola que insiste em ser bancária, talvez, 

porque a alimentamos e não somos humildes em reconhecer, que somos nós que 

sustentamos e a mantemos, “bancária”. 

Para superarmos a limitação e na tentativa de descrevê-la criativamente 

percebe-se na escola certo abandono, mas, de um abandono não só físico, mas, de 

ideias, do mural que sempre se encontra vazio e dos professores que se mostram 

desmotivados. Frente ao exposto, muitas vezes a sensação de abandono e vazio, 
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podem estar ancorados em nós. Investigando se o vazio da escola, não é reflexo do 

nosso vazio, por não encontrarmos sentido para as leituras feitas na infância, 

pensamos que seja ele que impede de suprirmos o grupo de professores, pois, a 

resistência deles pode ser espelho desse vazio. 

Como possível resposta, continuamos investigando o que a torna assim na 

agora na postura de coordenadora para poder conduzir nossos pensamentos e 

desmistificá-la e não permitir que esse vazio continue se alastrando, tomando uma 

atitude que julgamos ser humilde e interdisciplinar ao buscar os documentos que a 

fundamenta. Com o intuito de desvendar o vazio e saber o que é uma atitude 

interdisciplinar, encontramos que; 

 

A atitude, que se articula com a prática interdisciplinar, exige que o 
professor esteja avaliando seu trabalho, verificando se está 
adequado à realidade, se traz felicidade na relação professor-aluno e 
se leva à aprendizagem significativa. Para mudar de atitude é preciso 
conhecer melhor a proposta interdisciplinar, que transforma a 
velha prática em nova pela reflexão, que leva a uma teoria que se 
interrelaciona com uma prática que se relaciona com a vida, com 
base na realização e no prazer (JOSGRILBERT, In: FAZENDA, 
1999, p. 85, grifo nosso). 

 

Humildemente continuamos diante da nossa limitação na postura de 

coordenadora, pois, como podemos implantar um projeto de leitura se não 

conhecemos a proposta do local que habitamos? Penso que implantar uma proposta 

interdisciplinar é um desafio ousado em uma escola em que a coordenadora 

pedagógica ainda não conhece a proposta atual e como ela é articulada a nossa 

prática. Sinto que a falta de leituras dos documentos que a sustentam, também 

contribui para esse vazio aumentar. 

A sensação é de como se estivéssemos em um confinamento, e que este se 

inicia dentro de cada um, limitando-nos, e depois distendo aos demais do grupo, 

limitando-os também. Neste sentimento de confinamento, acreditamos que o 

professor pensa somente em como neutralizar o outro de seu caminho e, vai agindo 

impensadamente sobre o outro. Sem preocupar com o que o outro está pensando, 

pensa por ele, oprimindo-o, num jogo que ele considera ser neutro. Neste jogo, 

pensamos ser um jogo de “poder” entre os habitantes na escola. Poder este já 
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enfatizado por Apple (2006) que em se tratando do espaço escolar não há 

neutralidade ao se jogar. Para melhor compreender o espaço que habitamos, 

recorremos a Libâneo (2004, p.51) encontrando que; 

 

A escola necessária para fazer frente a essas realidades é a que 
provê formação cultural e científica, que possibilita o contato dos 
alunos com a cultura, aquela cultura provida pela ciência, pela 
técnica, pela linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, 
uma escola contra a exclusão econômica, política, cultural, 
pedagógica.  

Mesmo considerando a imensa oferta de meios de comunicação 
social extra-escola, de meios informacionais, ainda assim há lugar 
para a escola na sociedade tecnológica e da informação. Ela cumpre 
funções que não são providas por nenhuma outra instância, ou a de 
prover formação geral básica como: capacidade de ler, escrever, 
formação científica, estética, ética, desenvolvimento de capacidades 
cognitivas e operativas. Por outro lado, a escola precisa ser pensada, 
porque ela não detém o monopólio do saber, pois a educação 
acontece em muitos lugares, por meio de várias agências como a 
família, os meios de comunicação, as empresas, os clubes, as 
academias de ginástica, os sindicatos. As próprias cidades vão se 
transformando em agências educativas. 

 

Partindo destes pressupostos, intencionamos que pelas leituras alunos e 

professores da escola, pelo projeto tenham conhecimentos de outras culturas e se 

apropriem das informações contidas nela ao lermos e escrevermos. 

Neste espaço diversificado culturalmente, o poder de domínio sobre os 

habitantes acaba sendo declarado na tentativa de se manterem soberanos no 

espaço que ao mesmo tempo é de todos, fazendo questão de moldá-los do seu jeito 

de ser, fechando-se aos demais setores da escola. Como símbolo vivo, para sermos 

reconhecido pelo outro sem maiores questionamentos, formamos alunos para uma 

sociedade que desconhecemos diferente do que lemos em Libâneo (2004), e 

acreditamos que se o privarmos de outras leituras, nos encerramos no senso 

comum. 

A escola possui um espaço grande, com possibilidades de se tornar a escola 

utópica dos sonhos de qualquer educador, e se formos humildes e conseguirmos 

superar nossas limitações, e principalmente, o medo, ela pode vir se realizar se 

sermos parceiros tanto no ensino como na aprendizagem. 
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Para compreendermos a estrutura de nossa escola, passamos a refletir sobre 

ela, ao mesmo tempo, refletimos também a respeito da estrutura do professor que 

luta para continuar no poder dentro deste espaço, agindo impensadamente como o 

único, ignorando os demais. Pelo projeto de leitura e diante destas reflexões 

vislumbramos possibilidades de rompermos com a escola do passado, mesmo 

sendo fruto dela e também do sentimento de “menos valia” como menciona Freire 

(2005) e passamos a acreditar que ela pode estar entrelaçada à educação do 

passado. 

Para mudarmos o já criado sem, no entanto, interferir em suas bases, 

necessitou transgredir mentalmente nosso aprendizado e fazer uma ruptura, indo até 

as bases em que ela foi criada para plantar uma semente interdisciplinar. Mas, ao 

mesmo tempo, pensamos em como transgredir com o sistema existente e 

transformá-lo, sem exercermos o autoritarismo. Seria possível? 

Chega a ser quase impossível, e a busca pelo poder faz as pessoas 

continuarem alimentando a cultura do poder elitizado na escola quase que 

inconscientemente, sendo autoritários e com conteúdos muitas vezes fora da 

realidade dos alunos. É como se buscassem enganar, enganando-se, pois são 

vítimas do “sistema” implantado pelo próprio “sistema”, que consiste em formar uma 

sociedade que não pensa e repete com os alunos e professores o que querem e 

desejam, num círculo vicioso da “reprodução social”, como já mencionado pelo 

sociólogo Bourdieu, e que ainda nos massifica.  

Ainda em busca de compreensão, continuamos a descrição da escola pelas 

informações agora obtidas pelo Plano Escolar de 2010 e 2011. 

 

3.3. ESCOLA E PROJETO DE LEITURA 

 

O currículo não passa de um testemunho visível, público e sujeito a 
mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica, 
legitimar uma escolarização. Como tal, o currículo escrito promulga e 
justifica determinadas intenções básicas de escolarização, à medida 
que vão sendo operacionalizadas em estruturas e instituições. 
Tomemos esta convenção comum, que é matéria escolar, num 
currículo pré-ativo: enquanto o currículo escrito estabelece a lógica e 
a retórica da matéria, o que aparece é apenas o aspecto mais 
tangível, abrangendo padronização de recursos, meios financeiros, 
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exames, iniciativas correlatas e interesses de carreira. Nesta 
simbiose, é como se o currículo escrito oferecesse um roteiro para a 
retórica legitimadora a escolarização, à medida que esta mesma 
retórica fosse promovida através de padrões para alocação de 
recursos, atribuição de status e classificação profissional. Em 
síntese, o currículo escrito nos proporciona um testemunho, uma 
fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações; 
constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura 
institucionalizada da escolarização (GOODSON, 1995). 

 

Talvez, Goodson traduza nossas inquietações, sobre como pode ser o 

currículo da escola. Para nós, é uma tarefa complexa, por causa de alguns 

professores não o compreenderem em sua totalidade e a sua importância ao fazer o 

planejamento das disciplinas. O desconhecimento deste documento e a sua 

relevância na estrutura da escola comprometem as explicações dos professores 

para com os pais sobre o perfil da escola. Por ser a educação um empreendimento 

de transmissão cognitiva e cultural, além das diversidades linguísticas que se 

encontra neste espaço, ele não nos é familiar, assim como também os regulamentos 

que o fundamentam. 

Neste sentido, retomo Goodson (1995) e talvez, o que procuramos como 

documentos na escola seja o registro da proposta pedagógica para o ensino geral 

dos alunos e também como proceder na formação continuada dos professores. 

Formação esta que consideramos ser necessária já que pretendemos formar alunos 

leitores para uma sociedade diferente da que temos e o currículo prescrito pode nos 

orientar.  

Os professores que não se sentem a vontade ao ser cobrado do planejado 

estar dentro da proposta da escola, revoltam-se, indo ministrar suas aulas em outras 

escolas, e nossos alunos ficam sem os devidos suportes pedagógicos já que, admitir 

outro profissional, e competente, não é uma tarefa fácil. Por sua vez, os pais, 

insatisfeitos pela falta de dedicação dos professores, pedem transferências dos 

filhos para outras instituições que também são particulares, alegando que se 

quisessem um ensino sem estrutura, teriam colocado os filhos em outras escolas 

que não fossem da rede particular. 

Sem saber qual direção seguir e na intenção de retomarmos o fio que conduz 

a escola e das insatisfações do professor para com ela, buscamos documentos que 
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possam nortear nossas práticas e, fazer as devidas intervenções na escola. Muitas 

vezes temos o silêncio como resposta, mas mesmo assim, continuamos. 

Enquanto coordenadora pedagógica, retorno ao início do trabalho e pela 

história de vida, quando na fazenda à procura do registro dos trabalhadores20 e não 

os encontrando. O silêncio da herdeira em 2010, demonstrava que poderia haver 

alguma coisa errada e, ao não responder o e-mail, sobre a época em que 

moráramos em 1963 e 1964, fez com que surgisse a hipótese de que ele não existia. 

A mesma impressão parece ser em relação à escola pelo fato de alguns professores 

desconhecerem dela ter ocultado o lugar de seu funcionamento. Articulado a minha 

história e a problemática da escola atual, dos alunos não serem leitores, 

vislumbramos possibilidades de mudanças ao propor formar leitores e escritores 

competentes, através do projeto de leitura. Sentimos que para obter a liberdade das 

condições que nos aprisionam, e do sistema que organiza a estrutura e 

funcionamento da escola para agir a favor dela, necessitamos investigar o que a 

torna assim. Retomo que desejei aprender a ler na escola de forma sistematizada e 

não obtive o resultado desejado, pois, segundo Freire (2005) “a leitura crítica dos 

textos e do mundo tem que ver com a sua mudança em processo”. Pesquisando, 

encontro em Fazenda (2005, p.17) que: 

 

Em alguns casos isolados, educadores de certas escolas têm 
deixado de lado os conhecimentos tradicionalmente sistematizados e 
organizados, e têm partido única e exclusivamente para a 
organização curricular a partir de uma exploração indiscriminada de 
conhecimentos do senso comum. Esquecem-se, com isso, que o 
senso comum, deixado a si mesmo, é conservador e pode gerar 
prepotências ainda maiores que o conhecimento científico. 

 

Pressuponho que a escola esteja ancorada no conservadorismo do senso 

comum e fecha-se para o conhecimento científico, como já observado nas leituras 

anteriores. Tentando fundamentá-la e para analisar em qual tendência está centrado 

o ensino da escola e as possibilidades de reformas qualitativas, continuo a investigá-

la pelo Plano Escolar, suas metas e objetivos. Pouco encontro, por não saber o que 

                                                           
20 O que eu buscava era o registro que constava o nome da minha família naquela fazenda e que meu 
pai prestava serviços a ela e não consegui o que tornava ainda mais difícil encontrar o local da 
escola. 
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de fato procurava achar. A intenção que tenho como coordenadora é de que o 

grupo, através das leituras, possa se projetar além da proposta da escola. 

Unir os pontos que a tecem talvez seja o grande desafio nesse momento. Em 

busca de iluminarmo-nos sobre como avaliar o Plano Escolar, além da teoria de 

Goodson (1995) “alinhavo” com a curriculista Cappelletti, (2002, p.14) e encontro 

que: 
Seja qual for o objeto de avaliação, será sempre necessária a 
compreensão de um duplo domínio: a compreensão do 
funcionamento das pessoas envolvidas na situação e a compreensão 
do funcionamento da intervenção. Essas questões poderiam ser 
discutidas por meio de relatos e análise critica de experiências, bem 
ou mal sucedidas. Há, entretanto, na literatura, carência de 
discussões de ‘modelos operacionais’ que alimentem a criatividade, 
que ajudem os educadores a interpretarem os quadros conceituais”. 
Para Hadji (apud Cappelletti), não dispondo de modelos operacionais 
o professor ficará reduzido a contentar-se com quadros conceituais 
apenas parcialmente adequados, o que fragiliza e a torna incerta a 
atividade de interrupção. Portanto, depende dos pesquisadores que 
esse obstáculo seja superado ou não. 

 

Apropriando da fala da autora e na intenção de superarmos nossas limitações 

em fazermos uma avaliação do currículo da escola, percebemos que por falta de 

acesso ao currículo prescrito, o currículo em ação não acontece como deveria. 

Como medida para compreendê-la e fundamentar nossa prática, continuo 

investigando sua estrutura e quem a faz. 

Vejo que para propor uma mudança no currículo vigente devemos estudar e 

analisar a proposta existente. A partir do que encontrarmos elaborar instrumentos de 

coletas de dados e confrontar com os documentos já existentes e discutir 

coletivamente as possibilidades de mudanças. 

Averiguo que se não compreender a proposta da escola e as leis que a regem 

e amparam, não conseguirei ter autonomia e assim, não poderei servir de exemplo 

para alunos e professores, mesmo que seja mediado pelo projeto de leitura. 

Ao descrever minha inquietação, fico atenta as seguintes categorias que 

compõem sua estrutura funcional, que são: Direção, Apoio Pedagógico, Corpo 

Docente, Apoio Administrativo, Assistência Escolar, Instituições ligadas à escola e 

Conselho Tutelar. Quanto a essas categorias faz-se necessário a parceria não as 

conheço de fato e as leituras sobre como elas se fundamentam são essenciais. 
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Aqui, passo a refletir mais uma vez, se essas ocorrências citadas não têm a 

ver com a minha história de vida em que eu vivia alheia a realidade de mundo, pois; 

 
À medida que comecei a resgatar minha vida pessoal e profissional, 
essas frases sempre vinham à mente. Fui percebendo que o familiar 
estava relacionado ao meu vivido, ao sentido e percebido, ao que 
estava claro e vivo em minha vivência em minha memória. Quanto 
mais me voltava para meu familiar, em cada nova leitura me 
aprofundava numa nova releitura e, nesta, uma série de aspectos, 
que até então estavam na sombra, haviam passado despercebidos 
ou mesmo incompreendidos no primeiro momento, após o que iam 
emergindo. O que era sombra se tornava luz, o que era estranho 
passava a ser familiar (SALVADOR, In: FAZENDA, 1999, p.101). 

 

Creio que foi por causa do resgate de minha história de vida, do ensino 

bancário e dos alunos desta instituição não serem leitores competentes no 5º ano, 

que nasceu o desejo de investigar o ensino da escola e como ele está estruturado. 

Ao não me sentir familiar com as normas que eram idealizadas, a investigação 

passa a ter sentido e ao mesmo tempo, limitada, ao recorrer à minha história de 

vida. 

Diante da minha limitação, e como desafio, busco no Plano Escolar saber 

qual a função do coordenador pedagógico, para tentar entender o sentido do projeto 

de leitura que visa formar alunos leitores e contribuir com a formação dos 

professores, e se o mesmo, é pertinente ao já planejado pela escola. 

A averiguação permite comparar se o currículo em ação está dentro da 

proposta do currículo prescrito. Considero assim, que com as leituras dos 

documentos consigo articulá-lo as práticas dos professores e de fazê-lo 

conscientizar que o currículo é um instrumento que nos estrutura pedagogicamente 

e não somente um documento que cumpre as normas escolares. 

Sem maiores esclarecimentos e na busca de compreender a minha função 

como coordenação pedagógica e se estamos no caminho certo com o projeto, no 

artigo 15 do PE, leio que: “A função da Coordenação Pedagógica será 

desempenhada por profissional devidamente habilitado, o qual terá as seguintes 

atribuições:” 
I – planejar e coordenar o serviço de Coordenador Pedagógico; 
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II – participar da elaboração do Plano Escolar, acompanhando a 
elaboração dos planos de ensino em relação a objetivos, conteúdos 
programáticos, estratégias, critérios de avaliação e recuperação; 
 
III – planejar e coordenar as reuniões pedagógicas, bem como outras 
de caráter pedagógico propostas pela direção da escola; 

 
IV – analisar sistematicamente com os professores a validade dos 
objetivos fixados, a adequação dos conteúdos programáticos, das 
estratégias de ensino e das técnicas e instrumentos de avaliação e 
recuperação; 

 
V - participar da organização das turmas e classes; 

 
VI – colaborar no planejamento execução e avaliação dos projetos de 
treinamento e aperfeiçoamento do pessoal docente, técnico e 
administrativo; 

 
VII – emitir parecer sobre matéria concernente a Coordenação 
Pedagógica, assessorando a Direção da Escola na avaliação do 
trabalho desenvolvido por todos os participantes do processo 
educativo; 

 
I- Acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as 
causas do aproveitamento insuficiente e propondo medidas de ordem 
pedagógica que devam ser adotadas; 
 
II- Coordenar, executar, avaliar e estimular pesquisas e estudos 
na área de Coordenação Pedagógica, visando à elevação do padrão 
de ensino; 
 
III- Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos 
relativos às atividades de coordenação; 

 
IV- Participar do processo de integração família – escola- 
comunidade; 
 
V- Colaborar com os professores na preparação do Plano de 
Adaptação para os alunos transferidos e de recuperação, 
acompanhar sua aplicação e avaliar cada um dos professores em 
relação a sua atuação nesse processo; 
 
VI- Participar do processo de Classificação e Reclassificação; 
 
VII- Encaminhar a Direção da Escola, 15 (quinze) dias após o 
encerramento do ano letivo, relatório do processo de Coordenação 
Pedagógica realizado, avaliando o desempenho dos participantes, o 
alcance dos objetivos propostos, a estratégia adotada e os 
resultados obtidos. 
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De posse desses norteadores relembro que ao assumir a coordenação em 

2006, a sensação foi de abandono, abandono este que ainda sinto ao exercer minha 

função. 

A rotina me impulsiona a ir além do que nos é apresentado na escola e o faço 

pelo projeto de leitura. Só que desta vez, procuro agir fazendo as mudanças mentais 

internas, pesquisando, pois, depende de cada profissional buscar individualmente a 

direção do que almeja, investigando o seu passado e articulando-o à realidade em 

que está inserida, para estabelecer uma proposta e os possíveis meios de 

intervenções. 

Ainda de posse do Plano Escolar, percorro suas folhas para saber como 

funciona a Educação Infantil, que ainda não tem um plano definido para seu 

funcionamento e o que se pretende com os alunos, já que não temos nenhuma 

propaganda de sua proposta para com eles. 

Com determinação e contando com a categoria da espera no ano de 2010, 

conseguimos um espaço fixo para a Educação Infantil, esteticamente acolhedor e 

belo, elementos que acho essencial para a aprendizagem.  

Comumente, alguns professores que atuam em escolas que possuem suporte 

financeiro e pedagógico diferente de nós, comentam o que vêem de errado, mas não 

apresentam nenhuma solução. 

Em continuidade da leitura da escola, continuo a investigação para analisar a 

proposta da EB na Educação Infantil, encontrando que é;  

 

I O desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.  

 

E dentro da sua continuidade, o Ensino Fundamental, tem por finalidade a 

formação básica e do cidadão mediante: 

 

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura da escrita e do cálculo; 
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II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a 
sociedade;  

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição do conhecimento e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 

IV. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de 
solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social.  

 

Destarte a essa proposta prescrita, vislumbro a liberdade que busquei durante 

décadas na vida sobre qual era a proposta da educação na escola, mesmo que esta 

proposta seja somente letras no papel a serem decodificadas por um bom leitor.  

Neste sentido, o projeto de leitura tem possibilidades de se tornar uma prática 

permanente na escola já que ele proporcionará aos alunos vivenciar com a 

comunidade da cidade suas histórias de vida, as condições sociais, sua cultura, sua 

formação leitora e qual sua visão sobre a escola do passado e a atual, além do que 

o aluno já escreve.  

Após essa leitura, pelo Plano Escolar, o sentimento é de uma suposta 

tranquilidade por saber parcialmente dos que nos cercam e, de que somos 

responsáveis pela continuidade de nossa formação e dessa geração que passa por 

nós todos os anos. Dentro desta preocupação e diante de tal responsabilidade vejo 

que; 

A qualidade de ensino está estritamente relacionada aos seus 
conteúdos e formas, como é natural; (...) em segundo lugar, porque, 
talvez impotentes ou descrentes diante da possibilidade de 
mudanças em profundidade dos sistemas educativos, descobrimos a 
importância de mecanismos mais sutis de ação que configuram a 
prática (SACRISTÀN, 2000, p.9). 

 

E um desses mecanismos pode ser a leitura ao nos apropriarmos que: 
 

O conceito de leitura está geralmente restrito à decifração da escrita, 
sua aprendizagem, no entanto, liga-se por tradição ao processo de 
formação global do indivíduo, à sua capacitação para o convívio e 
atuações social, política, econômica e cultural. Saber ler e escrever, 
já entre gregos e romanos, significava possuir a bases de uma 
educação adequada para a vida, educação essa que visava não só 
ao desenvolvimento das capacidades intelectuais e espirituais, como 
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das aptidões físicas, possibilitando ao cidadão integrar-se 
efetivamente à sociedade, no caso à classe dos senhores, dos 
homens livres (MARTINS 1994, p.22). 

 

Caso o projeto de leitura se efetive na escola, intenciono que alunos e 

professores evoluam, conquistando a liberdade pela leitura, pois ela irá ampliar 

nossos olhares sobre onde habitamos e se a qualidade dos conteúdos que 

ministramos são o suficiente para formarmos leitores competentes. 

Em relação à qualidade de ensino, uma das primeiras atitudes tomadas como 

coordenadora pedagógica foi em relação ao material didático, buscando uma 

parceria com a direção e, principalmente com o grupo de professores, que 

permitisse a escolha de um material que fundamentasse nossa prática. A escolha do 

material que atualmente usamos ocorreu em 2006, democraticamente, entre 

direção, coordenação e professores.  

Vários materiais foram analisados, embora, nem todos os gestores 

participaram para opinar sobre sua qualidade. Alguns professores foram indiferentes 

à escolha do material e como não havia argumentação palpável contra esta tomada 

de decisão,simplesmente ignoraram, não compareciam às reuniões para que 

pudéssemos discutir. Após a análise do material, a assessoria pedagógica do 

material escolhido foi à instituição ouvir sobre o que tínhamos a comentar sobre ele, 

as possíveis dificuldades e críticas que teríamos para fazer. 

Alguns professores não se aprofundaram em analisar o material, mas, 

aqueles que o fizeram, tinham argumentos fortes pela sua escolha e também 

algumas dúvidas nos conteúdos de matemática que pareciam, de certo modo, sem 

sentido para eles, e deveriam ser revistos.  

Os livros didáticos escolhidos propõem formar professores leitores e 

reflexivos, pois, sem o planejamento da aula seria quase impossível usá-lo. 

Articulado aos livros a coordenação buscou junto com o grupo de professores 

reforçarem a leitura dos alunos pelo projeto de leitura, considerando que somente 

com os livros didáticos, as leituras ficariam limitadas e com alguns conteúdos do 

passado. Ainda os “textos são os clássicos21; da, “Cinderela”, João e o pé de feijão” 

                                                           
21 Os clássicos são contextualizados com a nova realidade, e as crianças já conseguem fazer 
mudanças atitudinais, comportamentais e intelectuais. 
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ou “João e Maria” que já não fazem sentido para nossos alunos que vivem outra 

realidade de vida e escola, e os textos trazidos por eles já são com significados 

diferentes. Segundo os PCNS, 

 

O livro didático é um material de forte influência na prática de ensino 
brasileiro. É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, 
à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos 
objetivos educacionais propostos. Além disso, é importante 
considerar que o livro didático não deve ser o único material a ser 
utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá 
para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento (1997, p.64). 

 

Articulado a proposta do material didático, apoiamo-nos nas diretrizes dos 

PCNs para elaborar o projeto de leitura, para que ele se torne parte da cultura 

escolar e não fuja das propostas curriculares da escola e também, do sistema de 

ensino. A coordenadora mais uma vez inicia uma caminhada solitária, considerando 

o tempo dos professores e também as dificuldades de alguns, em dar alma ao 

projeto, além do conhecimento limitado do material didático22 ao ser apresentado ao 

conteúdo do livro de língua portuguesa. O livro didático é intitulado como Aprender 

Juntos, e o título, já nos traz uma proposta de parceria, mas o professor ainda não 

consegue perceber e articulá-lo ao projeto. 

Considero que no projeto de leitura os círculos nunca se fecham, porque o 

seu sentido é o de proporcionar ao professor condições que o podem conduzir a 

autonomia e aos demais envolvidos na construção do ensino na escola. Assim, 

considero que se não fosse o resgate da minha história de vida, não conseguiria 

fazer essa leitura da escola.  

Leitura e escrita caminham juntas, ou seja, quem tem uma competência 

leitora estruturada, boa oralidade, terá uma escritura clara desde que os 

pensamentos e a linguagem estejam alinhados e organizados. Para que fizéssemos 

a leitura da escola pautamos na categoria da autonomia. No CÍRCULO DA 
AUTONOMIA: A LINGUAGEM DO PROJETO DE LEITURA, esboço alguns 

                                                                                                                                                                                     
 
22 O material didático mencionado neste trabalho é da Editora SM. Nos anos iniciais ele vem intitulado 
como: Aprender Juntos, e a partir deste título, sinto que a parceria torna-se uma rede infinita, já que 
ao ensinar aprendemos e assim sucessivamente.  
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caminhos trilhados pelo projeto de leitura na escola e a tentativa de possibilitar a 

autonomia leitora na escola. 
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4 CÍRCULO DA AUTONOMIA: A LINGUAGEM DO PROJETO DE LEITURA 

 
Figura 4: Nossos pontinhos 

 
Fonte: 23Arquivo pessoal 

 

No círculo da autonomia contemplo a possibilidade de efetivar um espaço 

democrático na escola e adquirir autonomia como coordenadora pedagógica a partir 

do projeto de leitura e, por ele, proporcionar condições aos alunos e professores de 

serem leitores e autônomos. 
                                                           
23 Esta mandala foi construída com as digitais dos alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. As digitais em amarelo são dos professores, coordenação e direção da escola a partir 
da leitura do livro, “A menina e seus pontinhos” da autora Silmara Rascalha Casadei. Os corações 
tiveram suas origens das mãos do professor e foram unido um ao outro para dar o sentido de 
parceria. No centro como uma estrela em forma de rede, está às digitais dos professores, 
coordenação e os gestores, pedagógico e administrativo da escola. No centro da figura formou uma 
mandala em forma de estrela, que as pontas tocam todos os alunos na figura do professor expresso 
no coração. O objetivo é de que eles sintam o que vivenciamos e qual é a proposta da metáfora da 
mandala na escola no sentido de que somos parceiros, estamos unidos um ao outro e quando um se 
desconecta o sistema todo se compromete.  
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No espaço ora projetado, desejo ouvir e ser ouvida, falar e ser escutada, fazer 

leituras e refletir sobre o lido, para depois compartilhar o refletido com alunos e 

professores. Retorno ao inicio deste trabalho em que busquei resgatar o sentido da 

leitura feita na infância ao averiguar a escola do passado contextualizada à minha 

história de vida. Busco realizar em mim a integração do passado no presente pela 

Escola Branca. Ainda pelo projeto, provoco os professores a criar um espaço 

democrático na escola, espaço este que requer que sejamos autônomos.  

Para me fazer entender neste espaço, retomo Freire (apud MACHADO, 2010) 

e proponho ao grupo de professores exercerem a autonomia tendo o projeto de 

leitura como pano de fundo. Frente à proposta sinto neles um profundo pesar e ao 

mesmo tempo o desejo que eu continue na frente, deles e do projeto. Sem entender 

essa dependência que hoje julgo ser necessário (até certo momento), aceito a ideia. 

Ao evocar Freire (2000) para sustentar minha proposta deles se 

autogerenciarem e não agirem como se fossem minha sombra, sinto que a 

autonomia parece algo distante deles e não consigo fazê-los perceber a importância 

de se autoconduzirem. Talvez, essa dependência seja por estarmos acostumados a 

dirigir o trabalho e a vida do outro, não permitindo que  cada um aja e decida por si 

mesmo. 

Para fazê-los perceber a importância de sermos autônomos, continuo tecendo 

junto com eles o projeto de leitura e cobrando uma postura de liderança. Para 

melhor compreender o projeto, investigo o sentido da palavra, encontrando que é; 

 
1. Ideia, desejo, intenção de fazer ou realizar (algo), no futuro; plano. 
2. descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser 
realizado; plano, delineamento, esquema. 3. esboço provisório de um 
texto. 4. esboço ou desenho de trabalho a se realizar; plano. 5. plano 
geral para a construção de qualquer obra, com plantas, cálculos, 
descrições, orçamento etc. (HOUAISS, 2007) 

 

O sentido do projeto como ideia articulado ao conceito da palavra autonomia 

faz-me confiante, principalmente pelo meu histórico leitor e de que pelas leituras há 

uma possibilidade de conquistarmos a liberdade de expressar nossas ideias e ao 

mesmo tempo, aprendermos com ela. 
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Pressinto que o projeto de leitura, articulado ao livro paradidático e a visita do 

autor na escola, contribuíra na formação dos professores e alunos, num encontro 

significativo para ambos, pela leitura. 

Em busca de alinhar nossa prática à realidade que vivemos na escola e na 

busca da autonomia para eles, pela metáfora da mandala acredito iniciar o espaço 

democrático na escola, intuindo ser o caminho para nos tornarmos autônomos e 

pelo projeto de leitura, nos formar leitores intelectuais com possibilidades de sermos 

escritores e competentes.  

Ainda investigando a palavra projeto em Cleland (apud, VARGAS, 2004, p.8) 

encontro que: ele é uma combinação de recursos organizacionais, colocados juntos 

“para criarem ou desenvolverem algo que não existia previamente, de modo a prover 

um aperfeiçoamento da capacidade de desenvolvimento no planejamento e 

realizações organizacionais”. Na visão de Cleland articulada a definição de Houaiss 

de projeto, ambos o define como: ideia,  planejamento, desenho e realização. 

No desejo de realizar o projeto de leitura que foi considerado utópico por 

alguns professores, retomo Ricoeur (2008, p.99) para entender que “as ideologias 

olham para trás, ao passo que as utopias olham para frente.” É esse olhar para 

frente que proponho com o projeto de leitura na escola, no sentido de ir além do que 

já conseguido, com alunos/professores. 

Com essa crença visiono pelo já vivido e contextualizado à realidade da 

Escola Branca, mudanças. Subjetivamente sinto-me “fiel e infiel, com razão! Muitas 

vezes me vejo passar fugazmente diante do espelho da vida com a silhueta de um 

louco (ao mesmo tempo cômico e trágico) que se mata para ser infiel por espírito da 

fidelidade (DERRIDA, 2001, p.12)”. Considero minha infidelidade ao ensino seguido 

ao pé da letra e minha fidelidade de que pelo projeto de leitura há a possibilidade de, 

cortar, tecer, alinhavar e unir diferentes retalhos.  

Em nome da minha fidelidade leitora, sinto que pelo projeto de leitura posso 

ensinar e aprender, e ao mesmo tempo, conhecer a realidade dos alunos e 

professores, por ele. 
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4.1 APRENDENDO PELO PROJETO DE LEITURA 

 

Como aprendiz, e pelo projeto de leitura, tento unir alguns retalhos. 

 

Gosto da ideia do retalho. Não de retalhos como pedaços soltos, 
destituídos de sentido, cortados de alguma coisa, e sim do retalho 
vivo, que unido a outros retalhos, tecidos por várias mãos, poderão 
compor um todo significativo: um conceito, uma ideia, uma definição, 
uma colcha, uma história, um ser (GUIMARÃES: In FAZENDA, 2008, 
p.125). 

 

Em busca de significar o projeto de leitura na escola, e no sentido de sermos 

“retalhos vivos”, descrevo uma situação prática vivenciada em 2004 na sala de aula 

do 5º ano, em que alguns alunos “roubavam” outros colegas. Era comum, sumir 

dinheiro, objetos pessoais, cadernos e livros. Ao apresentar os trabalhos escritos 

dos alunos e desenvolvidos pelo projeto de leitura aos pais, veio até mim um aluno 

que tinha “perdido” a carteira. A atitude tomada foi reunir os alunos envolvidos em 

outra sala de aula, sem a presença dos pais. 

Junto com outra professora, comentamos com eles que esse ato era de 

violência24 para com o colega, e a carteira “achada”, tinha dono. Dialogamos com 

eles problematizando a situação e deixando-os refletir sobre o ocorrido. 

Ainda pela reflexão, um aluno disse ter visto a carteira no banheiro, e depois, 

que a tinha achado, mas que dentro dela não havia a quantia mencionada e 

“devolveu”, o suposto “achado”.  

O pai do aluno que estava apreciando os trabalhos veio até nós e mencionei o 

quanto estava orgulhosa da atitude do aluno, colocando-o ciente do acontecido. O 

aluno ouviu-me em silêncio. Inquieto, me chamou para conversar em particular. 

Essa era uma prática que desenvolvemos quando ainda não estávamos preparados 

para dizer na presença de outras pessoas o que queríamos. Falou-me que tinha 

pegado a carteira, mas se arrependeu. Ao devolver, o que lhe foi muito difícil, ficou 

com dois reais, e que depois do nosso diálogo, reconheceu que não era dele. 

                                                           
24 Esse diálogo sobre a violência estava inserido em nossas leituras que durante o ano letivo 
trabalhamos a “não violência” pautado nos valores de Gandhi. 
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Este cuidado (Boff, 1999) que julgo ser necessário para a aprendizagem do 

aluno, faz com que me sinta como uma costureira que dá forma aos “retalhos vivos”. 

Pelo diálogo. Evoco Guimarães (In: FAZENDA, 2008) para fundamentar essa 

prática, pois, “defender um conceito próprio de interdisciplinaridade exige buscar a 

essência do todo (conceito) nas partes/retalhos (teóricos) que já foram tecidos”. 

Mesmo, ao evocar os arautos da educação percebo que a palavra é uma metáfora e 

a metáfora é uma palavra e, que a linguagem relaciona-se ao campo semântico e 

este a leitura como uma metáfora a ser interpretada pela própria leitura. Ela, a 

leitura, proporciona-nos reflexão, e a partir desta à escrita e, esta revela quem o 

somos.  

Retomo Taino (In: FAZENDA, 2002) ressaltando a necessidade de se manter 

bem firme em minhas raízes e na realidade da escola captada pelo olhar da 

totalidade, prática que julgo ser necessário. Olhar que favorece a discussão coletiva 

pelo diálogo pela troca de experiências permitindo a investigação de práticas 

capazes de superar o individualismo, a desesperança e os desencontros pela 

linguagem dos alunos na escola, que pedem uma nova linguagem. 

Em busca de compreensão dessa nova linguagem, encontro em Chomsky 

(2005) que ela é algo, como o modo como falamos e entendemos o que vemos. 

Neste pensamento, sinto que estamos diante de uma nova linguagem do aluno e por 

isso acho importante dialogarmos, conscientizando-os para que eles possam “gerar” 

em si a mudança de pensamento e supostamente de atitude. 

Atitude esta que considero vir da categoria da humildade interdisciplinar, pois, 

requer que reconheçamos nossas limitações e fraquezas e, a partir dela, fazermos 

as mudanças. 

Ainda costurando pelo projeto de leitura, uno a outros retalhos vivos em busca 

de compreender sua linguagem. Os alunos do 5º ano, em 2008, fazem uma 

homenagem à escritora Nye Ribeiro, após a leitura do livro Mirradinho. O painel foi 

tecido pela educadora M.V. que tem paixão pelo que faz e o brilho de seu olhar era 

tanto quanto o brilho no olhar das crianças que escreveram para a autora o que 

supostamente pensaram de si. 
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Acredite sempre em alguma coisa que quer. Algum dia, ela vai 
realizar; (M. 9 anos)  

Acredite no seu sonho; (N. 10 anos) 

Não desista, pois, os sonhos que você deseja, vai se realizar; (R. 9 
anos) 

Nye Ribeiro, você é uma escritora muito admirada; (M. 9 anos) 

Gostei muito desse livro. Já li e reli muitas vezes. Obrigada pela sua 
imaginação; (M. J. 10 anos) 

Não desista de sua vida; (G. 9 anos)  

Admiro muito seu trabalho, Parabéns; (N. 9 anos) 

 

Esse fenômeno da linguagem tecida pela categoria da humildade determina 

uma gama infinita de expressões, cada uma com seu som e significado, como nos 

afirma Chomsky (2005). Aos poucos, íamos tecendo e unindo “retalhos vivos” 

compondo e modificando a história da escola. Ao mesmo tempo, aprendíamos pelo 

projeto de leitura ao fazermos as escolhas dos livros paradidáticos. 

Ao apresentar esses fatos fica uma interrogação sobre o caminho escolhido 

pelo projeto de leitura e pergunto: será este o caminho interdisciplinar? 

Como resposta, aporto em Guimarães (In: FAZENDA, 2008, p.126) de que 

“interdisciplinaridade é muito mais que uma atitude frente ao conhecimento; ou seja, 

é impossível pensar em atitude sem pensar em religação de saberes, sem pensar 

em gratidão e negociação, sem pensar em reconhecimento”. 

Como reconhecimento de minha trajetória leitora, penso que pelo projeto 

podemos formar leitores já nos anos iniciais pela linguagem da escola. 

Sabe-se que a linguagem é fruto do meio em que vivemos, e caso não 

tenhamos outros contatos, outras formas de aprender, repetimo-las como única e 

verdadeira, comprometendo nossa capacidade leitora e também escritora. Se 

reproduzirmos nas escolas somente a linguagem do senso comum na formação do 

aluno leitor, não transgrediremos a reprodução cultural já anunciada por Bourdieu e 

Freire neste trabalho. 

Acrescento de que a linguagem na vida do ser humano modifica-se e faz-se 

compreendida quando encontra um objetivo e uma meta a ser atingida e de que ela 

vai se esclarecendo quando passamos a expandir nosso campo conceitual dos 
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significados das palavras pela linguagem escrita, sentido este fundamentado em 

Frankl (2008). 

Em busca de sentido para nosso projeto de leitura na escola, tivemos alguns 

encontros que considero significativos com alguns escritores que nos visitaram: 

Telma Guimarães, Regina Shiguemoto, Daniel Munduruku, Jonas Ribeiro, Nye 

Ribeiro, Victor Batista, Júlio Emílio Braz25, Silmara Rascalha Casadei26 entre outros 

cuja intenção é tecer um projeto de leitura e que seja interdisciplinar já que 

intencionamos continuar reunindo mais retalhos pelo encontro com os autores. 

 

4.2 ENCONTRO COM OS AUTORES PELO PROJETO DE LEITURA 

 

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco?  Não 
repara que esta distinta costureira só se importa comigo; eu é que 
vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e 
acima... 

A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agulha era 
logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e 
não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe 
dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio 
na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da 
agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o 
dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto 
acabou a obra, e ficou esperando o baile (...) (MACHADO DE ASSIS, 
1994, p. 89). 

 

Como se esperássemos o baile, vou tecendo com os autores na escola anos 

após anos. Na busca de encontrar nos fios já tecidos pelos autores os fios que ainda 

teceremos vamos cosendo uns aos outros. Pelos autores citados busco suprir os 

desencontros que tive ao ensinar e aprender, ler e fazer leituras na escola. Sinto que 

os paradigmas do passado são referenciais importantes para serem rompidos em 

um projeto interdisciplinar que propõe formar leitores intelectuais já nos anos iniciais. 

                                                           
25 Este autor, mesmo tendo agendado com a escola, teve problemas de saúde e não pode 
comparecer. Professores e alunos ficaram “chateados”, pois, tinham preparado uma homenagem e 
escrito por eles, orientados pela professora M.V.. 
 
26 Tive meu primeiro encontro com essa autora na PUC-SP e depois, meus professores a encontram 
na mesma Instituição em que trabalho numa formação de professores e em outra Instituição fora a 
que trabalhamos, mas, na mesma cidade. Embora, tivéssemos adotado o livro “A menina e seus 
pontinhos”, não foi possível a presença da autora na escola. Mesmo assim, aprendemos que o 
planejado, às vezes não sai como desejamos. 
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No desejo da criança de aprender a fazer uso das palavras dentro e fora do espaço 

escolar com competência pelo projeto de leitura reflito sobre sua escrita e a 

possibilidade de transformá-la a cada ano ao assimilar as novas leituras, tornando-o 

um escritor de palavras coerentes.  

Sinto-me como a costureira que vai conduzindo a agulha e abrindo os 

buracos. Cada livro adotado parece com fios que vão preenchendo os buracos feitos 

pelas agulhas pela presença dos autores na escola. Cada autor, que passou na EB 

deixou sua marca registrada na memória daqueles que fizeram parte daquele 

momento, único e mágico. 

Pelo projeto teço um encontro significativo e transformador com um autor que 

resolveu conhecer o mundo pedalando uma bicicleta e registrava em seu diário suas 

vivências. Ele 27 ficou três anos em busca do sentido do seu conhecimento adquirido 

na academia, pedalando, ao mesmo tempo em que era professor virtual ao 

socializar conosco seu diário. 

Após a graduação, ele sentiu a necessidade de ir além do lido, vivenciando 

por si mesmo o que é o mundo. Ao chegar ao Brasil e após, inúmeras entrevistas, 

fizemos contatos ao visitar meus filhos em Jacareí28. 

Com entrevista agendada pela Rede Vanguarda de São José dos Campos 

inicio uma costura e articulo-a ao nosso projeto. A gravação ocorre na Escola 

Branca. Os alunos do período da tarde, eufóricos com sua chegada, vivenciam uma 

aula de história, geografia, português, sociologia e cultura ao apreciarem as fotos, os 

mapas, a linguagem e a língua dos diversos países visitados por ele, e por um 

projeto definido após a graduação em Direito. 

Em meio à ansiedade dos alunos e professores da Educação Infantil ao 5º 

ano, os alunos se abrem para as perguntas.  E. da Educação Infantil e com três 

anos de idade levantou a mão e pergunta: __Você ficou pedalando quantos anos? 

Ele responde:__Três. 

E. emudece. Com os olhos cheios de lágrimas, olhou novamente para ele e 

diz: __Eu tenho três anos, e silenciou. Diante do silêncio de E. fizemos a leitura que 

ele achou muito tempo essa viagem e, por serem estes os anos de sua vivência e 

                                                           
27  Para maiores informações acessar o site [http://www.pedalnaestrada.com.br/]    
28 A. passou a infância no mesmo bairro em que moro na cidade de Jacareí, interior de São Paulo.  

http://www.pedalnaestrada.com.br/
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experiência de vida. Não satisfeito continua a perguntar: ___Você sentiu saudades 

de sua mãe? Eu sinto da minha, quando fico longe. 

Desta vez foram os olhos do entrevistado a marejarem em lágrimas, pois, 

compreendeu que E. falava de uma existência inteira e não tinha feito a leitura de 

quanto tempo ficou fora do Brasil e longe de sua família e amigos. A pergunta foi 

sincera e sentida, e o entrevistado fez a leitura de sua vida em segundos 

respondendo: __ Sim. 

Ainda não satisfeito E. continua. Você chorou? A resposta foram os olhos 

marejados em lágrimas. 

Como agulha, ele continuava abrindo caminho e nos conduzindo como se 

fossemos linhas. Nossa aula começou às 13h00min e terminou às 16h30min.  

Ele ministrava a aula e respondia as perguntas dos alunos com os olhos 

brilhantes como os devem ser de um professor emancipado, livre, com autonomia e 

com “sentido” na sua vida e na dos alunos como se fosse um “maestro”, capaz de 

reger uma sinfonia completa ou, como um excelente costureiro, na categoria de 

professores. 

Enriquecendo sua aula, a bicicleta exposta era fonte de curiosidade para os 

alunos. No término, estávamos cientes de nosso papel de educador e ele feliz pela 

contribuição dada. Como costureira e coordenadora, comecei a dobrar os tecidos 

num sentimento de gratidão ao ver os alunos curiosos e ávidos para aprender, mas 

tínhamos que encerrar. 

Era uma aula criativa, em que ele pela sua vivência fazia intervenções 

coerentes, e quando surgia algum questionamento sobre como era determinado 

lugar, a língua, a linguagem, o sistema de escrita e a leitura, ele respondia com 

criatividade e conhecimento. 

Como a metáfora da mandala tecida na escola, as presenças dos autores na 

escola tornam suas leituras vivas, e os alunos não esquecem o vivenciado. 

A cada projeto realizado, sentia que os professores aprendiam e eu registrava 

o conteúdo passado pelos autores nos cadernos e na memória. Foram esses 

momentos de registros que me proporcionaram compreender a importância de ser 

leitor e como podíamos deixar registrado não somente em nossas memórias, mas, 
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na escola e na vida de cada aluno e professor, o projeto de leitura que desejo 

implantar. Sinto-me muitas vezes como a agulha que vai abrindo caminhos para os 

professores passarem, pelo projeto. 

Como leitora, sinto que na escola “precisamos da memória de nossos 

parentes-seres. Eles nos lembram que somos parte da teia” (2008), afirma 

Munduruku, que participou conosco na EB quando desenvolvemos o projeto “Acolhe 

a vida Indígena”. 

Neste projeto tivemos a participação de um Índio chamado “Lua Branca” que 

vivenciou conosco durante dois semestres suas experiências e cultura. Com ele, 

aprendemos que a “reza” movimenta nossas energias internas e nos curamos 

porque mudamos nosso padrão mental ao pensar. Retorno a minha história de vida 

e vejo que foram elas, as rezas, que me integravam naquele lugar que morava em 

1963 e 1964 e sinto-me grata e em paz, comigo e com o Universo, tendo um olhar 

diferente sobre elas e as demais culturas. 

Pela cultura indígena, Lua Branca afirma que os animais só nos atacam 

porque pressentem que nosso animal interno é raivoso e vê somente no outro o que 

está contido nele. Fazendo uma analogia podemos considerar que o ser humano na 

tentativa de sobreviver e ser reconhecido prejudica seu semelhante. Como defesa 

daquilo que tenta preservar como único e verdadeiro, desconsidera os demais 

fechando em si mesmo, e, como não tem como sobreviver só, por ser “inacabado”, 

arrasta os afins junto com ele. 

Em continuidade ao projeto, Munduruku e o Índio Lua Branca se encontram e 

vão tecendo juntos com os alunos e professores suas vivências. Faço uma 

retrospectiva de nosso trabalho e a contribuição que cada um proporcionava em 

nossa vida ao nos compreender, e, compartilhar criativamente seu projeto de vida 

enriquecendo nosso projeto.  

Quando o Índio Lua Branca, e, Munduruku se encontraram no espaço da 

escola foi recebido por nós, caracterizado como os povos indígenas, falando em 

nossa língua de leitor e escritor, ao apresentarmos os trabalhos escritos dos alunos.  

Iniciamos a abertura dançando em pequenos círculos, uma música em Tupy 

Guarani. O círculo inicial agregou-se a outros círculos formando um único círculo, 

como símbolo de união e fraternidade. Munduruku e Lua Branca ficaram no centro 
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do círculo e dançamos, homenageando essa cultura maravilhosa com o sentimento 

de, Sermos UM.  

Ainda neste sentimento de irmandade a agulha continuou abrindo caminhos 

ao trabalharmos com a cultura africana na tentativa de sermos interdisciplinares. No 

projeto de 2010, adotamos o livro ABC do Continente Africano, de Rogério Andrade 

Barbosa, Editora SM, São Paulo, 2007.  

Unindo um ponto após o outro, este livro veio cheio de possibilidades ao 

tecermos seu conteúdo com as outras disciplinas e resgatarmos valores já 

esquecidos pela educação pela contribuição desses povos em nossas vidas e na 

estrutura da escola. 

No início do desenvolvimento do projeto uma das professoras menciona que 

“trabalhará o preconceito racial com os alunos”. Relembro de Freire, e com 

indignação com a atitude da professora penso em como transmitir a ela que não é 

esta a proposta. Seu pensamento soa como um indicador de como agirá em sala 

com os alunos em relação ao tema. 

Na tentativa de avançarmos no ensino e aprender com nossa prática 

pesquisamos sobre a cultura africana pelo livro adotado (BARBOSA, 2007) e somos 

apresentados à árvore Baobá. Como símbolo de compreensão e pelo projeto de 

leitura ousamos aprender com a cultura desses povos. Pela criatividade 

materializamos uma mandala com nossas digitais simbolizando nas raízes da árvore 

Baobá os professores como Grios. Grio é “aquele que conhece, mestre errante da 

palavra. Narrador, cantor e músico de memória fabulosa da África Ocidental. 

Reconta, em suas histórias e poesias, os caminhos e feitos gloriosos de outrora”. No 

tronco sólido da árvore Baobá, representamos a estrutura da escola.  

Ainda tecendo com a cultura africana e para resgatar a história desses povos, 

trabalhamos os clássicos na visão do autor Júlio Emílio Braz29, adotando para todos 

                                                           

29
 Júlio Emílio Braz é um escritor negro e de literatura infanto-juvenil. Sua carreira literária começou 

quando estava a ficar desempregado. Ele é autodidata, tem muita facilidade em aprender as coisas 
sozinho. Nasceu em Manhumirim, MG, mas desde os cinco anos mora no Rio de Janeiro. Ele já 
escrevia com sete anos, começou a escrever profissionalmente aos vinte anos. Apesar de ser 
formado em Contabilidade, a paixão dele sempre foi ser professor de história. Não conseguiu 
completar o cursinho de história. Hoje tem mais de 154 livros publicados, todos destinados a crianças 
e adolescentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
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os anos seus livros: João e Maria, Cinderela, João Ferrugem, Rapunzel, 

Chapeuzinho Vermelho e a Galinha de ovos de ouro, tentando expressar nossos 

sentimentos e nos resgatar ao confrontar com o que ainda nos limita em relação a 

preconceitos com a cultura africana. 

Diante de nossa limitação e pelos livros anteriores citados, as digitais das 

crianças simbolizam as folhas da árvore Baobá e nas raízes pelas sementes os 

professores, como Grios que na linguagem abrasileirada significa “grãos de luz”. Os 

pontinhos como “grãos de luz” são letras com possibilidades de tornarem escritas na 

educação que vislumbramos ao fazer os projetos de leitura junto com os professores 

e alunos como se fossemos “retalhos vivos”. 

Na abertura da FLITPOM em que trabalhamos com a cultura africana, 

iniciamos com a música “Ciclo da Vida” ou “Ciclo sem fim”, da autoria de Elton John 

e tema do filme Rei Leão, com a participação da direção, coordenação, corpo 

docente, discente e comunidade na quadra da escola. 

Neste ritual e libertador, percebemos que tínhamos feitos projetos vivos, 

vivenciando com os autores seus projetos de vida. Os projetos nos indicam o 

caminho da leitura e de que ser leitor e competente possibilitam-nos sermos 

criativos. Nas construções das mandalas e nos diálogos que buscamos na EB, estes 

projetos proporcionam leituras significativas, pois, possibilitam mudar nossas 

práticas. 

A cada projeto que desenvolvemos surge uma estratégia de ensino diferente 

da já conhecida. Pelos projetos e como nos propõe a metáfora da mandala 

pensamos construir um espaço democrático e sagrado na escola. Vivenciamos uma 

mesma experiência, mas, em dimensão diferente das dos demais presentes. 

Ainda cosendo pela leitura e para compreendermos a importância da história 

de vida ainda em 2010, fomos até o centro de nossa cidade e em praça pública 

apresentamos à comunidade de nossa cidade a importância de fazer leituras na 

escola. Líamos livros de gêneros diversificados, contávamos histórias, fazíamos 

teatro para quem ali passasse, em busca de aprender pelo projeto. 

Os alunos do 5º Ano entrevistavam alguns transeuntes sobre o que eles 

achavam das leituras e se elas ocorriam somente na escola. 
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MB, aluna do 5º ano, entrevista um senhor, que nasceu em 27/09/63, e nunca 

saiu desta cidade. O entrevistado relata que seu pai morreu quando ele tinha nove 

anos, e, nesta época moravam na roça. Estudou até a 3ª série (atual 4º ano), 

dizendo que aprendeu a ler, no tempo do “bê-á-bá”. Tem dois filhos do sexo 

masculino, e que também, não vão bem à escola (fala em tom pensativo e com olhar 

perdido). 

A este fato mencionado, pensamos sobre a questão da herança da qual 

menciona Derrida, ou, do sistema reprodutivo da sociedade, que herdamos sem 

questionar, como mencionado por Bourdieu. Neste sentido, penso, se somos de fato 

herdeiros de tudo isto, e continuamos a costurar. 

Já para H. que veio da cidade de Itapetininga em 1958, para morar nesta 

cidade, casou-se aqui, teve dois filhos. Para ele, estes momentos do nascimento dos 

filhos foram os mais marcantes de sua vida. Um deles mora em São Paulo e o outro 

nos Estados Unidos. Ambos seguiram sua profissão de cirurgião dentista. Diz que 

repetiria tudo outra vez, e que M. e as demais crianças devem seguir o exemplo de 

seus filhos, do qual muito se orgulha. 

Em busca do sentido da leitura na escola, seguimos como a metáfora da 

agulha que descobriu o seu “sentido” de “Ser” na educação e na vida pela leitura e 

continuávamos abrindo buracos e cosendo pela leitura e íamos arrematando, um 

ponto após o outro, pelo projeto de leitura. 

Em continuidade a ele, ao entrevistarmos T. que é paulistano e está aqui há 

quarenta anos. Diz que estudou no estado do Rio de Janeiro no colégio “Penha 

Barão Ramalho”, e que o método era diferente dos dias atuais. T. acha estranho que 

seu filho esteja no ginásio e ainda não sabe ler, e, pergunta:__ É normal isto 

acontecer? 

Antes de respondermos e em continuidade, diz estar feliz, pois, em 1997 

comprou um carro Corcel II e depois, um de marca Monza. Agora, tem um carro 

Vectra. Com brilho nos olhos, diz esperar que seus filhos tenham a mesma sorte. 

Nossa aluna M. ouve atenciosamente e anota, e, em resposta a sua pergunta de 

que o filho está no ginásio e não sabe ler diz: tenho dez anos, estou no quinto ano e 

sei ler e escrever. 
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Assim, encontramos pelo projeto de leitura, que o aprendizado está dentro de 

nós, e que a vontade de aprender e apreender os conteúdos nos faz crescer, e, a 

mesma vontade nos impulsiona a aprender algo novo todos os dias, investigando 

documentos e histórias de vida, lendo as teorias já defendidas para podermos 

compreender o mundo atual, entrevistando as pessoas, fora do espaço escolar  

Os limites existentes na educação criados pelo “sistema de ensino”, 

apontados por Bourdieu, não nos impedirão de ultrapassá-los e devemos fazê-los 

realmente acontecer. Os obstáculos serão superados, pois, eles, também são uma 

metáfora que ao ser reconhecido proporcionam aprendizado, como o vimos no 

círculo da humildade. 

Reconhecendo-nos limitados e com possibilidades de aprender pelo projeto, 

entrevistamos P., um jovem pernambucano de Palmares. Diz ter mudado da cidade 

natal aos três anos de idade e foi morar em Abreu e Lima, onde iniciou a 

escolarização. Lembra que ele brincava muito, fazia brincadeiras nos intervalos e 

também cantava bastante ao mesmo tempo em que aprendia a ler e fazer leituras.  

Hoje, diz ser a escola permissiva, os alunos podem tudo e não respeitam os 

professores, que também não respeitam os alunos. Do ponto de vista dele, são os 

pais que deram muita liberdade aos filhos, para agirem como bem entendessem. 

Para P. é importante trabalhar valores na escola e, professor/aluno possam 

aprender juntos, a respeitar o próximo que são eles mesmos. Lembra que ao 

professor, que ele tem uma função importante, a de “ensinar” a criança a se 

respeitar e ao outro. Conscientizar as crianças que a violência gera a violência e que 

a paz gera a paz. 

Para uma pessoa que não teve muito estudos, diz ter tirado a sorte grande. 

Aos 16 anos se empregou como soldador e trabalha nesta empresa há 16 anos. 

Pela empresa conheceu o mundo e em cada lugar aprendeu muitas coisas. No 

Brasil, em Alcântara, cidade do Rio de janeiro, diz ser um lugar de casas muito 

antigas, históricas, e que lá ocorrem testes nucleares, o que o deixou triste, ao saber 

por que o fazem e o que causam. Pediu remoção do lugar quando completou um 

ano de trabalho. 

Já no estado do Maranhão, diz que as pessoas são morenas, e algumas 

moram em aldeias e os banhos ocorrem nos rios e muitas vezes ficam nuas. Diz que 
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o boi é preservado e preferem comer carne de peixe. A educação é fundamentada 

na cultura do lugar e o vocabulário deles é diferente do nosso, o que torna a 

linguagem estranha e muitas vezes incompreensível para nós.  

Quando foi à Bahia, descobriu um lugar místico, com crenças e muita folia 

(fala do carnaval) na cidade. Quanto à educação das crianças nos anos iniciais, diz 

que é “zero” e as pessoas que têm competência vão para escolas diferentes dos 

demais. As que vão para as escolas “normais”, só vão para lá com a intenção de se 

divertir, e, os professores destas escolas, não se preocupam com a educação e o 

ensino delas. 

No Recife, as crianças falam muitos “palavrões” e crescem com a mente 

“poluída”, pois, as músicas falam de sexo e logo cedo elas iniciam essa prática ou, 

acabam sendo instrumento de conseguir dinheiro para sustentar a família.  

Em São Paulo, percebeu que a educação é diferente e achou interessante o 

que estávamos fazendo. Lembrou que no Rio Grande do Sul, viu riqueza na cultura 

daqueles povos assim como em Belo Horizonte encontrou pessoas maravilhosas, 

educadas e leitoras. 

A entrevistadora M. de 10 anos ouviu e registrou que ele foi alcoólatra, 

usuário de drogas e lutou muito para deixar a dependência desses terríveis 

“companheiros”, e diz ser por falta de orientação dos adultos. 

Como palavra final lembra que a educação é tudo e que pela leitura podemos 

nos libertar, sugerindo que façamos a leitura sobre José do Patrocínio, porque ele foi 

fonte de inspiração para a escolha do seu nome. 

Assim, consideramos que o processo da aprendizagem e o desenvolvimento 

da inteligência são dinâmicos e se desenvolvem ao longo da formação do homem na 

escola e fora dela.  

Lembramos que a inteligência e a linguagem na perspectiva de Chomsky, é 

inata ao ser humano, assim como todas as células o são inteligentes e unidas aos 

nossos pensamentos, o manifestamos criativamente. 

Como seres criativos, lembramos que as sementes repousam na terra, 

germinam, crescem e florescem, dão frutos e, reiniciam o ritual de um novo ciclo, 

quando atingem o seu percurso vida, como nos lembra a cultura indígena. 
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Na tentativa de tornar práxis nosso trabalho, fomos a campo com os alunos e 

vivenciamos aulas diferentes das que estávamos acostumadas pelos livros didáticos 

e seguindo o planejado pelo projeto de leitura. 

 

4.3 A LINGUAGEM DO PROJETO DE LEITURA NA ESCOLA 

 

Como práxis, fomos a campo com os alunos. A sensação é que o projeto de 

leitura construído pela metáfora da mandala possibilitou-nos novos desafios ao invés 

de obtermos respostas. Percebíamos que ele gerava inquietações, medos e 

insegurança, que exigia autonomia e, ao irmos a campo com os alunos, era o 

começo da autonomia que busquei pelo projeto de leitura. Para Salvador (1999) e a 

metáfora do maestro que conduz os diferentes músicos em sua diversidade e faz a 

sinfonia acontecer, faz-nos perceber que ser maestro é a função do coordenador. 

Assim, apropriando-me de sua fala e como costureira, teço junto com alunos e 

professores, através do projeto. 

Vou ousadamente abrindo o caminho para que as linhas possam passar, 

neste caso, os professores e alunos, e aprendo ao ensinar.  

Os resultados parciais obtidos pelo projeto fizeram com que eu me sentisse 

como o velho sábio que se ajustou em seu banco e iniciou uma história dos tempos 

imemoriais (Munduruku). 

Como aprendiz e sábio, no círculo da práxis penso sobre a grande pergunta 

que me moveu até aqui: QUAL O SENTIDO DA LEITURA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES?  

Não sei se consigo respondê-la, mesmo rememorando as vivências leitoras 

com os alunos do 5º ano, que eram estigmatizadas, supostamente não saber ler e 

escrever e também ao relatar alguns fragmentos do projeto de leitura desenvolvido 

nestes cinco anos na EB. Na tentativa de compreendê-lo, fizemos leituras, das 

situações, analisando os documentos pelo Plano Escolar para conhecer o Currículo 

da Escola Branca, suas metas e objetivos, na tentativa de contribuir na formação de 

professores. 

O projeto objetivou formar leitores e escritores competentes, já nos anos 

iniciais, com o intuito de formarmos cidadãos críticos, autônomos, indivíduos livres e 
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interdisciplinares, conhecendo um pouco da história da nossa escola e de quem os 

habita e também contribuir na formação de professores. 
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5 CÍRCULO DA LEITURA COMO CAMINHO 
 

Figura 5: A leitura como caminho 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O passado e o futuro 
 
Pai, apenas pergunto, não estou afirmando; meu Deus, ajuda-me, 
dirige-me. Quem ousaria afirmar que não existe três tempos, como 
aprendemos na infância e como ensinamos às crianças, o passado, 
o presente e o futuro? Será que só o presente existe, porque os 
demais, o passado e o futuro, não existem? Ou será que eles 
também existem, e então o presente provém de algum lugar oculto, 
quando de futuro se torna presente, e também se retira para outro 
esconderijo, quando de presente se torna passado? E os que 
predisseram o futuro, onde o viram, se ele ainda não existe? É 
impossível ver-se o que não existe. E os que narram o passado 
diriam mentiras se não vissem os acontecimentos com o espírito. 
Ora, se esse passado não tivesse existência alguma, seria 
absolutamente impossível vê-lo. Por conseguinte, o futuro e o 
passado também existem (SANTO AGOSTINHO, 2005, p.270, 271). 
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Neste círculo, e ainda como leitora de livros, revejo o percurso feito neste 

trabalho, como se ele já fosse passado, e, no entanto, presente nesta reavaliação do 

já feito entre “o passado, presente e o futuro”. 

Aproprio-me novamente das palavras de Santo Agostinho, de que no 

CÍRCULO DA LEITURA COMO CAMINHO ele, o “passado no presente” possibilita-

me reaver o que foi iniciado ao introduzir este trabalho EM BUSCA DO SENTIDO 
DA LEITURA: O PASSADO NO PRESENTE. Pelo encontro profissional pude 

constatar que fazer leituras é um ato complexo já que exige que sejamos leitores e 

disciplinados na escola pelos vários tipos de leituras que podemos fazer além das 

que nos oferecem os livros didáticos. Essa afirmativa pode ser constatada na 

estruturação deste trabalho. 
“Se o futuro e o passado também existem” como afirma Santo Agostinho 

(2005), justifico que este trabalho EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA: UMA 
INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR, nascido das minhas incertezas e medos, no 

“futuro” ainda poderá contribuir na formação de professores interdisciplinares, já que 

ao recuperar minha história de vida, alguns pontos foram sendo esclarecidos, 

considerando também que segundo Goodson (2007), nossa história reflete em 

nossa maneira de ensinar e aprender. Talvez, minhas inquietações, sejam a direção 

para aperfeiçoar-me como coordenadora e docente. 

Esta pesquisa objetivou proporcionar avanços na área educacional, bem 

como proporcionar subsídios para a formação de professores pelo projeto de leitura. 

Neste sentido, a pesquisa deverá ser aprofundada em leituras teóricas para melhor 

fundamentá-la. Ao buscar resgatar o sentido das leituras feitas na infância, percebi 

que era o caminho, mas, como havia desejado fazê-las na escola sistematicamente 

percebo no “presente/passado/futuro” que já era o inicio deste trabalho. O sentido da 

leitura na linguagem da escola possibilita formarmos leitores competentes, pois a 

escola é o espaço propício para esta formação. O sentido da linguagem do projeto 

de leitura como “epagogê”, o que conduz, possibilitou a realização deste trabalho, e 

por ele, resgatar em mim o sentido da leitura feita na infância. 

Socialmente, ao resgatar minha história, provavelmente, contribuo para com 

outros profissionais na escola, uma vez que, pela proposta apresentada, da teoria 

Interdisciplinar, busca-se possibilitar o encontro das várias culturas em formação. A 

relevância institucional ocorre pelo comprometimento de todos e a categoria da 
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parceria foca-os numa mesma direção, podendo se concretizar a formação leitora 

dos professores e alunos. 

Os projetos desenvolvidos proporcionaram aos professores reflexões, mesmo 

que tenham sidos considerados até então utópicos por alguns deles. 

Em busca de resposta para a grande pergunta: QUAL O SENTIDO DA 

LEITURA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES? Para minimizar a inquietação que 

me moveu percebo que esta pergunta era o caminho para encontrar o sentido das 

leituras feitas na infância por mim, pois, elas eram diferentes das leituras feitas na 

escola. Por serem diferentes, sentia que havia desencontros entre nós. Mas, foram 

por eles, que busquei a autonomia leitora em mim, para o grupo de professores e os 

alunos do 5º ano, no presente, enquanto coordenadora pedagógica, para encontrar 

o sentido das leituras já feitas no momento presente. 

Presente este que se funde no “passado e futuro”, estando aqui, com várias 

possibilidades de utilizá-las em outros contextos, dentro e fora da escola. Ao 

dialogar com os autores que foram sendo evocados, percebia que o sentido da 

leitura na formação de professores tem relação com a sua história de vida, e que ela 

influencia em seu modo de ensinar e aprender, o que pode facilitar ou dificultar sua 

prática. 

Destarte a esses entendimentos e conforme meus pensamentos iam fluindo e 

a dissertação se estruturando, os cinco círculos iam ganhando forma e sentido para 

minha vida. No primeiro círculo, EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA: O 
PASSADO NO PRESENTE , que considero ter sido um dos mais difíceis, ao ter que 

fazer a introdução deste estudo, apontando os objetivos que desejava alcançar com 

o desenvolvimento deste trabalho , num primeiro momento busquei fazê-lo para o 

outro e ao mesmo tempo, para mim. O medo tomava conta do meu ser como pessoa 

humana e pesquisadora. 

No segundo, CÍRCULO DO RENASCIMENTO PELA PESQUISA, ao 

apresentar as reflexões de como surgiu o meu interesse pelo tema leitura na escola, 

fazia uma catarse da minha formação inicial e dos caminhos percorridos dentro e 

fora da escola. Mesmo diante das dificuldades e resistência dos professores em dar 

continuidade ao projeto, avançamos em conhecimentos e, pela parceria com 

algumas editoras, íamos definindo a estrutura do projeto.  
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Neste círculo, o resgate da história de vida foi fundamental para compreender 

por que a leitura fez-se importante na minha infância e também, do desejo de fazê-la 

na escola. Os conflitos, as leituras sem sentido e também a reflexão pela leitura feita 

como aluna sobre o espaço escolar, impulsionaram-me à definição do título deste 

trabalho e ao mesmo tempo, surgiam, pela minha história, alguns indicadores que 

considero relevantes para fundamentar a prática dos professores. Ao investigar a 

estrutura da Escola Branca pelo PE, sentia que não a conhecia de fato, e que talvez, 

esse desconhecimento, tenha contribuído para que eu a percebesse abandonada e 

com aspecto de prisão. Aspecto este que me faz refletir que o sentido por mim, pode 

ter sido reflexo do sentimento de abandono que senti pela minha professora não ter 

dado ênfase à leitura do livro “Tistu o menino do dedo verde”, como eu gostaria. A 

metáfora da mandala, por ser um recurso que desperta curiosidade, possibilitou 

nesta pesquisa o envolvimento de todos e, ao mesmo tempo, um olhar diferente 

sobre a escola atual. 

Considero que a teoria interdisciplinar se presentificou neste trabalho de 

pesquisa, fundamentando-o, como também minha prática na coordenação. Ela 

também aguçou o desejo de me fazer continuar nas leituras e por elas desmistificar 

o já criado na escola, tanto no “passado como no futuro”, sendo-a no presente. 

No CÍRCULO DA HUMILDADE: EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA 
PELA LINGUAGEM DA ESCOLA, conforme ia compreendendo o sentido da palavra 

humildade, reconheci minha limitação e fraquezas e diante delas reunia forças para 

dar uma nova forma às leituras da escola e, considerando as expectativas dos pais, 

ao analisar o Plano Escolar de 2010 e 2011, ao procurar corresponder ao que eles 

desejam e ir além, pelo projeto de leitura. 

Neste círculo reconheço minha limitação como profissional, leitora e 

professora. Percebo nas escritas já passadas, que as limitações são indicadores do 

que não posso mudar, como também do que posso. Algumas mudanças na 

formação continuada dos professores dependem de mim. Outras, somente deles. 

Quanto ao material didático, as leituras deverão ser mais aprofundadas, uma vez 

que, as feitas, não são suficientes.  

A investigação pelo de projeto de leitura apresentado aos professores, e pela 

leitura do Plano Escolar contribuiu para meu crescimento pessoal, profissional e 

como formadora de professores. Pelo projeto, sinto que as mudanças ocorrem em 
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mim e por meio delas posso contagiar os demais professores. Considero ainda que 

o projeto de leitura tenha relevância tanto nesta instituição como em outras escolas.  

Ao desenhar o espaço escolar atual, sua estrutura física, a proposta 

pedagógica e o material didático usado no quinto ano, para compreender se havia 

relevância do projeto de leitura nesta instituição, a escola se revelava e, aos poucos, 

meu olhar sobre ela passa a ser outro. 

Entende-se que no CÍRCULO DA AUTONOMIA: A LINGUAGEM DO 
PROJETO DE LEITURA, tem-se a tentativa de efetivar o espaço democrático na 

escola, ao buscar a autonomia pelo projeto de leitura para os professores e alunos, 

deduzindo que eles comecem a intuir uma escola que forme cidadãos livres, a partir 

desta prática, cujos resultados parciais são satisfatórios. 

No CÍRCULO DA LEITURA COMO CAMINHO, retomo o discutido nos 

círculos anteriores e a compreensão do sentido e direção do percurso desenhado 

deste trabalho de pesquisa em que a relevância pessoal se concretiza, pois, permitiu 

o resgate da minha história de vida e os caminhos percorridos num processo 

curativo, do corpo, da mente e talvez da alma. 

Neste círculo fecho temporariamente esta pesquisa, que definiu o projeto de 

leitura como instrumento para investigar a formação dos professores. Considero que 

há possibilidades de abertura de outros círculos a serem investigados, já que os 

resultados obtidos nesta pesquisa são parciais e as exigências na educação são 

muitas. 

Ousando ser leitores interdisciplinares, refazemos a leitura do projeto de 

pesquisa EM BUSCA DO SENTIDO DA LEITURA. UMA INVESTIGAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR como se fôssemos à metáfora da mandala e, ao mesmo 

tempo, construíssemos o trabalho de pesquisa com o intuito de dar sentido ao 

trabalho da coordenadora pedagógica na EB através do projeto de leitura, pautado 

na teoria interdisciplinar. 

Para Fazenda, (p.49, 1979), “a necessidade da interdisciplinaridade impõe-se 

não só como forma de compreender e modificar o mundo, como também por uma 

exigência interna das ciências, que buscam o restabelecimento da unidade perdida 

do Saber”. 
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Como leitores, e ousando ser interdisciplinares, fizemos o percurso de 

recuperar a história de vida da pesquisadora, da sua formação leitora, da escola em 

que trabalha, com a intenção de contribuir na formação leitora do aluno e professor. 

Aqui, fica um ponto de interrogação, o que considero ser uma pergunta ainda 

a ser respondida: EM QUE MEDIDA A LEITURA DA HISTÓRIA DE VIDA DA 

COORDENADORA E PROFESSORA CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES? 

Neste círculo considero necessário finalizar a BUSCA DO SENTIDO DA 
LEITURA: O PASSADO NO PRESENTE, para que a metáfora da mandala, agora 

com sentido, possa dar continuidade ao projeto de leitura na escola. 

Ao fazer o resgate da história de vida e como pesquisadora, considero ser um 

ensaio para os futuros documentos que ainda devem ser resgatados como se 

fossem sementes para novos estudos, que venham a contribuir para melhor 

compreendermos a escola e a função da leitura na formação de professores e 

alunos. 

Ao perceber que as crianças do quinto ano não liam como deveriam, resgato 

minha história de vida e compreendo que não era somente para eles que faltava um 

sentido maior para a leitura. Faltava este sentido em mim. 

Diante dos fatos, surgiu à hipótese de estarem às origens do problema na 

formação de professores e ao investigarmos, várias outras hipóteses surgiam, e 

estas, nos remetiam a outras, fazendo-nos perceber ser uma rede de fios muito 

delicados, que une vários aspectos, e que o problema sentido tem suas raízes em 

outros fatos, que a sociedade parece desconhecer. Os fios parecem que são tecidos 

minuciosamente e que nos fazem reproduzir um ensino que julgamos estar morto, 

mas, a cada ano se repete, porque não o compreendemos. Talvez, possivelmente, 

pela falta de diálogo na escola e de leitura sobre a importância deste diálogo, e 

também em nós, em nossas limitações e barreiras. 

Ainda estamos a caminho de formarmos leitores intelectuais já nos anos 

iniciais na escola, mas, não podemos ignorar as possibilidades que surgem, e, 

acreditamos estar nestes novos leitores a força de formar cidadãos livres. Esta 

convicção ganhou força ao investigarmos qual o conceito que temos sobre leitura, 

aprofundando-nos em teóricos que já trilharam este caminho. 
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Esperamos também contribuir na formação leitora do professor, que poderá 

formar alunos leitores no quinto ano do Ensino Fundamental, ao descobrirem seu 

sentido de vida na educação, possibilitado por meio do projeto de leitura. Ao 

recuperarmos nossa história de vida, também recuperamos nosso sentido de existir, 

o que pressupomos ser o autoconhecimento, ao iniciarmos o NOVO, sendo leitores 

intelectuais. Se for desafio o que a educação busca, está “plantada” uma “semente” 

para continuarmos pesquisando e a possibilidade da implantação de um projeto de 

leitura interdisciplinar que valorize o autoconhecimento, o diálogo, a parceria e a 

autonomia, num processo significativo de conhecimento de si, do outro e da 

realidade. 
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