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RESUMO 

 
Esta dissertação tem o objetivo de verificar e analisar a influência do 

pensamento de Paulo Freire no ensino da leitura na política educacional do 

Município de Diadema, São Paulo. Este trabalho integra uma pesquisa mais 

ampla, desenvolvida pela Cátedra Paulo Freire da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, coordenada pela Profa. Dra. Ana Maria Saul, realizada em território 

nacional para investigar A presença de Paulo Freire na Educação Brasileira: 

análise de sistemas públicos de ensino, a partir da década de 90. 

Especificamente, buscou-se, nesta pesquisa, investigar como os princípios 

freireanos são concretizados na formação e na prática de professores que 

trabalham com o ensino da leitura  O referencial teórico que orientou a coleta e a 

análise dos dados desta pesquisa é constituído por princípios e conceitos 

integrantes da proposta educacional de Paulo Freire. Trata-se de um estudo de 

caso que se insere em uma abordagem qualitativa de pesquisa. No 

desenvolvimento da investigação, são utilizados os seguintes procedimentos para 

a coleta de evidências: análise de documentos, observação de campo e entrevista 

semi-estruturada. A análise dos resultados demonstrou que os pressupostos 

freireanos são norteadores do ensino da leitura na escola pesquisada. As 

observações e entrevistas permitiram concluir sobre a importância atribuída pelos 

educadores à leitura, na construção de uma escola na qual educadores valorizam 

a educação crítica e se dispõem ao diálogo.  

 

 

Palavras-chaves: Ensino da leitura – Referenciais freireanos – Formação de 

professores 
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ABSTRACT 
 

This dissertation is intended to verify and analyze the influence of Paulo 

Freire thoughts in reading taught on the Diadema City, São Paulo, educational 

politics. This work integrates a wider research, developed by the Paulo Freire Chair 

on the Pontifical Catholic University of São Paulo, coordinated by Ana Maria Saul 

teacher, carried through the national territory to investigate The Paulo Freire 

presence on Brazilian Education: educational public system analysis, from the 90th 

decade. Specifically, this research is intended to investigate how the freirean 

principles materialize on the teachers, who teach reading, formation and practice. 

The theoretical referencial which has oriented this research data collection and 

analysis is constituted by principles and concepts which integrate the Paulo Freire 

educational proposal. It’s treated as a case study inserted in a qualitative research 

methodology. For the investigation development, the following procedures are 

used for evidence collection: documents analysis, field observing and half-

structured interviews. The results analysis demonstrated that the freirean concepts 

are guidelines for reading taught on the researched school.  It was able to 

conclude, from the observations and interviews, the importance that the educators 

put on reading, in a school building process in which educators value critic 

education and are available to dialogue. 

 

 

Keywords: Reading taught – Freirean Referencial – Teachers formation 
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“Não podemos existir sem nos interrogar 
sobre o amanhã, sobre o que virá, a favor 
de que, contra que, a favor de quem, contra 
quem virá; sem nos interrogar em torno de 
como fazer concreto o ‘inédito viável’, 
demandando de nós a luta por ele”. 

Paulo Freire 
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Inicio este trabalho relatando e refletindo um pouco de minha trajetória 

escolar e profissional, a fim de partilhar com os leitores a origem de meu interesse 

de pesquisa.  

Estudei todo o meu ensino básico em Luiziana, uma pequena cidade do 

interior do Paraná, numa escola rural municipal, localizada numa fazenda a 

aproximadamente seis quilômetros do sítio onde morava. Trabalhava na roça, 

inclusive nos finais de semana, e, filha de analfabetos, não dispunha de nenhuma 

ajuda nas lições de casa. Terminadas as séries iniciais, fiquei dois anos sem 

estudar, por falta de escola, e depois fui morar na cidade, com parentes, para 

retomar os estudos, sempre com muita dificuldade financeira. Ia para a roça aos 

finais de semana, ajudar os meus pais no trabalho com a lavoura. 

Li muito pouco durante o meu ensino fundamental e sentia (e ainda sinto) 

as deficiências que esta falta me causou. 

Em São Paulo, fiz o ensino médio e descobri o gosto pela leitura. A 

professora fazia algumas indicações para a sala e pedia que escolhêssemos uma 

ou duas obras. Eu lia todas as que conseguia encontrar na biblioteca, ou 

emprestar, embora não as entendesse com muita propriedade, pois ambas eram 

clássicos da literatura e não dominava o vocabulário e nem tinha conhecimento 

profundo do momento político, econômico, cultural em que foram escritas; não 

possuía subsídios para tal compreensão. 

No ano de 1995 terminei o ensino médio em uma Escola Estadual, em São 

Paulo, e, sem nenhuma certeza de que realmente faria a faculdade, participei do 

processo seletivo e optei por fazer o curso de Letras: Português/ Inglês. 

Durante o curso de graduação (1996-2000) notei que tinha muitas 

dificuldades e faltava-me um repertório maior de leituras; percebi que minha 

formação tinha sido falha nesse aspecto. No ano de 2000, tendo já concluído o 

ensino superior, comecei a trabalhar como educadora. Então, dei-me conta de que 

não sabia trabalhar efetivamente a leitura, a literatura, o gosto pela leitura com os 

educandos; afinal de contas, minha formação não tinha dado conta disso. 

Comecei a trocar experiências com colegas, a fazer cursos que tratassem 

do assunto e a cursar a pós-graduação em literatura. Melhorei a minha prática em 
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sala de aula e descobri algumas técnicas que poderiam contribuir com o meu fazer 

pedagógico: ler em voz alta para os educandos, investigar temas do interesse dos 

alunos, oferecer textos de diferentes autores, sugerir e disponibilizar materiais 

diversificados (jornais, revistas, gibis, livros, entre outros). Embora me ajudassem 

tais procedimentos, a cada dia me deparava com situações novas, tais como: o 

que mais oferecer aos educandos? Como saber se o trabalho estava sendo 

realmente válido? Como avaliar o avanço obtido pelos educandos durante o 

processo? E como prosseguir, a partir destas experiências, para os clássicos da 

literatura, fazendo com que realmente compreendam as obras clássicas? Havia 

sempre a impressão de que me faltava alguma coisa. 

Trabalhei durante um tempo como professora de inglês, mas foi quando 

assumi o cargo de professora de português que descobri que precisava buscar 

meios de melhorar a minha prática e de ajudar aos meus educandos, que 

passavam pelos mesmos problemas pelos quais eu passara, ou seja: a falta de 

incentivos e de orientações para a leitura e a dificuldade de acesso a livros 

significativos e bons para o desenvolvimento intelectual e humano. 

Por conta de tais situações, no ano de 2005, fiz o curso Nenhum a Menos, 

que, segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é uma 

adaptação do Letra e Vida, que trata da alfabetização e da leitura para crianças do 

ensino fundamental I, oferecido pela CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas) e coordenado pelas professoras Telma Weisz e Delia Lerner. Estas 

professoras discutiam, justamente, o processo da leitura e da escrita. Desde 

então, comecei a elaborar projetos mais eficazes para o ensino. 

Desenvolvi com meus educandos atividades de leitura, tais como: fazer 

visitas freqüentes à biblioteca da escola; organizar a troca semanal de livros entre 

os colegas de classe; levar textos interessantes e ler diariamente para eles ou, ao 

menos, parte destes; ceder espaço para que os educandos também 

compartilhassem o que leram e gostaram ou o que não entenderam; acessar na 

Internet poemas e obras, além de bibliografia de autores, entre outros. Essas 

experiências auxiliaram-me a vivenciar na prática e de forma livre e independente 

o que sabia sobre o tema. 
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Assim, portanto, em meu próprio histórico de vida está claro o meu gosto 

particular pela leitura e a minha necessidade de melhor ler a cada momento, por 

conta do que considero também uma necessidade partilhar com os meus alunos o 

que tenho de conteúdo e o que tenho de curiosidade epistemológica a respeito da 

leitura.  

Sempre compartilhei da idéia de que a leitura seja fundamental, daí, 

também, a minha necessidade pedagógica de criar estratégias de incentivo, o que 

me parecia suficiente. Entretanto, aos poucos fui percebendo que não era 

possível, com as atividades desenvolvidas, criar condições reais para o gosto pela 

leitura e, ainda mais, não havia como me certificar se os resultados do meu 

trabalho eram positivos ou não.  

Senti a necessidade de procurar autores que me ajudassem, que me 

fornecessem subsídios e tive, então, a oportunidade de ler A importância do ato de 

ler, de Paulo Freire, entre outros que também significaram muito para mim, para a 

minha prática docente. O problema da leitura, da não-leitura (na realidade), 

sempre me acompanhou, seja por minha própria experiência de vida, seja pela 

experiência de vida de educandos que acompanho, pois que a não-leitura não 

raras as vezes significa o não-entendimento do mundo, com as conseqüências 

que lhe advém. 

O fato dos estudantes brasileiros não compreenderem o que lêem, 

conforme noticiou o programa Internacional de Avaliação - PISA, realizado em 

2005, gera em si alguma polêmica, seja pelo tom depreciativo com que as 

empresas de notícias se referem ao tema, seja pela discussão que se instaurou 

em torno desses resultados, uma vez que alguns defendem “mudanças radicais” 

na maneira de a escola ensinar, criam ONGs, grupos de discussão etc. e, por 

outro lado, outros estão preocupados e buscam explicações e soluções mais 

profundas, que problematizam a questão, que a contextualizam e, assim, 

contextualizam também o ensino brasileiro. 

A relevância do assunto, que se faz presente a algumas décadas, como 

provam os dados estatísticos resultantes do SARESP (Sistema de Avaliação do 

Estado de São Paulo) e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), além de 
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inúmeros debates realizados sobre o tema, em geral e em cursos de formação 

continuada, também colaboraram para intensificar o meu interesse sobre o tema. 

Os resultados anuais do Índice Nacional de Analfabetismo - INAF revelam 

que a situação do alfabetismo funcional no Brasil está estagnada. Ainda há um 

longo caminho a ser percorrido no sentido de atacar sistematicamente as 

debilidades de leitura, de escrita e de cálculo dos brasileiros. Atualmente, apenas 

25% da população encontram-se no nível pleno de alfabetização e somente 21% 

têm pleno domínio das habilidades de cálculo. 

A minha trajetória pessoal e profissional, aliada às questões críticas da 

aprendizagem e do ensino da leitura e escrita, na realidade brasileira, originou 

esta pesquisa de mestrado.  

A minha entrada no mestrado, no ano de 2006, no Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, ofereceu-me a oportunidade de integrar um 

projeto coletivo, desenvolvido sob coordenação da Profª. Drª. Ana Maria Saul, na 

Cátedra Paulo Freire  da PUC/SP, do qual fazem parte uma pesquisa de 

doutorado e sete dissertações mestrado1. Esse projeto tem por objetivo analisar a 

influência do pensamento de Paulo Freire nos sistemas públicos de ensino do 

Brasil, a partir da década de 90.2 

 
1 Os temas/títulos das pesquisas que estão sendo desenvolvidas são: 
1) Formação permanente de educadores na perspectiva freireana: um olhar sob a experiência de 
Diadema – SP. Pesquisadora: Sonia Regina Vieira; 
2ª A prática da participação na política educacional do Município de Diadema –SP: a influência dos 
referenciais freireanos.. Pesquisadora: Simone Paulino Fabrini; 
3) A educação de jovens e adultos na perspectiva freireana: um olhar sobre a experiência 
Municipal de Diadema/SP. Pesquisadora: Fátima Maria Fonseca; 
4) Referenciais freireanos para o ensino de leitura: um estudo de caso no Município de 
Diadema/SP. Pesquisadora: Elenir Aparecida Fantini; 
5) Referenciais freireanos para o ensino de matemática: um estudo de caso em Diadema/SP. 
Pesquisador: João Cavallaro Júnior; 
6) Formação para a participação: perspectivas freireana para a educação infantil no Município de 
Diadema/SP. Pesquisadora: Solange Aparecida de Lima Oliveira; 
7) A força do coletivo na construção curricular: um estudo de caso em Diadema/SP, na perspectiva 
freireana. Pesquisadora: Patrícia Lima Dubeux;  
8) A contribuição da pedagogia freireana na implantação dos ciclos de infância numa escola do 
município de Diadema/SP. Pesquisadora: Denise Regina da Costa Aguiar. 
2 Saul (2008) destaca que essa pesquisa objetiva: 

“1.Subsidiar o fazer ‘político-pedagógico’ das redes públicas de ensino comprometidas com a 
democratização da educação. 
2. Identificar e analisar a influência de Paulo Freire nos sistemas públicos de ensino do Brasil. 
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O tema desta dissertação é o ensino da leitura, numa perspectiva freireana, 

para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I.  

Especificamente, este trabalho se propõe a responder a seguinte questão: 

como os princípios freireanos são concretizados na formação e na prática de 

professores que trabalham com o ensino da leitura?  
 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, além da Introdução 

que agora apresento, que registra um pouco a minha história de vida como 

educanda e, depois, professora de Língua Portuguesa e Inglesa e as razões que 

me levaram à escolha do tema.  

O primeiro capítulo desenvolve a fundamentação teórica da pesquisa, 

buscando, nos referenciais freireanos, as contribuições para o ensino da leitura. 

O segundo capítulo apresenta a metodologia empregada nesta pesquisa, e 

a opção pelo estudo de caso, em uma abordagem qualitativa. 

O terceiro capítulo introduz o leitor na cidade de Diadema, ao mostrar o 

contexto histórico e o cenário educacional deste município. Trata-se de um 

capítulo fruto do esforço coletivo de todos os pesquisadores da Cátedra Paulo 

Freire que fazem pesquisa em Diadema, acrescido de especificidades 

relacionadas aos temas de pesquisa de cada um dos pesquisadores. 

O quarto capítulo consiste na apresentação e na análise dos resultados 

obtidos na pesquisa de campo, em confronto com o referencial teórico. Neste 

capítulo, procuro verificar as marcas do educador Paulo Freire em Diadema, por 

meio da análise de documentos oficiais da proposta curricular da Secretaria 

Municipal de Educação, de observações feitas em sala de aula e de entrevistas 

com os educadores. 

 

 
3. Documentar e publicar os resultados da pesquisa e divulgá-los no site da cátedra Paulo 
Freire, de modo a permitir consultas interação constante entre os educadores/pesquisadores 
interessados. 
4. Construir um banco de dados sobre as diferentes gestões das redes públicas de ensino do 
Brasil sob a influência do pensamento de Paulo Freire, a partir dos anos 90. 
5. Divulgar os resultados da pesquisa em eventos nacionais e internacionais. 
6. Mapear a utilização do pensamento de Paulo Freire em dissertações e teses.” 
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CAPÍTULO I 
 
 

A PEDAGOGIA FREIREANA E O ENSINO DE LEITURA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“(...) o ato de estudar implica sempre o 
de ler, mesmo que nesse não se esgote. 
De ler o mundo, de ler a palavra e assim 
ler a leitura do mundo anteriormente 
feita”. 

Paulo Freire 
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Nós humanos existimos porque nos comunicamos. Não é possível imaginar 

a existência humana descolada das interações que temos uns com os outros. 

Somos por conta de nossa coletividade, por conta de nossa interatividade, por 

conta de nossa comunicação. 

As formas de nos comunicarmos uns com os outros são as mais variadas 

tanto quanto são variados os modos de existir, tanto quanto são variadas as 

culturalidades. Universal é a linguagem como meio de interatividade entre os 

humanos, mas no interior da linguagem os meios e os modos de comunicação são 

infinitos. Entre os modos, este trabalho ocupa-se da leitura. 

Não se poderá negligenciar, em nome das novas tecnologias, a importância 

da leitura; esta, tanto como compreensão do mundo quanto como modo de 

interação social. Por outro lado, não podemos também desconsiderar as novas 

tecnologias e a sua importância para o mundo da leitura e para a leitura do 

mundo. Porém, anterior às novas tecnologias, o que importa aqui é como são lidas 

as ditas tecnologias e como é lido o mundo no qual elas se encontram. Ou seja, 

como é lido o mundo no qual se inserem as pessoas e as suas relações, 

primeiramente? 

Por tudo isso, este trabalho deixará o debate sobre novas tecnologias e 

ocupar-se-á da leitura, anterior ao modo de leitura, e da leitura do mundo, anterior 

à leitura da palavra, como nos dirá Freire. 

Este capítulo trata, pois, de ocupar-se da leitura como modo de ler o mundo 

e, lendo-o, reconstruí-lo democraticamente; democraticamente porque a leitura é 

um modo de diálogo, posto que se dá coletivamente; democraticamente, também, 

por conta de seu papel crítico na construção do mundo, da sociedade, da história 

e das relações humanas; e, por fim, democraticamente por causa do movimento 

necessário para que seja, de fato, leitura e não apenas a decodificação de signos, 

sílabas etc.: a leitura de mundo é anterior à leitura da palavra, esta que somente 

terá significado concreto quando da leitura do mundo. 

Por fim, tomará Paulo Freire como ponto-de-partida para a compreensão de 

leitura e para a compreensão da necessária formação de educadores para o 

ensino de leitura. 
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1 – A importância da leitura na obra de Paulo Freire   
 

Na escola, em casa, pais e educadores têm sido, muitas vezes, mais 

atentos às formas gráficas do texto do que com a comunicação de crianças e 

jovens, do que com a sua compreensão de mundo. Desta forma, a escola, bem 

como pais de estudantes, acabam por negligenciar o fundamental da leitura: a 

socialização mediada pela comunicação social. 

Diferentemente de como acontece com a escrita, a oralidade, a fala, 

permite-nos, geralmente, concluirmos os pensamentos com mais facilidade, pois 

que a fala vai revelando, pouco a pouco, o que desejamos expressar. Ao mesmo 

tempo, quem nos ouve, quem nos lê enquanto falamos, vai processando o texto 

que falamos e criando um campo de diálogo conosco: é um modo de leitura. Nós, 

enquanto falamos, lemos os olhares de quem nos ouve; e vemos que estamos ou 

não sendo compreendidos. Assim a fala, enquanto processo, vai-se revelando, 

mostrando-se plenamente durante a própria produção. 

Para Paulo Freire, não há palavra verdadeira que não seja práxis e, dizer 

esta palavra verdadeira significa transformar o mundo. Porém, se a palavra não é 

verdadeira, não é autêntica, se não pode transformar a realidade, torna-se 

verbalismo, blábláblá: “É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a 

denúncia do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem compromisso de 

transformação e nem este sem ação”. (Freire, 2006a: 90) 

Freire salienta ainda que ao valorizar só a ação, sem a reflexão, há a 

negação da práxis verdadeira e a impossibilidade do diálogo, transformando-se 

assim em ativismo. Para Freire, a existência humana não pode ser muda e nem se 

nutrir de falsas palavras: “Existir humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-

lo. O mundo pronunciado por sua vez se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (Ibidem). 

A linguagem, para Freire, é histórica e acontece na relação homem-mundo, 

na ação-reflexão-ação, na pronúncia do homem vivo num espaço de produção das 

relações sociais e culturais e constitui-se também como direito de todos os 
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homens, como modo de “pronunciar o mundo”; e esse “pronunciar” o mundo é um 

ato de criação e é o que dá significação enquanto homem e impõe-lhe o caminho. 

O ato de ler, segundo Paulo Freire, numa compreensão crítica do ato de ler, 

não se esgota na decodificação pura da palavra ou de linguagem escrita, mas 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo. 

 
Ler é procurar ou buscar criar a compreensão do lido; daí, entre 
outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da 
leitura e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa 
experiência criativa em torno da compreensão. Da compreensão e 
da comunicação. (FREIRE, 1997: 29) 

 

Assim, pois, ler a palavra implica primeiramente ler o mundo, e linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente, pois para que haja compreensão do texto, 

para que seja alcançada e para que esta leitura seja crítica são necessárias a 

implicação e a percepção das relações entre texto e contexto: é a partir das 

vigências que se constitui a compreensão crítica.  

Assim, portanto, para Freire, primeiro realizamos a “leitura” do pequeno 

mundo, o da nossa infância, o mundo particular em que vivemos e que nem 

sempre ao longo da escolarização realizamos. É necessária a leitura da 

“palavramundo”. 

Ler e escrever ganham, portanto, em Freire, importâncias que não podem 

ser dicotomizadas, pois que não se trata de mecanicamente ler e escrever: os 

educandos não podem ler mecanicamente a descrição do objeto, mas aprender a 

sua significação profunda. 

Afirma, pois, Freire (2006a: 18-19): 

 
Creio que muito de nossa insistência, enquanto educadoras e 
educadores, em que os estudantes ‘leiam’, num semestre, um 
sem-número de capítulos de livros, reside na compreensão 
errônea que as vezes temos do ato de ler. Em minha andarilhagem 
pelo mundo, não foram poucas as vezes em que jovens 
estudantes me falaram de sua luta às voltas com extensas 
bibliografias a serem muito mais “devoradas” do que realmente 
lidas ou estudadas. Verdadeiras ‘lições de leitura’ no sentido mais 
tradicional desta expressão, a que se achavam submetidos em 
nome de sua formação científica e que deviam prestar contas 



 11 

através do famoso controle de leitura. Em algumas vezes cheguei 
mesmo a ler, em relações bibliográficas, indicações em torno de 
que páginas deste ou daquele capítulo de tal ou qual livro 
deveriam ser lidas: ‘Da página 15 à 37’. 

 

Daí que trabalhar o conceito leitura na perspectiva de Paulo Freire, no 

contexto deste trabalho, constitui-se num importante recurso de fundamentação, 

tendo em vista que o conceito de leitura é palavra chave para a compreensão 

crítica do mundo e, para o nosso autor, “a leitura de mundo precede sempre a 

leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele, daí a 

‘palavramundo’”. (2006a: 20) 

O conceito “leitura de mundo” trata da leitura vivencial, aquela já 

experimentada pelo sujeito leitor e aquela também já experimentada pelo sujeito 

não-leitor. Antes de ler a palavra, lemos o mundo e é sumamente importante que o 

façamos também em simultaneidade. À leitura da palavra precede a leitura do 

mundo. Aprender a ler não se restringe apenas ao decodificar letras, sílabas, 

palavras. Há uma de leitura que se inicia desde o nosso nascimento e que nos 

acompanha pela vida inteira. As experiências pessoais, individuais ou coletivas 

são sempre ativadas no amplo processo da leitura, inclusive, do texto escrito. 

Vale acrescentar, ainda, que a leitura é necessariamente crítica, sob pena 

de ser apenas a decodificação de signos que contribuirá apenas com a 

manutenção do status quo. Ler, portanto, é um ato, sob este ponto de vista, 

fundamentalmente crítico e revolucionário na medida em que provoca a 

transformação do mundo, quando do movimento do mundo à palavra e desta ao 

mundo, reescrevendo-o. É acerca disto que Freire afirma: 

 
De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo 
mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, 
quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. 
(Ibidem: 22) 

 

 Desta forma, pois, o ato de ler é acompanhado da criticidade necessária à 

leitura do mundo e à sua re-elaboração. Na concepção de Freire, que este 

trabalho assume como referência, criticidade “implica na apropriação crescente 
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pelo homem de sua posição no contexto. Implica na sua inserção, na sua 

integração, na representação objetiva da realidade” (1967: 61), no intuito de 

provocar, como sujeito que é, uma nova realidade, mais humana e justa. Por isso, 

de acordo com Freire, “uma alfabetização crítica, sobretudo uma pós-

alfabetização, não pode deixar de lado as relações entre o econômico, o cultural, o 

político e o pedagógico”. (Freire e Macedo, 2006: 32) 

A leitura do mundo, assim, significa a leitura do ambiente-mundo, das 

situações sócio-político-econômicas e culturais, de forma que à leitura do 

“pequeno mundo” se soma a leitura crítica do mundo vigente. 

Vale ressaltar que a leitura de mundo do educador guarda um tipo de saber 

diferente da dos educandos. É preciso que eu fique “mais ou menos a par, 

familiarizado com sua leitura de mundo, pois que, somente a partir do saber nela 

contido ou nela implícito me seria possível discutir minha leitura de mundo, que 

igualmente guarda e se funda num outro tipo de saber” (Freire, 1992: 12). 

Todos os esforços para o desenvolvimento da leitura junto aos educandos 

devem estar relacionados a um trabalho anterior de reflexão dos conhecimentos 

prévios dos próprios educandos, por eles já elaborados, que extrapolam os muros 

da escola. Trata-se de trabalhar com esses saberes para “ir além”, para superá-

los. Essa postura é contrária ao que Freire denomina educação bancária, na qual 

os educandos são considerados meros receptáculos dos saberes já produzidos. A 

educação bancária entende os educandos como “pratos vazios” nos quais se 

devem depositar o de-comer cotidiano. 

Na visão bancária da educação os homens são vistos como seres da 

adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitam os educandos no 

arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si 

a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo como 

transformadores dele, como sujeitos. Quanto mais vá enchendo os recipientes 

com seus depósitos, tanto melhor o educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente encher, tento melhores educandos são. Em lugar de comunicar-se, o 

educador faz comunicados e depósitos que os educandos recebem 

pacientemente, memorizam e repetem. 
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Nas palavras do próprio Freire (2003: 59): 

 
O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o 
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o 
educador é o que pensa; os educandos, os pensados; o educador 
é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam 
docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os 
disciplinados; o educador é o que opta e prescreve sua opção; os 
educandos os que seguem a prescrição; o educador é o que atua; 
os educandos, os que têm a ilusão de que atuam; o educador 
escolhe o conteúdo programático; os educandos, se acomodam a 
ele; o educador identifica a autoridade do saber com sua 
autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos 
educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele; o 
educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, 
meros objetos. 

 

Num contexto de educação bancária, não é possível uma leitura crítica do 

mundo, mas apenas o ajustamento dos sujeitos ao mundo tal e qual posto. A 

leitura, portanto, aparece como mera repetição de palavras, como mera 

decodificação de signos e nunca será uma apreensão do mundo em vista de sua 

transformação, mas uma repetição da vigência em nome de sua manutenção e em 

nome da informação dos educandos no status quo. 

Em oposição à educação bancária, Freire postula e exige como sujeito 

político a educação libertadora. Nesta, a relação de troca entre sujeitos deve ser 

horizontalizada e a leitura será em vista da transformação do mundo, por meio do 

diálogo. Daí que ler o mundo e ler a palavra podem ser atos de profunda 

conscientização e, por conseguinte, práxis política. 

 
Críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. 
Isto é, se nossa ação involucra uma crítica reflexão que, 
organizando cada vez o pensar, nos leva a superar um 
conhecimento estritamente ingênuo da realidade. Este precisa 
alcançar um nível superior, com que os homens cheguem à razão 
da realidade.  (Idem, 2006b: 128) 

 

 Assim, pois, a relação pedagógica, no interior da educação libertadora, 

parte do conhecimento prévio dos educandos, mas não pode nele se fixar, 

aprisionar-se; ao contrário, deve a educação libertadora superar o conhecimento 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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ingênuo em vista do conhecimento crítico, da leitura crítica do mundo, da 

realidade, a fim de transformá-lo. 

Na educação libertadora, a leitura da palavra escrita não é outra coisa 

senão a conseqüência direta do contato das coisas do mundo cultural do 

educando, já constituído, ou seja, em qualquer contexto que a leitura é tratada, 

seja ele de conhecimento formal ou informal, com o mundo escolar. 

Decorre daí que a leitura tem que fazer sentido para o leitor, não pode ser 

simplesmente uma “memorização mecânica da descrição do objeto”, 

principalmente por não se constituir em conhecimento do próprio objeto. “Por isso 

é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto é feita no 

sentido de memorizá-la, nem é real leitura, nem dela, portanto resulta o 

conhecimento do objeto de que o texto fala” (Freire, 2006a: 18). 

A leitura, ou seja, o próprio ato de ler “é uma operação inteligente, difícil, 

exigente, mas gratificante”. Freire afirma que “ninguém lê ou estuda 

autenticamente se não se assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade” e, 

além disso, esse se assumir faz-se de forma crítica “de ser ou de estar sendo 

sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que 

se acha” (Ibidem). 

Por isso, insiste Freire, que antes de ler a palavra a criança lê o mundo, 

através de gestos, olhares, expressões faciais, do cheiro, do tato, do olfato. E 

como qualquer leitura, é para ela uma produção de sentidos, pois procura criar 

sentido para o mundo que a rodeia, já que percebe as relações espaciais 

existentes e observa que cada coisa tem lugar e tem nome; manifesta também 

suas preferências e rejeições e é no contato com o “outro” e com o “mundo” que, 

segundo Freire, a criança constrói símbolos muito singulares e próprios até 

chegarem a se construir em significados compartilhados.3 

A leitura de livros na vida de uma criança é tão ou mais necessária quanto a 

fantasia e as aventuras que há neles. Suas páginas alimentam pensamentos, 

                                                 
3 Valem, para este trabalho e aqui, as seguintes palavras de Vygotsky: “(...) o desenvolvimento do 
pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos lingüísticos do pensamento 
e pela experiência sócio-cultural da criança. (...) O crescimento intelectual da criança [acrescenta o 
autor] depende do seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem”. (2000: 62-
63) 
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enriquecem o seu aprendizado, esclarecem e acrescentam dúvidas e fazem com 

que seus pequenos leitores transformem-se em personagens reais e alcancem 

seus lugares no mundo com formato, suas cores e formas que servem para 

alcançar mãos e olhos, aguçar a curiosidade daqueles que se interessam em 

desvendá-lo. O ato de ler cada vez mais assume uma importância singular em 

toda a sua complexidade e a visão contemporânea abrange múltiplas linguagens, 

de modo que antes mesmo de ser alfabetizada a criança já é capaz de fazer 

leituras do que acontece ao seu redor, pois precisa entender o gesto, o olhar de 

um adulto e saber se são ou não bondosos, acolhedores.  

Deve-se, numa prática libertadora, valorizar o conhecimento do mundo que 

os educandos trazem para a escola, o saber de experiência feito, e, conforme nos 

ensina Freire4, tomá-lo como ponto de partida e aprofundar mais a problemática 

da leitura, buscando novas possibilidades de “difusão”, intervenção e inserção no 

mundo da leitura e na leitura do mundo. 

 
A leitura da palavra, fazendo-se também em busca da 
compreensão do texto e, portanto, dos objetos nele referidos, nos 
remete agora à leitura anterior do mundo. O que me parece 
fundamental deixar claro é que a leitura do mundo que é feita a 
partir da experiência sensorial não basta. Mas, por outro lado, não 
pode ser desprezada como inferior pela leitura feita a partir do 
mundo abstrato, dos conceitos que vai da generalização ao 
tangível. (FREIRE, 1997: 30) 
 

Deste modo, entende-se como leitor competente, alguém que selecione o 

que lhe interessa, que possa efetivamente acrescentar-lhe algo que venha ao 

encontro de sua necessidade, que saiba selecioná-lo e não lê-lo simplesmente de 

forma aleatória. E o papel da escola é justamente a formação crítica de leitores 
                                                 
4 Na concepção de Freire, não é o saber apenas aquilo que é considerado erudição ou material 
científico-acadêmico. Os saberes se vão fazendo, construindo, na mesma medida em que vamos 
nos relacionando uns com os outros, umas com as outras. O conhecimento é produzido não a 
partir da imposição ou da memorização, mas da capacidade de o ser humano pensar criticamente 
e participar efetivamente no processo pedagógico, viabilizando-se, a partir dessa meta, cidadãs e 
cidadãos tornam-se sujeitos construtores de sua própria historia. Há, portanto, íntegra coerência 
entre o saber de experiência feito e a constante e necessária leitura do mundo. “Por isso mesmo 
pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar os 
saberes com que educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela (...) mas também 
discutir com os alunos a razão de ser de alguns saberes em relação com o ensino dos conteúdos.” 
(Freire, 2006b: 30) 
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que carreguem consigo as experiências do mundo, analisando-as, e leiam as 

letras com criticidade. Para tal, há que formar os formadores dos leitores na 

mesma concepção. É do que agora trataremos. 

 
 
2 – A formação de educadores para o ensino de leitura 
 

A concepção de uma educação democrática, aberta ao diálogo, crítica do 

status quo, desejosa de construir um mundo novo e atenta aos saberes dos 

educandos; a concepção de uma escola assim exige, portanto, um educador 

atento e, mais ainda, cúmplice de um projeto de escola deste tipo. Como a 

educação é política e, portanto, o educador, o educador é necessariamente um 

sujeito político, é tarefa sua também a construção desta escola. A educação 

libertadora será possível, também, a partir de sua atuação, de sua práxis. Neste 

sentido, o docente deve saber-se discente, na medida em que a sua formação é 

permanente e, sabendo-se assim, deverá saber-se, ainda, sujeito de sua 

formação. “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um 

do outro” (Freire, 2006b: 23). 

Entretanto, a formação de educadores, nos espaços acadêmicos que 

propagam apenas a formação técnica, a transferência dos conhecimentos ditos 

científicos, comumente nega o seu papel subjetivo, a sua posição política na 

sociedade, a sua postura ética e a sua capacidade de pesquisa, de ser curioso, de 

construir conhecimento, epistemologia. 

A formação de educadores profissionais não sofreu muitas alterações nos 

últimos anos. As licenciaturas mantêm-se nos cursos de formação dos educadores 

da mesma forma como foram originadas durante a Ditadura Militar, nucleadas em 

disciplinas de “conteúdo”, as quais somam-se quatro outras disciplinas voltadas 

para preparar o licenciando para a sala de aula: “Estrutura e Funcionamento do 

Ensino”, “Didática”, “Prática de Ensino” e “Psicologia da Educação”, além do 

“Estágio”. 
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A distância que existe entre o que é concebido como conhecimento 

profissional necessário ao educador e as competências exigidas pela prática 

evidenciam a pouca contribuição que a epistemologia presente nos cursos de 

formação fornece para que o educador possa lidar com as situações apresentadas 

em sala de aula, muitas vezes conflituosas, causando incertezas e inseguranças 

para a realização de sua função. 

Há que entender a formação de educador a partir do objetivo de que “o 

futuro educador construa uma relação dialética com o meio que inegavelmente 

condiciona o fluir da sua carreira no sentido de que um processo de equilíbrio se 

estabeleça entre ambos”; deverá ainda preparar e facultar uma maior aproximação 

dos educadores às crianças, numa articulação harmoniosa entre o saber e o saber 

fazer e como ponto para um autêntico saber ser (Gonçalves apud Nóvoa, 2000: 

168). 

A formação permanente deve desenvolver-se ao longo da carreira, 

“organizando-se como resposta às necessidades reais dos educadores e de 

acordo com a perspectiva de educação permanente promovendo, apoiando e 

incentivando as iniciais pedagógicas” de escolas e educadores. (Ibidem) 

Há uma desatualização nas escolas perante a sociedade, devido aos 

processos de mutação tanto culturais como socioeconômicos, características de 

nossos dias e que faz com que os educadores “corporizem”5, aos olhos dos 

críticos, a própria instituição que estes contestam. São dificuldades acrescentadas 

à profissão educador. “Lamentações contra os educandos, pais, colegas e 

instituição escolar se transformam numa quase obsessão, agudizada, por vezes, 

por uma impaciência pouco menos que incontrolável pela chegada do momento 

da aposentação” (Ibidem: 158). 

Há também muitos formadores que se impõem pela arrogância e pela auto-

suficiência, inviabilizando a “ação da criação”, que é extremamente necessária 

para o desenvolvimento de uma educação libertadora, autônoma, guiada pela 

humanidade, liberdade e pelo amor (Freire, 2003: 80). 

 
5 Para usar a mesma expressão que o autor. Quer significar: dar corpo, fazer parte e constituir uma 
corporação. (Dicionário Aurélio, 2004) 



 18 

Há, ainda, certa resistência de muitos educadores que se vêem “obrigados” 

à chamada formação continuada, porque praticamente não há aumento de salário, 

não vêem possibilidade de crescimento, não têm tempo e disponibilidade de 

horários. Isto inviabiliza uma formação permanente e de qualidade, posto que 

educadores são obrigados a seguirem a exigência do emprego e, por isso, 

participam da dita formação, mas não a problematizam, visto que não lhe são 

dados os elementos e o espaço necessários para tal.  

O intelectual memorizador, quê lê horas a fio, domesticando-se ao texto 

temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-

as de memória. Não percebe, quando realmente existe, nenhuma relação entre o 

que leu e o que vem ocorrendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro. Repete 

o lido com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. Fala bonito de dialética, 

mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. É como se os livros todos a cuja 

leitura dedica tempo farto nada devessem ter com a realidade de seu mundo. 

A formação do educador para o ensino de leitura, ao contrário, deve seguir 

os mesmo passos, já apresentados, que se referem à formação do leitor crítico. 

Ou seja, tal e qual o leitor crítico se faz a partir da leitura do mundo criticamente, o 

educador de ensino de leitura deverá ser também, numa concepção libertadora de 

educação, atento à leitura do mundo no sentido de transformá-lo. Daí que o 

educador de leitura é necessariamente um leitor crítico, do mundo e das linhas 

que lê. 

E, como tal e por causa do seu inacabamento, a sua formação como 

educador de leitura se dá na continuidade, de forma que não finda a sua 

formação, posto que é vivo e inacabado, em formação, em processo de 

construção de si-mesmo. Por isso, também, a sua formação é permanente e, tal 

qual sua formação, a formação dos seus educandos também é permanente, o que 

exige que leiam o mundo juntos, horizontal e dialogicamente, crítica e 

epistemologicamente. 

A formação de educadores de ensino de leitura é, portanto, a formação de 

leitores e de leitores críticos que lutam pela transformação do mundo e contra a 

coisificação do humano. Por isso, requer diálogo. 
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O diálogo vertical das elites contrapõe-se ao diálogo horizontal defendido 

por Freire. A própria estrutura social o dificulta e impede o educando de 

manifestar-se. As circunstâncias do cotidiano em sala de aula fazem com que o 

educador aja baseado em suas construções de acordo com as situações a ele 

apresentadas. Essa prática individual não o isenta da responsabilidade que 

assume pelas decisões tomadas e atitudes por elas geradas tanto em sala de aula 

como fora dela, pois suas decisões e atitudes refletem na formação do sujeito, 

podendo torná-lo um cidadão político, crítico e consciente ou mais um decorador 

de fórmulas para tirar nota.  

Na educação, a relação de parceria e co-responsabilidade com os 

educandos precisa ser respeitada. O docente é um cidadão, tem que ter uma 

dimensão política e coerência entre como age e o que ensina, relacionando 

sempre as atitudes ao profissional: “Dizer uma coisa e fazer  outra não levando a 

palavra a sério, não pode ser um estímulo à confiança” (Freire, 2003: 82). 

O educando, para Freire, é o personagem principal do processo. Nos 

diferentes paradigmas de formação, vale ressaltar que também as práticas são 

validadas pela teoria, logo não pode haver contradição entre a teoria e a prática do 

educador, mas sim uma maior aproximação reflexiva, dialógica e ativa. A 

educação Freireana deve estar voltada para a coerência na ação do educador que 

não pode desprezar o sujeito; caso contrário, será excludente, autoritária e estará 

voltada para a não pronúncia do sujeito no mundo (Idem, 2006b: 65). 

Aqui, também, cabe uma retomada da proposta da educação libertadora. 

Na concepção Freireana, a educação não pode ser um “ato de depositar”. Não é 

função do educador doar idéias que ele considera valiosas aos educandos. É 

essencial que haja diálogo e que os educandos também apresentem suas próprias 

idéias, para que se façam conhecer e interpretem seus próprios pensamentos e 

conclusões, pois eles podem tomar formas e mudarem na medida em que ambos 

refletem sobre seus próprios pensamentos e interpretam as próprias 

interpretações. O diálogo é, aqui, uma leitura do mundo conjuntamente: “Como 

posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, e 

até me sinto ofendido com ela?”, questiona Paulo Freire (Idem: 81). 
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O educador e a educadora têm de reconhecer no educando o direito de 

dizer a sua palavra e que corresponde o nosso dever de escutá-los corretamente; 

o educador e a educadora devem deixá-lo expressar a sua leitura do mundo, pois 

que será válida para a leitura crítica da palavra. Escutar implica também se fazer 

ouvir com contribuições; “falar com eles”, dizer-lhes sempre a nossa palavra, sem 

expormo-nos ou apresentarmo-nos com uma postura arrogante e convencida de 

que podemos salvá-los ao afirmar nosso elitismo sempre autoritário.  

 
Quem apenas fala e jamais ouve; quem “imobiliza” o conhecimento 
e o transfere a estudantes, não importa se de escolas primárias ou 
universitárias; quem ouve o eco apenas de suas palavras, numa 
espécie de narcisismo oral (...) não tem realmente nada a ver com 
a democracia e a libertação. Pelo contrário, quem assim atua e 
quem assim pensa, consciente ou inconscientemente, ajuda a 
preservação das atitudes autoritárias. (FREIRE, 2006a: 27) 

 

A reflexão na prática se faz presente no processo diário da formação e da 

auto-formação numa busca constante por respostas que possibilitem qualidade 

nas ações, pois tanto estudantes quanto educadores realizarão mudanças em dois 

contextos, dentro e fora da sala de aula. A necessidade de criar a própria prática 

leva os educadores à busca de uma formação contínua e permanente, pois para 

que o educador convença alguém de algo é preciso que ele próprio esteja convicto 

da necessidade da mudança. 

Diferentemente da proposta de Freire, o que vemos, de forma geral, é que a 

escola não considera o contexto sócio-cultural, os educadores oferecem poucas 

oportunidades de interação verbal, abrindo um espaço entre os conhecimentos 

escolares e os conhecimentos reais de vida das crianças. 

O que se evidencia é que as práticas pedagógicas de leitura desenvolvidas 

até então em salas de aula, dentro de uma concepção bancária de educação, 

precisam ser superadas com a proposição de uma prática de leitura crítica e 

emancipatória, no sentido de ofertar a todas as crianças a possibilidade de uma 

prática de leitura com sentidos e significados, criativa, alegre, prazerosa na escola.   

No caso da leitura e da escrita, caberá à escola, com apoio da família e do 

grupo social, redimensionar e delinear com nitidez os aspectos primordiais de um 
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trabalho nesses campos. Além de ser um bom leitor e crítico, o educador precisa 

saber o que ler e como ler o que ler. 

Nas palavras de Freire, Gadotti e Guimarães (2005: 113):  

 
A leitura crítica implica, para mim, basicamente, que o leitor se 
assume como sujeito inteligente e desvelador do texto. Nesse 
sentido, o leitor crítico é até certo ponto “reescreve” o que lê, 
“recria” o assunto da leitura em função dos seus próprios critérios. 
Já o leitor não-crítico funciona como uma espécie de instrumento 
do autor, um repetidor paciente e dócil do que lê. Não há nesse 
caso uma real apreensão do significado do texto mas uma espécie 
de justaposição, de colagem, de aderência. Assim, pode-se ter um 
texto crítico com uma leitura ingênua e um texto ingênuo com uma 
leitura crítica, que reescreve e supera a ingenuidade do texto. 
Essa superação só é possível pela leitura crítica, que, como já 
disse em outros momentos, é aquela que fundamentalmente sabe 
situar num contexto o que está sendo lido. Uma boa educação 
crítica estabelece permanentemente esse movimento dinâmico 
entre a palavra e o mundo e vice-versa. 

 

 Destarte, a formação de leitores críticos exige que os seus “formadores” 

sejam também críticos, de tal forma que uma escola que deseja ser democrática 

exige que os que fazem parte da escola anseiem e provoquem a escola 

democrática. 

 Deve-se, ainda, anotar, no caso da leitura do texto, exatamente quando 

afirmamos a necessidade de um leitor crítico: o leitor é ativo. Ou seja, há relação 

entre o leitor e o texto, de forma que ambos são vivos (Solé, 1998: 22). Assim, 

continua a autora: 

 
(..) envolve a presença de um leitor ativo que processa e examina 
o texto. Também implica que sempre deve haver um objetivo para 
guiar a leitura, em outras palavras, sempre lemos para algo, para 
alcançar alguma finalidade. O leque de objetivos e finalidades faz 
com que o leitor se situe perante um texto é amplo e variado: 
devanear, preencher um momento de lazer e desfrutar; procurar 
uma informação concreta; seguir uma pauta ou instruções para 
realizar uma determinada atividade (cozinhar, conhecer as regras 
de um jogo); informar-se sobre um determinado fato (ler o jornal, 
ler um livro de consulta sobre a Revolução Francesa); confirmar ou 
refutar um conhecimento prévio; aplicar a informação obtida com a 
leitura de um texto na realização de um trabalho, etc. 
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 Desta forma, estamos tratando de um leitor crítico. Mais que um leitor que 

decodifica as letras do alfabeto, um leitor crítico se relaciona com o texto, 

buscando entender o seu contexto, e pode descobrir nas entrelinhas do texto o 

seu real significado, posto que o significante ele já tem em mãos. Tal forma de ler 

somente é possível a partir do entendimento e do emprego de uma educação 

dialógica, na qual o leitor não lerá sozinho e poderá partilhar com outrem a sua 

leitura. É para tal que se deve formar educadores e leitores. Diferentemente, a 

escola não formará leitores, mas decodificadores de letras, recusando-se a ler  o 

mundo e os saberes de leitura de mundo dos que não lêem ainda as letras mas 

entendem o significado do mundo. 

Para Freire, o educador que menospreza a prática educativa de forma 

autoritária e arrogante, considerando como coisa imprestável o saber e a 

linguagem popular, além dos sonhos do povo, que reduz sua prática político-

educativa a um basismo sempre míope e a um “focalismo” sempre alienante 

comete um grande erro e não supera a ingenuidade, o senso comum, porque, 

para Freire, é preciso assumi-los, posto que “ninguém chega lá partindo de lá, mas 

partindo daqui” (Freire e Macedo, 2006: 30). 

Freire enfatiza que quando os educandos são desafiados por um educador 

crítico começam a compreender profundamente a dimensão de sua liberdade e 

percebem a possibilidade de avançar no próprio aprendizado. É a partir destas 

descobertas que vão desenvolvendo a criticidade e a participação consciente na 

prática social. Ao adquirir essa consciência crítica, os educandos superam a 

realidade já conhecida e a questionam. 

É a partir da tomada de consciência que os educandos deixam de ser 

socialmente condicionados; e habilitá-los a reconhecerem e a lidarem com estas 

tensões eficientemente constitui-se papel da pedagogia crítica. Para superar estas 

tensões é necessário trazê-las à tona, deixar de ocultá-las, pois não podemos 

existir sem participar, nos interar das tensões. Mesmo os que decidem ficar de 

fora, recusar as tensões, não escapam de certa dose de tensão e estas precisam 

ser compreendidas na sua razão de ser. E esclarecer e descobrir melhores 

maneiras de lidar com elas, de superá-las, esse é o papel da educação. 
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Na concepção de Paulo Freire, para que haja um programa de 

alfabetização crítica, tanto no discurso produtivo do texto quanto no oral, tem que 

haver um inter-relacionamento entre o mundo e o que se diz e se escreve sobre o 

mundo; ou seja, não dá para separar a leitura da palavra da leitura do mundo: “Ler 

a palavra e aprender como escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-la 

depois, são precedidos do aprender como ‘escrever’ o mundo, isto é, ter a 

experiência de mudar o mundo e de estar em contato com o mundo”, afirmam 

Freire e Macedo (2006: 31). 
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CAPÍTULO II 
 
 

A METODOLOGIA 
 
 
 
 

 

 

 

 
“O estudo de caso educacional é quando 
muitos pesquisadores, usando estudo de caso, 
estão preocupados não com teoria social nem 
com julgamento avaliativo, mas com a 
compreensão da ação educativa. Eles buscam 
enriquecer o pensamento e o discurso dos 
educadores seja pelo desenvolvimento de 
teoria educacional, seja (...) pela 
documentação sistemática e reflexiva de 
evidências”. 

Marli André 
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Este capítulo tem por objetivo apresentar o cenário da pesquisa de campo 

bem como seus participantes, os procedimentos adotados na coleta de dados e os 

referenciais metodológicos que a inspiraram. 

O trabalho de pesquisa é fortemente marcado pelos interesses do 

pesquisador. A pesquisa é uma atividade humana e social e o sujeito-observador, 

como parte integrante do processo de conhecimento, interpreta os fenômenos de 

acordo com suas experiências de vida e seus valores, atribuindo-lhes um 

significado marcado pelo seu referencial teórico. 

Como afirma Antonio Chizzotti (2005: 80), “o pesquisador é um ativo 

descobridor do significado das ações e das relações que se ocultam nas 

estruturas sociais”. 

A escolha do objeto de estudo traz consigo preferências e interesses do 

pesquisador, suas interrogações e dúvidas; um querer compreender destes 

questionamentos, cujo escopo efetiva-se no momento em que, através do esforço 

de sua pesquisa, é possível a construção do conhecimento do objeto estudado. 

A opção metodológica do pesquisador, assim como a escolha do objeto de 

estudo, expressa em si um posicionamento seu frente ao que pretende pesquisar; 

implica, portanto, a escolha de uma determinada abordagem frente ao objeto que 

se dispõe a investigar. 

 
 
1 – A opção metodológica 

 

Para desenvolver o tema desta pesquisa, optou-se pela abordagem 

qualitativa do objeto investigado. Para Chizzotti, 

 
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os 
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um 
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dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações. (2005: 79)  

 

No âmbito da pesquisa qualitativa, optou-se por realizar um estudo de caso 

no interior de uma escola pública do Município de Diadema, Estado de São Paulo, 

como caminho para compreender a possível presença e a influência do 

pensamento freireano no ensino da leitura neste Município e como o mesmo está 

se realizando em uma unidade escolar tida como referência pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta investigação configuram 

um estudo de caso, pois se investiga uma situação específica, em toda a sua 

complexidade. Como define Chizzotti (Ibidem: 102), uma caracterização 

abrangente para designar uma pesquisa que coleta, registra e analisa dados e 

informações de um caso particular a fim de organizar um relatório crítico de uma 

experiência, com o objetivo de avaliá-la ou tomar decisões a seu respeito e propor 

uma ação transformadora com esse direcionamento.  

Marli André acrescenta: 

 
Outra qualidade usualmente atribuída ao estudo de caso é o seu 
potencial de contribuição aos problemas da prática educacional. 
Focalizando uma instância em particular e iluminando suas 
múltiplas dimensões assim como seu movimento natural, os 
estudos de caso podem fornecer informações valiosas para 
medidas de natureza prática e para decisões políticas. (2005: 35-
36) 

 

Julga-se neste trabalho de pesquisa que o melhor lugar para estudar a 

prática de leitura é onde há um projeto inovador onde se efetiva um processo 

significativo de ensino-aprendizagem da leitura. Por isso se justifica a escolha de 

apenas uma escola no Município de Diadema. Nas palavras de Marli André 

(Ibidem: 29), “(...) a unidade vai ser escolhida porque representa por si só um caso 

digno de ser estudado, seja por que é representativo de muitos outros casos seja 

porque é completamente distinto de outros casos”. 
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O foco não é a escola em si, mas os insights que o estudo 
exaustivo de uma unidade podem trazer para o entendimento dos 
modos de apropriação das reformas pelos atores escolares. Nessa 
situação, pode-se utilizar como método de coleta de dados: 
entrevista individual e coletiva com professores, análise de 
documentos legais e de documentos escolares, observação de 
reuniões dentro e fora da escola. (ANDRÉ, 2005: 20) 

 

Diante da opção metodológica para essa de investigação, utilizam-se os 

seguintes procedimentos de coleta de dados: análise de documentos legais, de 

documentos oficiais da Secretaria Municipal e documentos escolares, 

observações de aulas e práticas de ensino de leitura dentro da escola e 

entrevistas com os educadores e a chefe de departamento de educação infantil do 

Município . 

A rede Municipal de Ensino de Diadema é responsável pelo ensino 

fundamental I do 1º ao 5º anos e pela Educação de Jovens e Adultos. Para essa 

pesquisa, a escolha recaiu sobre a 4ª série6, que equivale ao 5º ano, porque esta 

é a série em que melhor pode se observar o objeto desse estudo.  

A coleta de dados foi estruturada da seguinte forma: na Escola Municipal 

Anita Catarina Malfatti há seis salas de 5º ano e foram feitas as entrevistas com os 

seis educadores destas turmas para se investigar a questão do ensino da leitura 

em sala de aula, como os professores trabalham e o que funciona. Para  a 

observação, foi selecionada apenas a prática em sala de aula de um educador.  

Portanto, apenas um professor foi observado em sala de aula, pois é o que mais 

se destaca e o que tem mais trabalho efetivo na questão do desenvolvimento da 

leitura. Também foram analisadas várias fontes documentais, tanto provenientes 

da unidade escolar pesquisada como da Secretaria de Educação do Município.  

 
 
 

 

6 Na rede municipal de ensino de Diadema a 4ª série equivale ao 5º ano do ciclo 4, conforme a 
Proposta Curricular para o ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação. 
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2 – A revisão bibliográfica 
 

Um estudo bibliográfico tem como objetivo primeiro aprofundar o 

conhecimento sobre determinado tema ao qual o desejo de pesquisar tenha sido 

despertado no sujeito. Para o desenvolvimento deste estudo, foram selecionadas 

algumas obras que embasassem tanto o referencial teórico quanto a metodologia 

deste estudo. 

Antes de tudo, num primeiro momento, foi cursada, no segundo semestre 

de 2006 e durante os anos de 2007 e de 2008, a Cátedra Paulo Freire da PUC-

SP, coordenada pela Professora Dra. Ana Maria Saul, para o estudo do 

pensamento de Paulo Freire. O que permitiu o aprofundamento do conhecimento 

teórico freireano.  

Ana Maria Saul (2007) ressalta que 

 
a Cátedra constitui-se em um espaço privilegiado para o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre/e a partir da obra 
de Paulo Freire, focalizando as suas repercussões teóricas e 
práticas para a Educação e a sua potencialidade de fecundar 
novos pensamentos. Foi criada no segundo semestre de 1998, sob 
a direção do Programa de Educação (Currículo), em homenagem 
a Freire, após seu falecimento. 

 

Na Cátedra, vários temas de estudo foram propostos, bem como muitas 

indicações de leituras de livros e artigos publicados por e sobre Freire; e também 

muitos interesses temáticos de pesquisa e conceitos freireanos. Apesar da 

extensa leitura e da revisão de diversos livros, quatro obras merecem destaque 

pela importância que exerceram na fase inicial desta pesquisa. São elas: 

Alfabetização: leitura do mundo e da palavra (Freire e Macedo, 2006), A 

importância do ato de ler: em três artigos que se completam (Freire, 2006a), 

Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar (Idem, 1997) e Pedagogia do 

oprimido (Idem, 2003). 
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3 – As observações 
 

Adotou-se nesta pesquisa, como principal fonte de dados e informações, a 

observação participante, por entender-se que, mesmo havendo um grau de 

interação do pesquisador com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela 

afetado, parte-se do principio de que só o contato com a realidade escolar permite 

uma compreensão mais direta, e igualmente profunda, dos processos e dos 

fenômenos que se pretende estudar. 

E, como defendem as pesquisadoras Menga Lüdke e Marli André (1986: 

26), “na medida em que o observador acompanha in loco as experiências dos 

sujeitos, pode tentar apreender sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 

atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações.”. 

A observação participante possibilita um contato direto com o fenômeno em 

seu próprio contexto. Neste caso, também se dão diretamente o entendimento dos 

processos que ocorrem dentro da sala de aula e do conhecimento de mundo e 

seus significados que os sujeitos trazem consigo para dentro dela. 

As observações aconteceram numa única unidade escolar e foram 

realizadas durante dois semestres, no segundo de 2007 e no primeiro de 2008. 

Apenas um educador foi observado; porém, como as observações começaram 

com uma turma que já estava no meio do ano letivo, no segundo semestre de 

2007, e da qual acompanhou-se apenas o final das suas atividades, e 

prosseguiram com uma turma que estava iniciando seus trabalhos no primeiro 

semestre de 2008, foram observadas duas turmas distintas deste mesmo 

educador. 

As observações, portanto, deram-se no final de um ano e no início de outro, 

em dois anos subseqüentes: uma turma que estava finalizando o 5º ano e outra 

que iniciou este mesmo 5º ano, logo em seguida à conclusão da turma anterior.  

No dia de conhecer a Escola e da apresentação à direção e à coordenação, 

deu-se também a apresentação da pesquisadora ao educador observado e à sua 

turma, do 5º ano. E logo na primeira vez que se visitou a unidade escolar ocorreu 

também a surpresa, ao se perceber que era uma aula de leitura que o referido 
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educador ministrava na biblioteca da Escola. Houve a apresentação da pesquisa e 

da pesquisadora aos educandos que, curiosos, fizeram várias perguntas, sobre o 

que se faria ali, qual a origem da pesquisadora etc. Logo após a apresentação, a 

aula aconteceu como se a pesquisadora não estivesse presente. Os educandos 

ficaram completamente à vontade para lerem e ficou evidente a familiaridade que 

tinham com os livros e com a leitura. 

Em relação ao trabalho de observação, inicialmente as observações 

ocorreram em sala de aula e nos momentos de leitura. Porém, no decorrer destas, 

percebeu-se que seria imprescindível, para a continuidade do trabalho, estar 

presente em diversas situações que envolviam o trabalho do educador e a 

atividade dos educandos, principalmente estar com elas nas situações do 

cotidiano, como nas visitas à Praça da Moça, no horário de intervalo. 

Em seguida, ficou claro que as observações seriam necessárias diante dos 

objetivos a investigar, por entender-se a sala de aula como um espaço ampliado, 

não apenas entre quatro paredes. Assim, os espaços de participação, construídos 

pelos sujeitos no cotidiano da escola, foram incluídos também nessas atividades.  

Algumas observações relevantes sobre o ensino da leitura ocorreram nas 

aglutinadas7, especialmente nas destinadas ao trabalho com as estratégias de 

leitura. A formadora do GIM levava um texto que considerava relevante e 

apropriado e, discutia-se o que o texto trazia, o que era possível trabalhar com os 

educandos a partir do texto selecionado e quais estratégias era possível 

desenvolver em sala de aula. 

Após o início, as observações foram realizadas uma ou duas vezes na 

semana, por julgar a quantidade suficiente para a realização da pesquisa, e 

realizaram-se principalmente quando ocorriam os trabalhos com leitura. A 

observação funcionou como eixo estruturador da investigação que foi realizada. 

Assim, as demais estratégias metodológicas foram sendo encaminhadas a partir 

do conteúdo das observações. 

 

 
7 Denominação adotada pela Secretaria para as reuniões pedagógicas semanais da 
escola que acontecem entre a diretora e os professores. 
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4 – As entrevistas 
 

Entrevistas são das mais importantes fontes de informação para um estudo 

de caso. A interação entre entrevistador e entrevistado, além de muito mais 

dinâmica do que as observações, favorece respostas mais espontâneas dos 

entrevistados e uma maior liberdade de expressão, o que permite aos sujeitos 

discorrerem livremente sobre as questões. 

Por isso, foi feita a opção de entrevistar todos os educadores de um mesmo 

ano do ciclo, sendo este as seis salas do 5º ano, da unidade escolar. Optou-se por 

desenvolver entrevistas semi-estruturadas, realizadas a partir de um roteiro 

preestabelecido, com perguntas abertas que permitissem ao entrevistado 

aprofundar as respostas: uma abertura possibilitada pela proximidade maior do 

entrevistador com o campo. 

Com a intenção de que os entrevistados pudessem sentir-se livres para se 

expressar, não foram feitas gravações. Durante as entrevistas, foi possível 

esclarecer questões fundamentais à pesquisa.  

Além dos educadores, foi entrevistada a chefe de divisão do ensino 

fundamental de Educação do Município de Diadema, professora Ana Maria Maia 

Firmino. Tratou-se de elaborar algumas questões iniciais, que levaram à 

formulação de outras, no decorrer da entrevista. Em um diálogo muito produtivo, a 

entrevistada gentilmente esclareceu diversos pontos a respeito da Proposta 

Pedagógica da Secretaria de Diadema. Entre eles, o referencial teórico que 

norteia esta Proposta; quais os cursos de formação que são oferecidos pela 

Secretaria aos educadores da rede no tocante ao seu aprimoramento no ensino 

da leitura; como acontece a formação e quem são os responsáveis por esta 

formação. 

Com base nesses temas, elaborou-se um roteiro de perguntas para a 

entrevista com os educadores. O enfoque das questões centrou-se no ensino da 

leitura, além das questões referentes aos cursos oferecidos pela Secretaria de 

Educação de Diadema, a participação nas atividades de formação oferecidas para 
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o ensino da leitura, nas aglutinadas e nos cursos oferecidos pela Secretaria e 

como esta formação influenciou sua prática.  

 A primeira pergunta teve como objetivo Identificar a concepção dos 

educadores sobre o ensino de leitura 

1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os 

educandos do 5º ano?  

A segunda pergunta buscou verificar como o educador trabalha com o 

ensino da leitura em sala de aula: processo, gêneros literários utilizados, materiais 

disponíveis para os educandos, participação do educando na aula, lugar do ensino 

de leitura na prática do educador, valorização do conhecimento que o educando 

traz para a escola (leitura de mundo). 

2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  

2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

educandos e o que eles lêem? 

2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os educandos 

têm a eles? 

2.3 Os educandos participam das aulas? Como? 

2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de suas 

aulas da semana, com educandos do 5º ano? Há uma aula específica de leitura 

durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de mundo 

que os educandos trazem para a escola? Como você faz isso e por quê? Pode dar 

algum exemplo de como isso acontece em sua sala de aula? 

A terceira pergunta buscou verificar se houve mudança, na concepção do 

educador, sobre o ensino da leitura, durante o seu trabalho no magistério de 

Diadema. 

3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino de 

leitura depois que você assumiu o trabalho como educador, aqui em Diadema? 

Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você mudou sua 

compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  
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A quarta pergunta da entrevista com os educadores(as) tinha como 

objetivo, primeiramente, verificar se a Secretaria Municipal da Educação de 

Diadema ofereceu formação para o educador e, também, se a formação oferecida 

pela Secretaria focalizou, em especial, o ensino da leitura. Em segundo, averiguar 

se o educador participou de formações oferecidas pela Secretaria Municipal da 

Educação de Diadema e, em caso afirmativo, se houve alguma alteração em sua 

compreensão e/ou prática de ensino de leitura, além de verificar se o educador 

participou de outras formações ou cursos e que efeito tiveram essas formações, 

em sua prática. 

4. A Secretaria Municipal da Educação de Diadema ofereceu 

cursos/formações para os educadores? Foram oferecidos cursos voltados 

especificamente para o ensino de leitura? Em que período(s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 

resposta negativa, por que não participou? 

4.2 A sua participação em cursos/formações promovidos pela Secretaria de 

Diadema teve alguma influência no pensamento/prática que você tem hoje sobre 

ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações/cursos durante o período em que 

trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  

4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos/formações tiveram 

alguma interferência em sua prática? Quais foram? 

A quinta pergunta teve como objetivo verificar outras ações da Secretaria 

da Educação de Diadema, em relação ao desenvolvimento do ensino da leitura. 

5. Você identifica ações da Secretaria Municipal da Educação de Diadema 

no sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de resposta 

afirmativa, quais? 

Após a organização das questões, partiu-se para a realização das 

entrevistas. Todos os educadores do 5º ano da escola pesquisada foram 

entrevistados e questionados, conforme se demonstrou, sobre a prática da leitura 

em sala de aula, a participação nos cursos de formação e a influência destes na 

prática em sala de aula. A partir das respostas obtidas nas entrevistas, foi possível 
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perceber que cada um dos entrevistados expôs suas opiniões, práticas e 

vivências.8 

 

 

5 – A análise dos documentos 
 

Também como fonte de dados desta investigação, a análise de documentos 

foi considerada importante porque, conforme afirmam Lüdke e André (1986: 39), 

 
os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 
podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 
declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte 
“natural” de informação. Não apenas como uma fonte de 
informação contextualizada, mas surgem num determinado 
contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

 

Para a compreensão de um documento é importante que sua análise seja 

feita não só como objeto, mas também como sujeito de uma ação. Por isso, é 

preciso cautela na escolha dos documentos; eles devem contribuir e auxiliar na 

construção do conhecimento do objeto de estudo. 

Os documentos que escolhidos para serem utilizados como fontes foram 

selecionados, principalmente, tanto por estarem direta ou indiretamente 

relacionados ao trabalho em sala de aula, quanto por fazerem parte da construção 

e da vivência do educador. 

A pesquisa foi iniciada com uma visita ao Centro de Memória de Diadema 9.  

Seu acervo possui material muito diversificado (livros, teses, jornais, materiais 

áudio-visuais) que permitiu contextualizar a história do Município de Diadema.  

No decorrer desta investigação, foram encontrados como fonte de 

informação diversos documentos produzidos pela Secretaria de Educação de 

Diadema, que se apresentaram como relevantes para o objeto de estudo desta 

 
8 Os questionários, acompanhados das respectivas respostas de todos/as os/as entrevistados/as, 
podem ser devidamente verificados no Apêndice desta Dissertação. 
9 Em julho de 2003, um incêndio criminoso destruiu grande parte do acervo do Centro de Memória, 
que vem sendo reconstituído paulatinamente desde então. 
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pesquisa. Além destas fontes, vários documentos produzidos pela própria escola 

pesquisada foram devidamente analisados. 

Os documentos analisados, produzidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, foram: a Proposta Curricular para o Ensino Fundamental de Diadema e 

o Caderno Introdutório. 

Dentre os documentos disponíveis na Escola Municipal Anita Catarina 

Malfatti, foram selecionados e analisados os seguintes: o Projeto Político 

Pedagógico e o Plano Anual da Escola, relatórios de reuniões e circulares 

destinadas aos cursos de formação. 

O acesso a estes documentos não foi imediato, sendo necessárias várias 

idas à unidade escolar para tal finalidade. Com os documentos em mãos, a 

consulta, sempre que necessária, foi uma constante. 

Aos documentos cedidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Diadema foi dedicada muita atenção para uma boa compreensão das diretrizes 

educacionais da cidade, bem como ao projeto de formação permanente de 

educadores do Município, mais especificamente para o ensino da leitura. Outra 

fonte documental foi o Plano Anual 2007/2008 da Escola Anita Catarina Malfatti. 

Neles estão expressos os objetivos, os conteúdos programáticos e as orientações 

metodológicas da Escola. 

 

 

6 – Os sujeitos 
 
Aceitaram e participaram desta pesquisa seis educadores. Destes 

participantes, cinco são do sexo feminino e um, do sexo masculino. Logo no início 

da construção desta pesquisa, o educador indicado pela Secretaria de Educação 

para ser observado chamou a atenção, por conta do trabalho que desenvolve com 

o ensino da leitura em sala de aula. 

Esse educador é Mestre em Educação pela Universidade São Marcos e é 

quem mais participou de cursos de formação dentre os educadores da rede 

municipal de Diadema. É um exímio leitor e conhecedor de muitas obras, além de  
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ser um crítico em cinema; inclusive, ministra cursos para os educadores da própria 

rede municipal, oferecidos pela Secretaria. Trabalha em Diadema pela manhã, 

com os educandos do 5° ano (crianças com 10 anos), e, à tarde e à noite, na 

Prefeitura Municipal de São Paulo, como coordenador pedagógico, embora 

confesse que sua preferência é pela sala de aula. 

Fizeram parte desta pesquisa, além do educador acima mencionado, cinco 

educadoras, que lecionam nos 5º anos da escola investigada. 

Adota-se neste texto o termo Educador para se fazer referência aos 

profissionais da educação entrevistados. Para que os sujeitos possam ser 

identificados, foi estabelecido como critério uma enumeração, em ordem crescente 

de 1 a 6, que está associada a cada um deles para identificar os extratos de fala, 

sendo que o educador observado ocupa a posição do Educador 1.10  

Com relação aos educadores, a direção da Escola aplicou um questionário 

com o propósito de fazer sua caracterização, possibilitando melhor conhecer, de 

cada um dos que responderam ao questionário proposto pela Escola e ao qual 

esta pesquisa teve acesso, a formação profissional, as práticas pedagógicas, as 

expectativas em relação aos seus educandos, o nível socioeconômico e cultural. 

Os resultados deste questionário fazem parte do Projeto Político Pedagógico 

2008, no qual estão fundadas muitas das informações a respeito dos educadores  

constantes dos parágrafos seguintes.  

A Escola conta com 33 educadores, sendo 25 do ensino fundamental (6 a 

10 anos) e 8 da suplência II (5ª a 8ª). Responderam aos questionários 28 

educadores. Deste total, 39% trabalha na Escola de 4 a 9 anos, fato este que é 

percebido na apropriação que estes educadores têm em relação às discussões 

que envolvem a Escola. 

Em sua totalidade, os educadores se sentem parte importante da Escola: 

quase todos se declaram participantes das decisões educacionais, sentem 

segurança profissional na coordenação e estímulo nas atividades inovadoras. 

Com a mesma porcentagem, percebem o comprometimento e o clima de 

 
10 Pode-se ver no Apêndice, conforme descrito. 
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cooperação entre educadores. Metade deles afirmam terem disponibilidade dos 

materiais pedagógicos dos quais necessitam para o seu trabalho.  

Quanto aos hábitos de leitura destes profissionais da educação, as 

preferências variam entre livros sobre educação, livros infantis, literatura em geral, 

leitura de jornais e revistas de informação geral, com freqüência. 

Embora utilizem como estratégias de ensino discussões com os educandos 

sobre temas trabalhados, pesquisas em revistas, jornais e livros, explorando fatos 

e opiniões, outras práticas – como: cópia de textos extensos, automatização de 

regras gramaticais e exercícios de fixação de procedimentos em matemática – 

aparecem como recursos utilizados em sala de aula. 

 
 
7 – A análise dos dados11 

 

O instrumento mais eficaz como coleta de dados para esta investigação 

foram as observações, que constituíram as notas de campo. Nestas notas foram 

registradas as atividades no local de pesquisa: observação em sala de aula, 

atividades de formação, aglutinadas e aplicação da Prova Brasil. 

Embora apenas um educador tenha sido observado, nas reuniões e 

entrevistas foi possível acompanhar também o trabalho dos outros educadores. A 

observação foi o instrumento mais significativo em termos de práxis, mas as 

leituras extensivas das entrevistas, além de essenciais para a pesquisa, 

corroboram a prática observada em sala de aula.  

Os documentos institucionais cedidos pela Secretaria da Educação de 

Diadema e pela unidade escolar também exigiram leitura atenta. Esses 

documentos foram analisados a partir de seus conteúdos e apresentaram-se como 

muito valiosos e significativos para o contexto estudado,  

É necessário destacar a importante aceitação dos educadores e da direção 

da Escola para a realização da pesquisa, já que houve um período longo de 

observação das atividades escolares e principalmente das aulas de leitura. 

 
11 Objeto mais agudo do Capítulo IV desta Dissertação. 
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Todos os dados foram analisados com o objetivo de se obter um sentido 

geral das informações e refletir sobre seu conteúdo. Uma vez que esse sentido foi 

apreendido, organizou-se e classificou-se o conteúdo do material coletado. Esse 

processo de construção e reconstrução do objeto a ser desvelado apontou quatro 

categorias fundamentais para a análise das observações, dos depoimentos dos 

entrevistados, dos documentos analisados e da revisão bibliográfica, a fim de que 

os pontos comuns, assim categorizados, fossem mais facilmente visualizados de 

modo a possibilitar concluir as questões orientadas desta pesquisa. 

Em torno destas categorias foram organizadas e analisadas as evidências 

coletadas. Essas categorias temáticas, as quais se denominou o termo “temas 

organizadores”, constituem-se de conceitos freireanos e são: a criticidade, a leitura 

do mundo e da palavra, o conhecimento prévio e o diálogo. 

Elas permitiram uma análise dos dados muito mais rica para a pesquisa e 

possibilitaram uma investigação da possível presença de Paulo Freire no ensino 

da leitura na rede municipal de Diadema. 

 

 

8 – A escolha da escola 
 

Para a escolha da escola, o grupo de pesquisadores que se dispôs a 

verificar a possível presença de Paulo Freire na rede municipal de ensino em 

Diadema marcou uma reunião com a chefe da divisão do ensino fundamental, a 

professora Ana Maria Maia Firmino.   

Ela recebeu a equipe de pesquisadores/as e, nessa ocasião, cada 

integrante do grupo apresentou-lhe o seu problema de pesquisa. Foram expostos 

os objetivos de cada pesquisa para que ela indicasse a unidade escolar mais 

apropriada para o desenvolvimento, a singularidade e o aprofundamento de cada 

tema. Como Diadema possui uma gama diferenciada de escolas, solicitar tal 

indicação parecia o caminho mais viável, pois a Secretaria, por possuir subsídios 

necessários para designar a escola que representasse um caso diverso dos 

demais, poderia indicar uma que fosse significativa para o intuito de cada uma das 
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pesquisas12, que tivesse um projeto inovador para cada temática dentre as demais 

no âmbito escolar. 

Foi então indicada por sua equipe, para esta pesquisa, a escola onde 

melhor se pudesse verificar como se dá o ensino e a apropriação da leitura. A 

indicada, portanto, foi a Escola Municipal Anita Catarina Malfatti, uma unidade 

escolar onde, segundo a equipe que a escolheu e a indicou para esta pesquisa, a 

proposta do ensino da leitura condiz com os questionamentos aqui propostos. 

 

 

9 – Apresentação da escola 

 

Localizada no bairro Jardim do Parque, região central do Município de 

Diadema, a Escola atua nas áreas do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º anos 

(crianças de 6 a 10 anos), e na Suplência de Ensino Fundamental II. Funciona, 

atualmente, em período integral, dividido em três turnos: 11 salas de Fundamental 

I nos períodos da manhã e tarde e 05 salas de Suplência, à noite. 

A Escola é muito bem cuidada. O espaço físico é limitado, porém, bem 

aproveitado. Não possui quadra poli-esportiva, mas há um espaço externo que, 

embora pequeno, é onde a educação física é praticada. O grande problema, 

porém, é o fato de ficar do lado das salas de aula, o que contribui com muito 

barulho, atrapalhando outras aulas quando estas estão ocorrendo. 

As paredes externas são coloridas e há uma árvore na lateral da Escola, 

que dá um charme especial, além de outras duas, uma na frente e outra no 

espaço destinado à pratica de esportes. 

A Escola possui um ateliê, uma sala de informática grande, ao lado do 

refeitório dos educandos, e uma biblioteca. Todos são espaços muito utilizados 

por todas as turmas. Todos os educadores utilizam os recursos da Escola 

(computadores, Internet, vídeo, livros de leitura e mimeógrafo). 

 
12 Cujas temáticas foram apresentadas na Introdução a esta Dissertação. 



 40 

No prédio as salas estão distribuídas em dois andares, sendo seis em cada 

um dos andares. Uma das salas, no piso superior, foi adaptada para a biblioteca. 

As salas e o corredor têm as paredes pintadas de azul e os banheiros, de branco. 

No pátio e nas salas de aulas há espelhos que fazem parte do projeto 

“Identidade”, da própria Escola, onde o aluno aprende que a beleza faz parte de 

cada um e que ela acontece de várias formas. 

Há também coleta seletiva de lixo reciclável, de óleo de cozinha, de pilhas 

usadas e de recicláveis em geral. Os educandos participam de todos os projetos. 

Eles próprios se servem de comida no espaço que fica em frente à cozinha, 

chamado refeitório. O suco fica distribuído nas mesas e praticamente não há 

desperdício de comida. A Escola não tem cantina. 

Com relação à inclusão de pessoas com necessidades especiais, a Escola 

Anita Catarina Malfatti é totalmente adaptada para pessoas com pouca mobilidade 

ou cadeirantes. Há rampas de acesso e banheiros adaptados nos corredores de 

ambos os andares, onde se localizam as salas de aula. Embora o acesso externo 

à secretaria e ao espaço onde acontece a prática de educação física seja feito por 

escadas, há um acesso interno adaptado. 

Com um total de 604 alunos matriculados em 22 salas de Fundamental I, 

sendo 11 salas nos períodos da manhã e mais 11 no período da tarde, somam-se 

mais 160 alunos em 05 salas destinadas à Suplência de Fundamental II, no 

período noturno. 

A Escola conta com 33 professores, um Professor-Coordenador e um 

Assistente de Coordenação. A administração conta com dois funcionários 

administrativos; 04 funcionários destinados à limpeza (agente de serviço), sendo 

duas da frente de trabalho e duas funcionárias com restrição; dois vigias que se 

revezam em turnos; e mão de obra terceirizada na cozinha. 

O Conselho de Escola desta Unidade de Ensino é composto por onze 

membros eleitos pela comunidade escolar. Para compô-lo, é realizada uma 

assembléia com a participação da direção da Escola, dos educadores e 

funcionários interessados em compor o Conselho. Depois de eleitos, os membros 

do Conselho realizam uma reunião para a comunidade e apresentam a proposta 
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de atuação, ressaltando a importância e o compromisso prestado por aqueles que 

assumem sua participação efetiva em todos os assuntos referentes ao andamento 

escolar. 

 O levantamento sócio-econômico, feito em 2007, cujos dados constam no 

Projeto Político Pedagógico da Escola, foi respondido pelos próprios alunos. A 

comunidade escolar divide-se em moradores de Diadema e Divisa de São Paulo. 

Cerca de 85% dos alunos moram em bairros vizinhos à Escola, sendo nesta 

mesma proporção o número de alunos que utilizam transporte escolar para 

chegarem à Escola. Quanto aos hábitos de lazer, as crianças declaram ter diálogo 

com os pais, fazem freqüentemente passeios a parques, shows e teatro; 90% têm 

contato com livros e revistas em casa, segundo informam. 

A sala de aula em que se deu a maior parte das observações transmite uma 

sensação de agradabilidade. Os alunos são dispostos em sete grupos, que são 

organizados de acordo com a “zona de desenvolvimento proximal”, de Vygotsky13. 

São grupos de quatro alunos, com diferentes níveis de aprendizagem, formados 

sempre por meninos e meninas.  

Há um espelho com cerca de 1 metro de altura por 70 centímetros de 

largura no lado direito da porta de entrada. O professor informou que, no ano 

anterior, foi realizado um projeto chamado “imagem”, no qual se discutia a beleza 

de cada um; em seguida os espelhos foram afixados.  Possui um ventilador central 

e também um rádio com o qual os alunos ouvem música enquanto realizam 

atividades em sala de aula. 

Na sala há também um armário com 6 portas, onde os materiais utilizados 

são guardados, sendo 2 portas para cada professor dos três períodos. Nas portas 

do armário há muitas fotos coladas juntamente com cartazes de filmes, a Bandeira 

do Brasil e um calendário. Na própria sala de aula, há várias fotos do professor 

observado em bibliotecas e há uma frase escrita embaixo da foto maior: “meu 

deleite!”: vale observa que termina com um ponto de exclamação. Há também 

 
13 Segundo as palavras do próprio autor, “a zona de desenvolvimento proximal da criança é a 
distância entre seu desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes”. (Vygotsky, 1998: 112) 
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muitos panfletos (cartazes) com filmes de época (clássicos) e também de teatro. 

Três bandeiras estão dispostas num dos cantos da sala, ao lado da lousa; são as 

bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do Município de Diadema. 

Pode-se considerar, sem exageros, a sala de aula um ambiente bonito, 

limpo e organizado. Da mesma forma, a Escola pode ser assim considerada, em 

se considerando especialmente o seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

“A cidade é cultura, criação, não só pelo que 
fazemos nela e dela, pelo que criamos nela e com 
ela, mas também é cultura pela própria mirada 
estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A 
cidade somos nós e nós somos a cidade. Mas não 
podemos esquecer de que o que somos guarda 
algo que foi e que nos chega pela continuidade 
histórica de que não podemos escapar, mas sobre 
o que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais 
que herdamos.” 

Paulo Freire 
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1 – O contexto da pesquisa14  
 

O Município de Diadema foi o campo escolhido para esta pesquisa por 

apresentar, nos últimos anos, por meio dos seus sucessivos governos, intensos 

investimentos na integração das políticas públicas e na otimização de esforços 

junto às entidades organizadas e no aperfeiçoamento dos mecanismos de 

participação que se expressam em aumento gradativo da participação da 

população, que define as ações públicas. 

Este capítulo foi desenvolvido num processo coletivo15. Todos os 

integrantes do grupo de pesquisa trabalharam juntos na coleta de informações e 

cada um foi responsável pela organização e pela adaptação de seu conteúdo. 

Assim, por meio de diferentes olhares, o grupo de pesquisa da Cátedra investigou 

a política ali desenvolvida, abrangendo os focos: currículo, formação para a 

participação na Educação Infantil, formação de professores, gestão democrática, 

ensino da Matemática e da Leitura, Educação de Jovens e Adultos e ciclos de 

aprendizagem. 
A cidade é construção de homens e mulheres que se apropriam do espaço.  

O espaço é geográfico e também social. A cidade é assim uma paisagem social. 

Enquanto paisagem é um recorte da natureza organizada pelo olhar e, no caso da 

cidade de Diadema, olhar revelador de muitos significados, condensação de 

diferentes facetas ligadas ao mundo econômico, à política, à vida social, à cultura, 

penetrando os modos de vida, as subjetividades, a sociabilidade de seus 

habitantes.  

                                                 
14  Este capítulo foi construído a partir de pesquisa coletiva no Centro de Memória de Diadema, 
que foi instituído em 1993, a partir do Projeto Memória, que aconteceu no período de 1988-1990. 
15 A construção deste capítulo,foi uma tarefa compartilhada entre os pesquisadores/as da Cátedra 
que pesquisavam “A influência do pensamento de Paulo Freire em sistemas públicos de educação 
do Brasil” , no Município de Diadema, sob orientação da Profa. Dra. Ana Maria Saul, com vistas à 
organização de um material referencial coletivo. É necessário anotar que cada um/a dos 
pesquisadores/as contribuiu com elementos específicos  referidos à sua pesquisa respectiva, 
respondendo aos seus objetos e problemas de pesquisa, individualmente. 

 



Pesquisar em Diadema implicou uma apropriação significativa (no sentido 

de se dar significado) do espaço e do tempo na cidade.  Conforme lembra Freire 

(2001a: 39), “cada homem está situado no espaço e no tempo, no sentido em que 

vive numa época precisa, num lugar preciso, num contexto social e cultural 

preciso. O homem é um ser de raízes espaço-temporais”.  

Enquanto ser de raízes espaço-temporais, o homem deve ser pensado por 

inteiro em sua dimensão humana e social, criando possibilidades de entendimento 

da realidade em que está inserido. 

Mas o que significa apropriar-se do espaço e do tempo da cidade? Significa 

encontrar-se com a história da cidade, das suas comunidades, com a sua 

identidade ética e cultural. Significa, ainda, pensar o viver e o habitar, as 

dimensões do movimento da vida possível dos sujeitos da cidade. 

As análises aqui desenvolvidas revelam-se em dois planos: inicialmente, 

conhecer um pouco da história da cidade de Diadema e, em seguida, articular a 

história da cidade com a educação na cidade. 

 
 
2 – Aspectos Econômicos e Políticos 

  Estado de São Paulo 

 
Estado:                              São Paulo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
  

 

Mesorregião:                    Metropolitana de São Paulo 

Microrregião:                   São Paulo 

Municípios limítrofes:     Norte, Leste e Sul: São Bernardo do Campo; 
                                          Oeste: São Paulo (Capital). 
Distância até a capital: 16 quilômetros 

 

 

f
Fonte: Wikipedia, 2007. (adaptado) 
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Diadema é Município da Região metropolitana de São Paulo. Localiza-se 

numa posição intermediária entre a cidade de São Paulo, o Porto de Santos e o 

Município de São Bernardo do Campo. 

A cidade tem 24 km² de área, sendo o seu território cortado pela Rodovia 

dos Imigrantes. Incluindo a Bacia Billings, localizada em Diadema, a superfície 

total é de 30,72km². 

Diadema: localização 

 
                                   Fonte: Web Busca (2007). 

  
A história da cidade de Diadema está profundamente vinculada à de São 

Paulo e seu desenvolvimento industrial. A cidade de São Paulo, na década de 50 

do século XX, representava o maior pólo industrial do país. O crescimento 

industrial paulista passou a exigir uma expansão física e, em conseqüência, a 

transferência e criação de fábricas em áreas vizinhas como: São Bernardo, Mauá, 

Ribeirão Pires e Diadema16, que se tornaram pólos periféricos industriais de São 

Paulo.   

                                                 
16 ABC Paulista, Região do grande ABC ou ABC, parte da região metropolitana de São Paulo. A 
sigla vem das três principais cidades da região: Santo André (A), São Bernardo do Campo (B) e 
São Caetano do SUL (C). A região também é conhecida com “ABCD”, pois o município de 
Diadema, contíguo a São Bernardo do Campo, é também um populoso e importante centro 
industrial. Apesar de não constituírem para a sigla, também são considerados partes da região os 
municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os sete municípios somados perfazem 
uma área de 825 km² e reúnem uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes, segundo 
estimativa do IBGE para o ano de 2007. (IBGE,  2006) 
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Segundo Fonseca (2001: 127) 

 
[Diadema era um] bairro periférico da região de São Bernardo tem 
sua evolução marcada pela industrialização e por ser uma área 
residencial para uma população de baixa renda. Os moradores 
mais antigos dedicavam-se a atividades agrícolas ou trabalhavam 
em São Paulo ou nas áreas próximas onde existiam atividades 
manufatureiras. Havia inúmeras olarias que praticavam esta 
atividade, fabricando tijolos e telhas. 
 

É interessante observar que até os anos 50 do século XX Diadema não 

tinha nenhuma importância econômica regional, pois foi nas cidades localizadas 

ao longo da ferrovia Santos-Jundiaí, principal via de circulação de mercadorias na 

época, que ocorreu a expansão industrial paulista até a década de 1940, 

especialmente em São Paulo, Santo André e Mauá. 

A implantação da indústria e a concentração populacional em Diadema 

remetem à consideração do caráter da cidade, numa economia capitalista, uma 

aglomeração tendo em vista a produção. O processo de busca da cidade como 

espaço de sobrevivência da sociedade intensifica-se no período do Estado Novo 

(1937 a 1945), em virtude do processo de desenvolvimento industrial. Com o 

Estado Novo foram dados os passos decisivos para a implantação do modelo de 

substituição de importações. Ou seja, por meio de uma deliberada intervenção 

econômica, o Estado restringiu a importação de bens de consumo não duráveis e 

estimulou a importação de bens de produção (máquinas e equipamentos) e bens 

de consumo duráveis (automóveis e caminhões). Agente da industrialização, o 

Estado direcionou seus investimentos para garantir a montagem de uma infra-

estrutura que permitisse a expansão do capital nacional. 

Após a década de 1950, o sistema de escoamento da produção, feito até 

então pelos eixos ferroviários, entra em declínio e o governo passa a optar pelos 

circuitos rodoviários. A Via Anchieta, inaugurada em 1947, representa uma nova 

fase da industrialização paulista e da implantação do capitalismo no Brasil. Em 

São Bernardo, ao longo dessa estrada, instalaram-se grandes indústrias 

multinacionais; e em Diadema, principalmente pequenas e médias empresas 

nacionais que produziam, na sua maioria, objetos complementares para as 
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multinacionais. A oferta de trabalho nestas empresas foi se intensificando e, em 

conseqüência, um fluxo migratório de operários e suas famílias passaram a 

ocupar os terrenos em Diadema, mais próximos das fábricas. 

O Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi marcado por grande e 

rápido desenvolvimento econômico, principalmente no setor industrial, para 

substituir importações. Para promover esse desenvolvimento, JK criou o Plano de 

Metas. Entre outras medidas, o plano dava facilidades para as multinacionais 

montadoras de automóveis instalarem-se no Brasil. Essas multinacionais 

montavam carros usando autopeças, inicialmente importadas, que passaram aos 

poucos a serem fornecidas pela indústria nacional, que foi se desenvolvendo. A 

indústria automobilística concentrou-se no ABC paulista, formado pelas cidades de 

Santo André, São Bernardo e São Caetano. 

As indústrias instalaram-se em Diadema como parte da realização do Plano 

de Metas. Num primeiro momento, fábricas dos setores metalúrgicos, mecânico, 

elétrico, de comunicações, transportes e químicos tornaram-se responsáveis por 

68% do total das indústrias, 90% da área construída, 96% do consumo de energia 

elétrica e 90% da população economicamente ativa (DRAGHICHEVICHD, 2001: 

180). 

Em 1958 foi realizado um plebiscito referente à emancipação do Distrito de 

Vila Diadema e, em 01 de janeiro de 1960, é oficializada a criação do Município de 

Diadema. Nesse período, Diadema contava com uma população de 12.308 

habitantes, segundo o IBGE (Diadema, 2006b). 

A arrancada industrial da época de JK criou um clima de otimismo no Brasil. 

Mas não beneficiou igualmente a todas as regiões do Brasil nem todos os grupos 

sociais. Os trabalhadores rurais, por exemplo, foram simplesmente esquecidos 

pelo governo.  

As indústrias recém-criadas instalaram-se quase todas na região Sudeste, o 

que aumentou ainda mais as diferenças socioeconômicas entre as regiões do 

país. 

A industrialização incentivou fortemente a migração para o Centro-Sul. 

Milhões de brasileiros deixaram sua terra natal em busca de emprego nas 



 49 

indústrias em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Boa parte desses 

migrantes era formada de nordestinos. 

De acordo com Iokoi (2001: 12): 

 
Ao longo das décadas de 1940/1950, [Diadema] deixou de receber 
os imigrantes europeus que emigravam da Itália, Portugal ou da 
Espanha e passou a receber os brasileiros nordestinos atraídos 
pelo mercado de trabalho, aberto pelo desenvolvimento industrial 
estimulado no desenvolvimentismo do período JK.  

 

Diadema era bairro residencial para a população de baixa renda na periferia 

de São Bernardo do Campo, pois oferecia terrenos baratos àqueles com poucas 

condições financeiras. Sua afirmação e evolução como cidade se deu dentro do 

processo de industrialização regional.  Com suas características de cidade 

dormitório para os trabalhadores, no processo de industrialização da cidade, 

Diadema ampliou seus índices demográficos. O crescimento populacional passou 

de 12.308, em 1959, para 79.316, em 1970, e 103.319, em 1975. Chegando hoje, 

de acordo com dados do IBGE (Diadema, 2006b) a 383.629 habitantes.  

Diadema não foi uma cidade planejada. Com o crescimento populacional, 

organizou-se por ocupação à revelia do planejamento. A cidade foi edificada a 

partir da instalação de indústrias, da construção de casas, da abertura de 

avenidas e ruas para suprir necessidades do momento. Agravaram-se, deste 

modo, os problemas de infra-estrutura. A população enfrentava problemas de 

abastecimento de água, luz e esgoto. Em dez anos (entre 1960 e 1970), os 

trabalhadores da indústria aumentaram de 632 para 9.622. Em 1970, Diadema 

ocupava o 9º lugar na ascensão industrial, graças ao dinamismo da atividade 

industrial no Município. Em contraste, 30% dos diademenses viviam em favelas. 

Com o crescimento da população, aumentaram as exigências dos 

trabalhadores por melhores condições de trabalho e por melhores condições de 

vida. No final de 1972, com uma população que se aproximava de 100.000 

habitantes, não havia qualquer tipo de investimento em redes de esgoto nas áreas 

mais periféricas da cidade.  
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O relato abaixo revela-nos as dificuldades enfrentadas pelos moradores do 

Município: 

 
Cheguei em Diadema em 1969, vim do Piauí, não tinha nada e 
tudo era muito difícil. Fui trabalhar na Mercedes-benz, pegava 
ônibus e descia no ponto do Barateiro, não tinha luz e a noite não 
se enxergava nada, quando chovia era um quiabo (liso), pois não 
tinha asfalto. Passei a participar do conselho popular e fui eleito 
como representante pela população. Cada região tem seu 
conselho popular. Nós íamos a prefeitura reivindicar e lutávamos 
pelas necessidades dos bairros e da população, como guias, 
sarjetas, asfalto ou qualquer outra coisa. (FONSECA, 2001: 129) 
 

Durante o período do Regime Militar (1964-1985), o governo manteve o 

intervencionismo na área econômica e abertura ao capital internacional. A partir de 

1968, a economia brasileira integrou uma nova divisão internacional do trabalho. A 

expansão industrial passou a ser dominada pelo capital multinacional, 

aumentando a tendência à desnacionalização, presente desde o governo de 

Juscelino Kubitschek. As prioridades industriais passaram a ser ditadas pelas 

necessidades do mercado mundial. Assim, o grande capital dirigia-se ao Brasil 

atraído pelos baixos custos dos fatores de produção, principalmente da mão-de-

obra, e pelos incentivos concedidos às exportações. 

A prosperidade da economia brasileira encobria a exclusão econômica e 

social da maior parte da população, que não se beneficiara do milagre econômico. 

A concentração de renda nacional tornou-se mais intensa, acentuando as 

desigualdades sociais e regionais. Além disso, a condição de vida da população 

mais pobre foi se deteriorando pelos gastos públicos nas áreas de educação e 

saúde, preteridas pelas áreas de segurança e transportes. 

Em Diadema, 

 
A instalação de indústrias aos poucos levava ao crescimento 
demográfico da cidade, o que não era acompanhado por uma 
distribuição de riqueza produzida: se por um lado houve a 
transferência da força de trabalho até os espaços onde havia 
aumento de demanda, por outro não eram esses espaços 
beneficiados por tal produção. (...) Tanto o poder público como o 
capital se faziam ausentes e rejeitavam a concepção de direitos 
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básicos como moradia, educação e saúde. (DRAGHICHEVICHD, 
2001: 182-183) 

 

 Ao final da década de 1970, a crise do petróleo e a elevação da taxa de 

juros no mercado financeiro internacional abalaram a economia brasileira. Entre 

1974-1978 a inflação anual chegou próximo dos 40%. A alta da inflação repercutia 

diretamente no custo de vida. 

Nesse período, o Município de Diadema contava com uma população em 

torno de 228.660 habitantes, dos quais um terço vivia em favelas sem qualquer 

tipo de benefício. Cerca de 80% das ruas não era asfaltada e a mortalidade infantil 

chegava a 82, 93 por mil (Diadema, 2006). A crise econômica e a redução dos 

recursos externos resultam no agravamento dos problemas sociais. Esse contexto 

abriu espaço para reivindicações pela ampliação de direitos sociais. Como 

assinala Moraes (2001: 145-146), 

 
Os bairros no ABC, desde sua formação, apresentavam muitos 
problemas, como a falta de condições básicas: sistema de 
esgotos, água encanada, pavimentação, transportes públicos, 
entre outros. Como resultado desta situação, a população 
mobilizou-se para exigir reformas urbanas . 
Formaram-se Comissões de Bairros que se reuniram para discutir, 
das melhorias necessárias aos bairros até o apoio à luta dos 
operários das fábricas. O bairro se constituiu como um espaço de 
luta na medida em que existiram dificuldades para a sua formação 
que se davam em terrenos sem estrutura para tal 
empreendimento. O bairro estava na Igreja, na fábrica, nos 
sindicatos e nas assembléias de trabalhadores realizadas nos 
grandes estádios de futebol de Santo André e de São Bernardo. 

 

O ano de 1983 marca o cenário político diademense: esse Município torna-

se uma das primeiras cidades do Brasil a ser governada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT)17.  

Desde então, uma série de mandatos deste Partido, somente interrompidos 

durante uma gestão, permitiu uma continuidade de políticas públicas, voltadas 
 

17 Governaram Diadema: Gilson Menezes (PT), 1983-1988; José Augusto Ramos (PT), 1989-1992; 
José de Filippi Júnior (PT), 1993-1996; Gilson Menezes (PSB), 1997-2000; José de Filippi Júnior 
(PT), 2001-2004; José de Filippi Júnior (PT), 2005-2008. Vale ressaltar que a atual administração é 
do prefeito Mário Reali (PT) e seu vice-prefeito é Gilson Menezes (atualmente no PSC). 
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para um caráter democrático através da criação de mecanismos de participação 

da sociedade na gestão pública. Foram implementadas políticas públicas que 

redirecionaram os recursos do orçamento municipal para investimentos nas áreas 

sociais. Tais medidas eram inversas as tendências políticas e econômicas do 

momento, uma vez que os municípios brasileiros passavam por transformações. 

Na avaliação de Klein (2003: 50), 

 
(...) dos anos de 1990 em diante, com a internacionalização do 
neoliberalismo, os governos locais começaram a ter mais 
dificuldades financeiras porque os governos federal e estadual 
começaram a repassar os serviços de saúde e educação para os 
municípios (municipalização), sem aumentar o repasse de 
recursos financeiros, quando se tem um crescimento demográfico 
anual de 2,48%  (IBGE,2000) na cidade. E através da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o ajuste exigido pelo FMI atingiu 
diretamente as políticas sociais dos municípios. A exclusão social 
se acentua na cidade à medida que aumenta o desemprego e o 
custo de vida em nível nacional.  
 

 Na região do ABCD, esse movimento de municipalização foi acompanhado 

de muitos conflitos entre os objetivos políticos municipais de educação e as novas 

exigências legais, principalmente as que resultaram na implantação do FUNDEF, 

no Estado de São Paulo.  

 

 

3 – Aspectos Educacionais e culturais 

 
A “Carta dos Pré-Congressos de Educação do Município de Diadema”18 

revela o sentido da política educacional na cidade: 

 
Nós mulheres, homens, jovens, crianças, de diferentes segmentos 
estivemos reunidos, durante o mês de maio em cinco grandes 
encontros que marcaram os pré-congressos de Educação e 
inúmeras sensibilizações, no intuito de construir o conceito de 

 
18 “Carta dos Pré-Congressos de Educação do Município de Diadema” é um documento avulso e 
digitado. Faz parte dos documentos gerados pelo Congresso Popular de Educação para Todos, da 
Secretaria da Educação. (Diadema, 2006).  
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educação a partir do conhecimento coletivo, extrato de toda 
sociedade organizada ou não. 
Quando iniciamos a discussão, sobre o que era educação, para 
todos nós, profissionais da educação, conselheiros (as), 
movimentos estudantis, igrejas, associações de moradias, 
munícipes da cidade compartilhamos de algumas conclusões. 
Para melhorar a educação neste município, precisamos a priori, 
compreender a educação como direito fundamental, garantido na 
Constituição para todos e em especial às crianças a partir do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (...) 
Quando falamos sobre a Escola, discutimos prioritariamente a 
partir do conceito da qualidade da educação para todos. 
(DIADEMA, 2006a) 

 
 

Este documento aponta duas questões que se deve discutir. Em primeiro, 

aponta para a participação da população, presente por meio de seus 

representantes, como meio para a “construção de novas bases para as políticas 

públicas educacionais”; em segundo, provoca uma discussão sobre um direito 

inalienável do cidadão que é o direito à educação. 

Com o Regime Militar, o Brasil viveu um longo período de fechamento; as 

práticas de movimentos sociais e de participação democrática eram consideradas 

subversivas. A partir de 1979 a ditadura militar já mostrava sinais de 

enfraquecimento. Diversos fatos apontam para o enfraquecimento da República 

Militar, tais quais: 

• Em março desse ano, metalúrgicos do ABC, região da Grande São Paulo, 

entraram em greve. O movimento de paralisação envolveu cerca de 180 mil 

operários; 

• No ano seguinte, mais de 200 greves aconteceram no país, e Luiz Inácio da 

Silva, o Lula, líder dos metalúrgicos do ABC, começara a se projetar 

nacionalmente; 

• Em 1983, formou-se a Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

• Ainda em 1983, surgia a Frente Municipalista Nacional, que promoveu uma 

marcha a Brasília, da qual participaram mais de 3 mil prefeitos e 

vereadores. Pressionaram e obtiveram dos parlamentares federais uma 

mudança nos sistema de arrecadação dos impostos e taxas, que favoreceu 

os municípios; e 



 54 

• Finalmente, estima-se que, em 1984, mais de 6 milhões de pessoas 

manifestaram-se nas ruas das principais cidades com o objetivo de forçar o 

Congresso Nacional a aprovar a emenda constitucional conhecida como 

“Diretas Já”. 

 

Todos esses acontecimentos revelavam o forte sentimento e o anseio de 

democratização e participação política que tomavam conta do povo brasileiro. 

 Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição Brasileira, batizada 

“Constituição Cidadã”, elaborada em seguida à queda do Regime Militar (1964-

1984). A Carta Constitucional de 1988 ampliou a autonomia dos municípios ao 

reconhecê-los como entes federativos, com governo próprio e competência 

normativa, o que lhes ampliou a autonomia política, financeira, administrativa e 

legislativa. Esta Carta transferiu para os Municípios uma série de atribuições e 

poderes que secularmente estavam concentrados nas esferas estaduais e, 

principalmente, federais. 

Federalismo, descentralização e participação popular foram as palavras 

chaves para a consolidação da nova ordem democrática. A Constituição de 1988 

não nos deixa dissociar descentralização da participação popular, uma vez que 

em seu primeiro artigo é consagrado o princípio de que “Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos diretamente, nos 

termos, desta Constituição” (BRASIL, 1988, art. 1º, parágrafo único). 

Um dos mecanismos previstos na Constituição de 1988 para a 

consolidação dos princípios constitucionais foi a formação de Conselhos 

Municipais, órgãos deliberativos ou consultivos, compostos por representantes de 

um bairro ou setor, ou por representantes da Sociedade Civil. Seu objetivo é 

aproximar a população das decisões dos rumos da cidade. Em conseqüência 

desse mecanismo, foi criado em 1996, em Diadema, o Conselho Municipal de 

Educação (CME). Neste Conselho, a população deve discutir, indicar e eleger as 

ações educacionais prioritárias para a sua região e para a sua cidade. 
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Em Diadema fervilha política, aqui tudo é motivo para briga quando 

se trata de política. Também tem Conselho de tudo que se 

imagina, e o mais interessante é que esses Conselhos se reúnem 

um sábado do mês para formações organizadas pela Prefeitura. 19 

 

Tendo sido criado em 1948, o distrito de Diadema contou com a sua 

primeira escola no ano de 1950, quando contava com apenas 3023 habitantes 

(IBGE, 1950). A escola, denominada Grupo Escolar João Ramalho, atendia 

apenas ao antigo primário. Depois de algum tempo, esta escola passou a se 

chamar EEPG Francisco Daniel Trivinho e a atender até a 8ª série. Recentemente, 

voltou a atender somente até a 4ª série. 

Como a população era pequena e, em sua grande maioria, composta por 

pobres, poucos se davam “ao luxo de estudar”. A segunda escola foi fundada 

apenas em 1957. Era uma pequena escola de madeira denominada Grupo 

Escolar do Eldorado, que também atendia apenas o primário. 

A criação das duas escolas foram os únicos fatos importantes relacionados 

a área da educação na década de 1950, em Diadema. Quanto à cultura e ao lazer, 

esses praticamente eram inexistentes. 

Porém, a partir da década de 1960, além da ampliação do número de 

escolas, foram criados muitas associações e clubes esportivos, principalmente de 

futebol, assim como associação de amigos de bairros e também foi fundada a 

primeira biblioteca municipal, em 1967, que depois passou a se chamar Biblioteca 

Oliria de Campos Barros.  

Já na década de 1970 destacam-se os festivais de artes, danças e teatros, 

a maioria deles organizada pela Prefeitura, em espaços públicos. No entanto, 

poucos participavam desses eventos, pois as fábricas traziam além da riqueza de 

alguns, a miséria de muitos. No período de 1973 a 1977, na gestão do prefeito 

Ricardo Putz (1973-1977), ocorreu um aumento da pressão contra o Governo do 

Estado para que o mesmo ampliasse o número de escolas, pois a população 

crescia rapidamente e as antigas escolas não conseguiam mais assegurar vagas 

 
19 Entrevista com Ana Maria Maia Firmino – Divisão de Ensino Fundamental - em 24/05/2008. 
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aos interessados, já que, segundo o censo do IBGE de 1970, a população da 

cidade já estava em 78.914 habitantes. 

Diadema teve um aumento populacional muito grande na década de 1970 

devido ao aumento do número de fábricas: o censo de 1980 registra a enorme 

quantia de mais de 228 mil habitantes e registra também o maior índice de 

mortalidade infantil do Brasil, chegando a 81,8 mortos por cada mil nascimentos. 

Se, por um lado, a pobreza, a violência e a miséria não diminuíam, por 

outro aconteciam eventos cada vez mais importantes para tentar mudar essa 

realidade. Destacam-se aqui dois acontecimentos de 1985: em 01 de fevereiro, foi 

inaugurado a Escola SENAI de Diadema, pois a cidade carecia de muita mão de 

obra especializada para suas fábricas; o segundo ocorreu em 17 de agosto, 

quando aconteceu o I Seminário de Alfabetização de Adultos no Teatro Clara 

Nunes, com a presença de Paulo Freire.  

Este era um problema grave, pois a cidade contava com muitos migrantes e 

os mesmos não tinham domínio da escrita. Mesmo o ingresso na escola não 

garantia o aprendizado, devido ao elevado nível de repetência e evasão escolar.  

Segundo dados da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, dos 

10.568 educandos que ingressaram na 1ª série em Diadema no ano de 1980, 

apenas 2.999 chegaram à 8ª série em 1988. Segundo João Clemente de Melo 

Neto, “(...) em pesquisa realizada pelo Lar de Menores São José em 1986, 66% 

das famílias acreditavam que seus filhos eram reprovados por incapacidade 

própria” (1993: 110). Acrescenta, ainda, o autor, argumentando contra as 

tendências que acreditavam na incapacidade dos estudantes: 

 
(...) o padrão da escola encontra-se dirigido para a classe 

média e não para a população de baixa renda. Se os filhos 

dos trabalhadores fossem incapazes de aprender, como a 

escola justifica, eles não teriam condições para desenvolver 

atividades como as de carregador em supermercados, 

servente de pedreiro, trabalho em feiras livres, pois isso tudo 

requer certas faculdades e treinamento. (Ibidem: 111) 

 



 57 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, os municípios vêm sendo 

gradativamente responsabilizados pela prestação de serviços públicos à 

população. Em meio a esse conjunto de mudanças por que passava o Brasil, a 

partir do processo de redemocratização (1985), consolidar uma política de 

educação com qualidade foi uma preocupação constante dos governos 

progressistas que administraram a cidade.  

O ano de 1988, durante a gestão do prefeito Gilson Menezes (1997-2000), 

foi marcado pela publicação do Plano Municipal de Educação da rede pública de 

Diadema. Este Plano baseava-se em três princípios gerais (Diadema, 1998):  

 

1. Educação – direito constitucional de todo cidadão, seja ele criança, 

jovem ou adulto; 

2. Escola – instituição social que possibilita o acesso à cultura, nas 

suas múltiplas manifestações, concebida para a formação do 

cidadão, o que exige: 

2.1. compreensão crítica do mundo, isto é – a superação de 

estereótipos, preconceitos, superstições; 

2.2. articulação entre os interesses da sociedade e do indivíduo, 

considerado como membro da sociedade; 

2.3. formação intelectual, física, ética, estética e técnica; 

2.4. unidade e integração entre o conhecimento, o trabalho e as 

práticas sociais; 

2.5. equilíbrio entre formação geral e formação profissional, não 

subordinada aos interesses do mercado; 

3.  Escola pública, gratuita, laica: 

 3.1. de responsabilidade do Estado (poder público), com acesso a 

todos, sem discriminação ou privilégio, não excludente, não 

segregacionista, aberta ao controle da população organizada; 

 3.2. financiada e mantida pelo poder público, em todos os graus, 

níveis, modalidades de ensino; 
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3.3. de caráter científico e democrático, independentemente de credo 

e religião. 

Conforme aponta o documento acima citado, a Educação no Município de 

Diadema pretende ser vista e concebida como um direito inalienável da 

população, devendo garantir o acesso e à permanência a todos. Além disso, 

aponta também por uma opção de gestão democrática que possibilite à sociedade 

a participação na discussão e a implementação das políticas educacionais que 

garantam a qualidade social da educação. 

A rede municipal presta atendimento educacional através dos seguintes 

níveis de ensino: 

• Educação Infantil; 

• Ensino Fundamental Regular; 

• Ensino Fundamental Supletivo, nas modalidades Suplência I e Suplência II; 

• Educação Especial; e 

• Ensino Profissionalizante. 

 

A Educação Infantil no Município oferece atendimento a crianças de zero a 

seis anos, ofertando vagas em período parcial ou integral, por meio das creches e 

escolas municipais. 

Na Tabela 1, verifica-se a evolução do número de crianças (0 a 6 anos) 

atendidas em creches no período de 2002 a 2006. Esta evolução deveu-se, 

principalmente, ao início do “Programa Creche - Lugar de Criança”, lançado em 

abril de 2002, durante a gestão do prefeito José de Filippi Júnior, em parceria com 

entidades da cidade, com o objetivo de garantir espaço e educação para as 

crianças dessa faixa etária.  

Atualmente, Diadema atende a 3.180 educandos nas creches conveniadas 

e a 3.200, na rede direta. O número de vagas em creches para crianças de seis 

anos é de 100%. Fato que demonstra a grande evolução desde a fundação da 

primeira escola. Também podemos considerar que um objetivo importante foi 

alcançado, o de vaga para todos; resta pensar no outro problema, que é garantir 

uma gestão democrática com escola de qualidade aos educandos. 
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Tabela 1 

 
Atendimento de Crianças (0 a 6 anos) em Creche no Município de Diadema - 2002-
2006. 

Dependências administrativas 2002 2003 2004 2005 2006
Municipais 1.765 1.703 1.664 2.008 3.200
Conveniadas 114 1.552 1.835 2.186 2.950
Total 1.879 3.255 3.499 4.194 6.150
 Fontes: INEP/MEC, Censos Escolares 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. 
 

Em 1988, teve início o Ensino Fundamental regular na rede pública 

municipal. Foi organizado em regime de progressão continuada20 com duração de 

oito anos, organizados em dois ciclos: 

 

Primeiro Ciclo – constituído pelos quatro primeiros anos de escolaridade, 

 

a) Primeiro Ciclo – constituído pelos quatro primeiros anos de escolaridade, 

sendo admitida como idade mínima, para ingresso nesse ciclo, sete anos 

completos ou a completar até 30 de junho do ano de ingresso; e 

b) Segundo Ciclo – constituído pelos quatro últimos anos. 

 

Ao analisar a evolução do número de matrículas no Ensino Fundamental 

público do Município de Diadema (Tabela 2), percebemos que, mesmo com a 

criação de uma rede municipal de ensino fundamental, em 1988, e com o 

crescimento representativo de matrícula, o número de matrículas da rede estadual 

nessa modalidade de ensino era, em 2006, 15 vezes maior (53.848 educandos) 

que o número de educandos da rede municipal (3.772 educandos).  

 

                                                 
20 Procedimento utilizado pela escola que permite ao educando avanços sucessivos e sem 
interrupções, nas séries, ciclos ou fases. É considerada uma metodologia pedagógica avançada 
por propor uma avaliação constante, contínua e cumulativa, além de se basear na idéia de que 
reprovar o educando sucessivamente não contribui para melhorar seu aprendizado. 
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Tabela 2 
 

Matrículas no Ensino Fundamental público em Diadema – 1997-2006 
 

Rede Estadual Rede Municipal* Total 
(100%) 

Anos 

No
 % No

 % No
 

1997 68.601 100 – – 68.601 
1998 66.822 98,7 866 1,3 67.688 
1999 64.095 97,6 1.595 2,4 65.690 
2000 61.765 96,8 2.037 3,2 63.802 
2001 58.810 95,7 2.668 4,4 61.478 
2002 56.976 95,7 2.566 4,3 59.542 
2003 55.214 96 2.658 4,5 57.872 
2004 53.915 94,8 2.966 5,2 56.881 
2005 53.630 94,4 3.173 5,6 56.803 
2006 53.848 93,5 3.772 6,5 57.620 

Fonte: INEP, Censos Escolares 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005 
e 2006. 

   *Matrículas nas quatro séries iniciais. 
 

Esta grande diferença apresentada em relação à quantidade de matrículas 

entre rede estadual e municipal de educação referente à quantidade de matrículas 

dá-se porque, segundo Arelaro (apud SAUL, 200: 102). 

  
Tinha-se a certeza em Diadema, de que, caso o Município 
assumisse o Ensino Fundamental regular, certamente os 
recursos municipais não suportariam a manutenção da 
Educação Infantil no patamar quantitativo e qualitativo que já 
se havia atingido, nem a Educação de Jovens e Adultos, que, 
inconstitucionalmente, foi excluída do recebimento do 
percentual do FUNDEF, por veto presidencial a artigo de Lei 
Federal21. Assim como não seria suportável, do ponto de vista 
orçamentário, a expansão ainda necessária e numericamente 
significativa destes serviços. 

  

Para a autora, este foi o motivo da resistência de Diadema a 

municipalização do Ensino Fundamental, imposta pelo Estado de São Paulo, 

especialmente a partir da Gestão Covas (1995/98 e 1999/2001) e da Emenda 
                                                 

21 Consulte-se a Lei Federal de nº. 9424, de 24/12/96, que “Dispõe sobre o Fundo de Manutenção 
e desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no 
art. 60, 7ª, do Ato das disposições Transitórias, e dá outras providências”. 
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Constitucional nº. 14/96, quando foi criado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Este Fundo vincula um percentual de recursos públicos ao Ensino 

Fundamental e os redistribui de forma proporcional ao número de crianças 

atendidas pela respectiva esfera pública. Arelaro explica que esses Fundos são 

considerados “incentivadores” da municipalização do Ensino Fundamental, uma 

vez que, quanto maior for o número de educandos atendidos, maior será o volume 

de recursos recebidos22. Isto se dá especialmente nos quatro anos iniciais deste 

nível de ensino. (apud SAUL, 2001: 102) 

A Qualidade Social da Educação tem sido em Diadema uma meta dos 

sucessivos governos municipais, conforme consta no Caderno Introdutório ao 

movimento de reorientação curricular em Diadema, documento da Secretaria 

Municipal de Educação: 

  
O conceito de qualidade social da educação está vinculado com o 
desenvolvimento integrado de todo cidadão e cidadã. 
A noção de qualidade, aqui defendida, está estreitamente ligada 
ao direito à vida digna e ao combate às desigualdades, às 
dominações e às injustiças sociais. Está relacionada também à 
certeza de que a Educação é um espaço de construção da 
identidade social e individual dos sujeitos, ou seja, um instrumento 
fundamental de compreensão da vida, o que inclui sua 
transformação. (DIADEMA, 2007b: 11) 

 

 As garantias de acesso e de permanência têm sido buscadas por meio não 

só da ampliação do número de vagas através de parcerias com instituições 

comunitárias, como foi o caso das creches conveniadas, e ampliação do número 

de vagas nos demais segmentos da educação, mas também do acompanhamento 

da vida escolar dos educandos e manutenção da oportunidade de vagas nos 

seguimentos do Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e Ensino Superior.  

O Município tem, inclusive, discutido com o Governo Federal a implantação 

da primeira universidade pública e gratuita em Diadema, a UNIFESP, que iniciou 

 
22 No Brasil o “gasto-aluno” estabelecido para o ano de 1997 foi de R$ 300,00; em 1998 e 1999, foi 
de R$ 315,00 e em 2000, de R$ 333,00 (p/ as 1ª às 4ª séries) e R$ 345,18 (p/ as 5ª e 8ª séries, 
escolas rurais e escolas de educação especial). 
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suas atividades no segundo semestre de 2006 em um prédio cedido pela 

Prefeitura com recursos do Governo Federal. Oferece cursos de Engenharia 

Química, Farmácia, Bioquímica, Ciências Biológicas no nível Bacharelado, 

Química e pós-graduação em Gestão do Sistema de Saúde. O empreendimento 

representa um grande avanço para a cidade, com mais desenvolvimento social, 

econômico e cultural, objetivando futuramente fortalecer a área da saúde com a 

formação desses novos profissionais.  

Para assegurar a qualidade social da educação a Prefeitura investe em 

programas de formação permanente para os profissionais da educação, através 

de Seminário Estendido, que objetiva refletir sobre a proposta curricular em ação, 

pensando a prática e construindo sua atuação pedagógica com mais clareza de 

suas concepções; horários de formação permanente nas unidades escolares 

denominados “Aglutinadas”, em que a equipe escolar pensa, dialoga e organiza 

sua prática escolar, considerando a realidade de cada unidade educacional. Para 

os munícipes, propõe programas como Ação Compartilhada, congressos de 

educação e participação popular na gestão pública, além de espaços de 

participação popular por meio dos Conselhos de escola, de saúde, de idosos, de 

alimentação, de educação, dentre outros. 

É nesse campo que este trabalho busca pesquisar como estão sendo 

recriados os referenciais freireanos para o ensino da leitura.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O leitor será tão mais produtor da compreensão 
do texto quanto se faça realmente apreensor da 
compreensão do autor. Ele produz a inteligência 
do texto na medida em que ela se torna 
conhecimento que o leitor criou e não 
conhecimento que lhe foi justaposto pela leitura 
do livro.”  

Paulo Freire 
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Será apresentado neste capítulo o material de campo colhido na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Anita Catarina Malfatti, que será interpretado de 

acordo com o referencial teórico freireano. Os dados de destaque são aqueles que 

revelam a prática do professor em sala de aula e as entrevistas com educadores 

do 5º ano do Ensino Fundamental I. 

A partir das observações feitas e das entrevistas realizadas, com base nos 

dados coletados, foi possível conhecer com mais profundidade e detalhe a prática 

de ensino da leitura na Escola em foco.  

A apresentação e a discussão dos dados coletados serão feitas em torno 

de quatro temas originados da compreensão dos princípios freireanos que 

compõem o referencial teórico dessa pesquisa. São eles: 

 A concepção de leitura do mundo e leitura da palavra na prática cotidiana 

da Escola; 

 A proposta de formação de leitores críticos e autônomos no espaço escolar; 

 A valorização dos conhecimentos prévios pelos educadores no ensino da 

leitura; e 

 O diálogo no ensino da leitura e na formação de educadores. 

 

 

1 – A concepção de leitura do mundo e de leitura da palavra na prática 
cotidiana da Escola 

 

O acompanhamento das atividades na unidade escolar, juntamente com as 

respostas às entrevistas23, permitiu verificar que o conceito freireano de leitura do 

mundo e leitura da palavra está presente na Escola Municipal Anita Catarina 

Malfatti, nas ações de leitura, durante as aulas dos educadores entrevistados. 

É importante ressaltar que, além do trabalho em sala de aula para o ensino 

da leitura, os educadores também utilizam outros espaços, como o espaço da sala 

 
23 Durante todo o processo de acompanhamento das atividades e projetos desenvolvidos na 
Escola, foram colhidas e registradas informações no que se convencionou para a pesquisa chamar 
“Caderno de Campo”, que contém também as interpretações de pesquisa durante todo o processo 
da pesquisa. 
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de leitura, a sala de vídeo e o laboratório de informática, de acordo com uma 

rotina pré-estabelecida pela unidade escolar. 

A escola como um todo trabalha também com diferentes linguagens, como 

o uso do ateliê para o desenvolvimento da linguagem artística, a utilização do 

espaço destinado à quadra para o trabalho com a linguagem corporal, as 

atividades no pátio, as comemorações, as atividades na Praça da Moça (local 

próximo à Escola), onde há brinquedos, espaço para que os participantes se 

sentem e conversem, além de ser utilizado também na prática e nas aulas de 

educação física. 

Pode-se verificar que estas atividades estão de acordo com a Proposta 

Curricular de Diadema: 

 
(...) a formação tem procurado abordar as grandes questões que 
pautam boas práticas pedagógicas: trabalho com a diversidade; 
trabalho com diferentes linguagens; trabalho com projetos 
temáticos; valorização das práticas de leitura; proposição de 
currículo integrado às realidades dos estudantes e comunidades 
(...). (DIADEMA, 2007c: 15) 

 

Além desses projetos da Escola, os educandos participam também de 

atividades específicas trabalhadas com e pelos educadores. O trabalho com arte, 

a pintura, que acontece no ateliê da Escola e que faz parte da rotina da Escola é 

evidência desse fato. Concomitante, acontece com freqüência a exposição de 

trabalhos no pátio da Escola, que é realizada pelos educandos. A qualidade das 

obras e o capricho na montagem da exposição são visíveis, somando-se ainda a 

isto o cuidado que todos os educandos dispensam aos trabalhos dos colegas, 

respeitando a exposição e não mexendo nos trabalhos expostos. 

O Caderno Introdutório da Secretaria Municipal de Educação diz que “(...) o 

teatro, a dança, as artes plásticas, a música, a linguagem tecnológica, a 

linguagem matemática, a científica, a verbal (oral e escrita) são objetos de 

conhecimentos na apropriação das culturas humanas da/na escola (...)” (Ibidem: 

25). 

Durante a pesquisa se verificou, por meio das observações, que a prática 

corrobora as evidências colhidas nos documentos da Secretaria, pois, observando 
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o empenho do Educador 1, foi possível conhecer com maior profundidade a 

prática diária para incentivar os educandos na realização de diferentes leituras, em 

diferentes espaços. Prática recomendada no mesmo documento: 

 
O educador precisa levar em conta essa diversidade e esses 
novos conceitos e modelos que invadem o nosso cotidiano. E isso 
precisa estar impresso nos projetos de trabalho das escolas, 
garantindo que a escola seja um espaço democrático, um 
laboratório de ações intencionalmente voltadas para a construção 
dos sentidos da vida. Que ela possibilita as crianças, jovens e 
adultos, conhecer e vivenciar diferentes situações por meio de 
várias linguagens. Assim se poderá construir a identidade de um 
povo, o respeito à diversidade e, principalmente, a liberdade de se 
realizar escolhas pessoais e coletivas. (DIADEMA, 2007b: 25)   

 

Destaca-se, portanto, a importância da construção de um currículo 

integrado que parte de vivências diferenciadas e se concretiza por meio de várias 

linguagens, para que o educando possa construir sentidos e significados 

essenciais para sua vida. 

As respostas dos educadores entrevistados demonstram, também, que, 

para eles, a leitura da palavra escrita não pode ser dissociada do conhecimento 

que o educando traz de sua realidade, corroborando, assim, o ensinamento de 

Freire: a leitura do mundo precede a leitura da palavra (2006a: 20).  

A seguir, as falas dos entrevistados sobre a importância e o significado das 

aulas de leitura, demonstram esta posição: 

 

Educador 1: (...) que tenha ressonância na vida.    
 
Educador 6: Para desenvolver a sua visão de mundo. 

 

Evidencia-se uma prática bastante interessante do Educador 1, ao propor 

que os educandos escrevam cartas de diferentes modalidades, sendo estas com 

diferentes intenções: de pêsames, agradecimento, comentando uma notícia lida, 

pedindo mais informações sobre determinado assunto, fazendo um convite, entre 

outros. Observa-se que tal prática diversificada de trabalho, com um mesmo 

gênero textual, tem favorecido a reflexão sobre o aprendizado dos educandos e 
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possibilitado o estabelecimento de uma relação significativa com situações que os 

educandos vivenciam em seu cotidiano. 

Sempre que as cartas são respondidas pelas pessoas que as recebem, 

esta é lida pelo Educador para a sala toda. A partir desta prática, o Educador cria 

condições para o aprendizado da leitura da palavra. Da mesma forma, estimula a 

sensibilidade dos educandos com relação à leitura, à curiosidade epistemológica, 

ao fortalecimento das relações, ao sentido concreto na vida do educando e ao uso 

prático e efetivo do texto numa situação social. 

Os dados fornecidos pelas observações e entrevistas demonstram o quão 

importante é, para os sujeitos entrevistados, conhecer a leitura de mundo dos 

educandos e como estes educadores se empenham em relacioná-las às leituras 

realizadas em sala de aula. 

Um dos entrevistados assim se expressa: 

 

Educador 3: [os educandos] Participam fazendo comentários, 
especialmente falando do que acontece na vida deles. Se eles 
conseguirem fazer esta ponte, a compreensão é melhor. 

 

Essa “ponte” que os educadores entrevistados buscam construir entre o 

mundo e a palavra, ligando-os por sobre o muro da Escola, deve estabelecer um 

permanente trânsito de ir e vir, partindo de “lá” para “cá” e vice versa. Vale lembrar 

as palavras de Freire e Macedo (2006: 30): “Não é possível superar a 

ingenuidade, o senso comum, sem ‘assumi-lo’. Já disse uma vez e vale a pena 

repetir: ninguém chega lá partindo de lá, mas daqui”. 

Esta pesquisa tem fundamental apoio em Freire quando diz que não se 

ensina leitura, provoca-se leitura, que é feita a partir da leitura do mundo do 

educando para a leitura crítica e nenhum texto é crítico para o educando se este 

não parte da sua leitura do mundo e a amplia. E esta prática foi observada nas 

aulas do Educador 1. 

Uma educação só pode ser libertadora através do conhecimento crítico. 

Somente uma leitura da palavra escrita que tenha partido da leitura de mundo do 

educando vai possibilitar a ele uma re-leitura crítica deste mundo, de sua realidade 
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sócio-econômica e política, permitindo-lhe uma ação consciente a fim de 

transformá-lo.  

 
Ao estudo crítico corresponde um ensino igualmente crítico que 
demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e de 
realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do 
contexto. (FREIRE, 1997: 33) 

 

Para Freire, a leitura de mundo e a leitura da palavra estão intrinsecamente 

relacionadas à criticidade, cujo tema será a seguir desenvolvido. 

 

 

2 - A proposta de formação de leitores críticos e autônomos no espaço 
escolar 

 

Dar voz aos educandos, estimular a criticidade, tem sido primordial aos 

educadores da Escola Municipal Anita Catarina Malfatti. Esta leitura crítica dos 

educandos é muito positiva para o Educador 1; este incentiva os educandos a fim 

de que tenham sempre a sua própria opinião. A prática observada nas aulas deste 

Educador concretiza a proposição de Freire quanto à necessidade de provocar a 

leitura, que é feita a partir da leitura do mundo do aluno.  

As entrevistas demonstram que esta prática se realiza também nas aulas 

de outros educadores: 

 

Educador 6: (...) tento aprofundar e comparar para que o aluno 
forme sua própria opinião. 

 

Os alunos são estimulados também pelo Educador 1 a desenvolverem uma 

postura crítica. O Educador sempre pergunta, após o texto lido, a opinião do 

educando sobre o que leu e o que entendeu. Quando iniciado o diálogo, após a 

devida resposta do educando, o Educador o questiona: mas você concorda? Será 

que foi assim mesmo? Por que você acha isso? Todos concordam com este 
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questionamento? E por que não? Ao mesmo tempo em que discutem com o 

Educador, os educandos questionam-se entre si. 

Os educandos questionam o que não sabem ou não entenderam e os 

próprios colegas respondem ou tentam responder e, se o que falam não tem 

coerência, o Educador faz intervenções. Os educadores confirmam a atitude 

crítica dos educandos:  

 

Educador 6: Por exemplo, um protesto dos alunos sobre o que já 
sabem e o que leram e não entenderam, ou o que não concordam. 
(...) são bastante ativos, se colocam, questionam, propõem atividade 
de leitura, vão atrás de outros poemas, procuram, pesquisam 
modelos, formas.  

 

Concordando com Freire, quanto ao fato de que “a compreensão do texto a 

ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto 

e o contexto”. (2006a: 11), o Educador 1 faz a atividade ter sentido e significado. 

Ele mantém diariamente o seu computador (do tipo notebook) sobre a mesa, 

conectado à Internet, para o uso pessoal e para esclarecimento de dúvidas, 

incentivando os educandos a também o fazerem. Costuma também pedir aos 

educandos para pesquisarem (sem compromisso para necessariamente serem 

avaliadas) dúvidas que surgem durante a aula ou curiosidades e os alunos 

atendem prontamente e trazem a atividade no dia seguinte para socializarem com 

os colegas que não possuem computador. Novamente cabe recordar as palavras 

de Freire, aqui: “Nenhum recurso que possa ajudar a reflexão sobre a prática, de 

que possa resultar sua melhora pela produção de mais conhecimento, pode ou 

deve ser posto de lado”. (1997: 113) 

Foi observado que também é rotina a leitura de jornais em sala de aula, o 

que também é proposto por Freire: “(...) a importância da leitura de jornais, de 

revistas, estabelecendo conexões entre os fatos comentados, ocorrências, 

desgovernos, e a vida da escola” (Ibidem). 

Já se mencionou neste trabalho a prática do Educador 1 ao propor que os 

educandos escrevam cartas de diferentes modalidades. Não se pode esquecer 

que, para Freire, a leitura e a escrita são indicotomizáveis, pois que a relação 
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entre ler e escrever deve ser entendida “como processos que não podem separar-

se” (Freire, 1997: 35-36). Na mesma obra o autor reitera: “não é possível ler sem 

escrever e escrever sem ler” (Ibidem: 43). 

O Educador 1 visitou a agência dos Correios a pé com os educandos e eles 

mesmos postaram as cartas por eles escritas. Esta é uma prática semanal dos 

educandos. Quando os educandos lêem, em sala de aula, uma notícia que não 

concordam, enviam e-mail nas aulas de informática ou cartas para os jornais, 

discordando da notícia lida ou elogiando-a. Algumas, inclusive, já foram 

publicadas. 

Em uma das observações da sala de aula do Educador 1 dois educandos 

comentam que escreverão, na próxima aula de informática, um recado para a 

comunidade dos leitores de João Simões Lopes Neto, num site de 

relacionamentos24. E que recebem comentários e sugestões de leitura desta 

comunidade. Além disso, com a ajuda do Educador, descobriram o endereço da 

família deste autor e escreveram uma carta coletiva durante a aula para os 

familiares do autor, falando do trabalho realizado em sala de aula a partir da leitura 

de sua obra Contos Gauchescos. 

Não demorou muito e, numa das aulas, o Educador 1 leu, emocionado, 

uma carta que os educandos receberam em resposta, com cerca de cinco 

páginas, onde um membro da família de João Simões Lopes Neto descreve como 

imagina que são o educador e cada educando, de acordo com as cartas que 

recebeu. Ao final da leitura, os educandos aplaudiram o resultado do trabalho e 

logo trataram de agradecer. 

Esta prática, além de possibilitar, como já aqui se disse, uma relação 

dialógica e crítica entre o que é dito e que é construído, fortalece as relações com 

a leitura, pois parte de um texto, de uma discussão ou de um questionamento do 

mesmo, que culmina num trabalho de leitura e escrita e de reflexão na ação, um 

posicionamento crítico, já que os educandos trocam os textos produzidos entre si 

e, após lerem um o texto do outro, discutem entre si, elogiam, sugerem questões 

 
24 João Simões Lopes Neto (1865-1916), segundo estudiosos e críticos de literatura, o maior 
escritor regionalista do Rio Grande do Sul.  
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de ortografia, dizem não ter entendido o sentido de algumas frases e fica evidente 

a orientação recebida pelos educandos com maior dificuldades.  

Cada educando escreve seu texto. Feito isso, o Educador 1 sugere aos 

educandos que leiam as cartas um dos outros e  comentem entre si os problemas 

ortográficos e de coesão e coerência nos textos lidos. Eles se ajudam mutuamente 

ao procurarem no dicionário a grafia correta das palavras, ao fazerem uso deste 

que também é um tipo diferente de leitura. Os que estão com problemas acatam 

as sugestões e refazem seus textos. 

Uma prática constante dos educandos é procurar no dicionário o significado 

das palavras que desconhecem e a sua grafia correta. De acordo com as 

observações da sala de aula do Educador 1, fica evidente que a prática do uso do 

dicionário torna educador e educando pesquisadores, faz com que ambos 

estudem e pesquisem, que criem um ciclo virtuoso, transformando-se num 

coletivo, integrado.  Essa prática corrobora a indicação de Freire, no tocante à 

eficácia do ler e do escrever: 
 

(...) o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais sem 
os quais não pode ler ou escrever com eficácia. Dicionários, entre 
eles o etimológico, o de regimes de verbos, o de regimes de 
substantivos e adjetivos, o filosófico, o de sinônimos e de 
antônimos, enciclopédias. (1997: 34) 

 

Durante uma das reuniões de Aglutinadas foi levantada uma problemática 

que estava sendo percebida pelos educadores: a vulnerabilidade dos educandos 

com relação a algumas propagandas veiculadas pela mídia e, como conseqüência 

disso, o aumento do consumo, por parte destes educandos, de produtos 

anunciados nas propagandas.  

Com essa problemática em discussão, os educadores decidiram 

coletivamente trabalhar o tema em sala de aula. Sendo assim, escolheram e 

separaram diversos textos que tratassem do assunto, sobre a influência da 

propaganda nos consumidores, além de diversos anúncios de diversas mídias, 

com os quais procuraram levar os educandos à reflexão sobre o ato de consumir, 

sobre a diferença entre a real necessidade de um produto e o desejo de possuí-lo. 
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Um trabalho para desenvolver a criticidade nos educandos a partir de diferentes 

leituras, como a imagética e a midiática. Trabalho este considerado fundamental 

pela Secretaria de Educação de Diadema, conforme consta em seu Caderno 

Introdutório: “É preciso lutar para que a mídia não seja um fator de massificação e 

alienação do povo. É preciso construir uma visão crítica em relação às 

informações que são por ela veiculadas” (Diadema, 2007b: 25). 

Percebe-se que os trabalhos realizados com a leitura de várias mídias e o 

incentivo dos educadores para que os educandos reflitam sobre esta leitura, e 

ajam de forma crítica a partir dessa reflexão, possibilitam a conscientização dos 

educandos dentro do próprio espaço escolar, partindo de diversas leituras da 

palavra para a leitura do mundo que os rodeia. 

 Foi observada, durante a construção da pesquisa e observação na sala de 

aula do Educador 1, uma discussão levantada por um dos educandos que, após o 

intervalo, trouxe à tona o problema do desperdício da merenda, presenciado por 

ele durante o intervalo daquele dia25. O aluno pretendia que o assunto fosse 

discutido e houvesse um meio de conscientizar a todos com relação ao 

desperdício de comida, na intenção de simplesmente solucionar o problema. Teve 

início um debate mediado pelo Educador 1; os educandos que desperdiçaram a 

merenda, apesar de não terem sido acusados ou mencionados, desculparam-se 

perante a sala e se comprometeram a não mais repetir o ato cometido.  

Esta postura partiu de um dos educandos que, como os outros que 

participaram do debate, conscientes de que muitas crianças passam fome e outras 

necessidades, mostram com essa iniciativa criticidade e autonomia para 

conversarem sobre diversos temas relevantes com liberdade para exporem suas 

opiniões. 

A prática da resolução de problemas de forma crítica e coletiva acontece 

em diferentes salas e em situações distintas. Num outro momento, também 

durante um intervalo das turmas do 5º ano, alunos de salas diferentes discutiram e 

se desentenderam, trocando com ofensas mútuas. Após o ocorrido, não só os 

 
25 Como já anotado anteriormente neste trabalho, na Escola pesquisada há o sistema de self 
service, em que os próprios educandos se servem dos alimentos da merenda escolar. 
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educadores conversaram entre si a respeito da briga, quanto incentivaram uma 

mobilização das salas do 5º ano para evitar novos desentendimentos entre os 

educandos, com debates em que todos os educandos tiveram oportunidade de 

expor suas opiniões. 

Fica constatada aqui não só a relação dialógica, mas esta relacionada à 

criticidade, à leitura da realidade, à autonomia e, especialmente, à conscientização 

por parte dos educandos. Isto implica conceber os educandos como sujeitos de 

saberes inacabados, como seres humanos com possibilidades de formarem-se 

como sujeitos críticos e reflexivos de sua realidade, no sentido de transformá-la. 

 
 
3 – A valorização do conhecimento prévio dos educandos, no ensino da 
leitura 

 

As entrevistas com os educadores e, principalmente, as observações em 

sala de aula, possibilitaram verificar a valorização do conhecimento prévio dos 

educandos pelos educadores da Escola.  

Usualmente, nos espaços educacionais diversos, os conhecimentos prévios 

dos educandos não são reconhecidos e, muitas vezes, são rejeitados. Negam-se 

e se marginalizam constantemente a realidade sócio-cultural das crianças e o 

saber oriundo desta realidade, apresentando-se o saber “acadêmico” como único, 

verdadeiro e inquestionável. Não se pode negar a existência do conhecimento 

prévio como se ele fosse prejudicial à formação dos educandos.  

Mas, como afirma Freire, devemos “(...) ‘assumir’ a ingenuidade dos 

educandos para poder, com eles, superá-la” (2006a: 27). O respeito ao 

conhecimento prévio que o educando possui é de fundamental importância, para 

que se possa propor, e nunca impor, o que e como será desenvolvido o trabalho 

em sala de aula. 

O acompanhamento e a observação das atividades de leitura da Escola 

permitiram verificar que o conhecimento que as crianças trazem de fora para 

dentro da sala de aula é bastante valorizado pelos entrevistados. Dos seis 
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educadores entrevistados, quatro deles afirmaram, nas entrevistas, que o 

aprendizado dos educandos fora da Escola, as experiências adquiridas por eles 

sobre variados assuntos são aproveitados pelos educadores na prática em sala de 

aula. 

As falas dos entrevistados a esse respeito são esclarecedoras: 

 

Educador 2: Sempre que vamos trabalhar um texto ou fazer uma 
atividade eles comentam que já aconteceu com eles, com um familiar 
ou conhecido ou o que já viram/ouviram sobre o assunto 
 
Educador 3: [os educandos] Participam fazendo comentários, 
especialmente falando do que acontece na vida deles. 

 

A prática de trabalhar com o conhecimento prévio dos educandos na Escola 

investigada foi constatada na observação do Educador 1. Ao apresentar uma obra, 

antes de iniciar uma leitura, ele conversa com os educandos sobre o contexto em 

que a obra foi escrita, publicada e ambientada, sobre a relevância do seu 

conteúdo e, nesta apresentação, questiona-os a respeito de seus conhecimentos, 

do que sabem sobre o tema da obra, com o intuito de  levantar as experiências 

dos educandos sobre o tema.  Feito isso, o Educador 1 parte do que os 

educandos disseram e faz uso deste conhecimento trazido, considerando o que foi 

dito por eles, discute e organiza falando sobre o assunto na totalidade, trazendo 

textos para lerem e fazendo colocações. Logo após, o Educador 1 retoma a 

discussão, porém com os educandos trazendo uma visão mais ampla, crítica e 

sistematizada deste conhecimento e, ambos, contexto e conteúdo, passam a ter 

sentido e significado aos educandos, que conseguem relacionar os temas com a 

vida cotidiana e é nessa relação com a vida diária que se torna possível fazer com 

que o educando saia da consciência ingênua e parta para a consciência crítica, 

que faz com que este transcenda da leitura da palavra para a leitura de mundo, 

saia da curiosidade ingênua e parta para a consciência crítica da realidade. 
Em uma das observações realizadas na sala de aula, o Educador 1 

apresentou aos educandos a obra Contos Gauchescos, do autor João Simões 
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Lopes Neto26, e perguntou aos educandos o que sabiam sobre contos e estes 

responderam que já conheciam, que é uma história curta, que tem mais de um no 

livro e que é um texto parecido com o do “livro grande”. Aproveitando o ensejo, o 

educador perguntou se sabiam o que significava a palavra gauchescos; os 

educandos disseram que vem da palavra gaúchos: é que o livro deve ter sido 

escrito no Rio Grande do Sul. 

O Educador 1 elogiou os educandos e continuou questionando-os: 

perguntou se já leram algum conto regionalista, se sabiam o que aconteceu em 

1912, ano da publicação da obra, e qual a razão de se estudar esses contos. Em 

resposta a estes questionamentos, alguns educandos disseram que conhecem o 

Rio grande do Sul, outros que conhecem algum gaúcho e falaram também que o 

churrasco e o chimarrão são de lá. Um educando disse que ainda não tinha 

começado a I Guerra Mundial quando o livro foi publicado e o outro disse que a 

bisavó dele deveria ter nascido nessa época e que isso faz muito tempo.  

Com relação à relevância da obra, disseram que estavam curiosos porque 

os gaúchos falam com sotaque diferente e que a obra é muito antiga e por isso a 

linguagem poderia ser diferente. Um deles pergunta: “será que vamos entender?” 

O Educador sugere, então, que na aula de informática pesquisem sobre o autor e 

sobre as questões que levantaram e que não sabem as respostas, para que a 

discussão fosse retomada posteriormente; disse também que traria textos que 

tratasse do Rio Grande do Sul para trabalhar nas aulas de História, concomitante 

com a leitura do livro. 

Evidencia-se, neste estudo, que a prática de valorização do conhecimento 

prévio dos educandos, de seus saberes resultantes da vida cotidiana, e a partilha 

destes saberes vivenciada no espaço escolar proporciona condições para a 

produção do conhecimento significativo, crítico e autônomo. 

A atuação do Educador observado, conforme se anota nos exemplos 

mencionados, evidencia uma prática de trabalho que tem relação com princípios 

da pedagogia freireana, ao fazer com que o educando parta do seu mundo 

 
26 Já anteriormente mencionado neste trabalho. Vale, agora, citar o exemplo do Educador 1 por ser 
o exemplo muito importante para este trabalho. 
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cotidiano para o mundo contido no livro, para outros mundos e consiga relacioná-

los. 

Para o educador Paulo Freire, o conhecimento é produto das relações entre 

os seres humanos e destes com o mundo. A busca do conhecimento envolve a 

procura de respostas aos desafios existentes nestas relações. (Freire, 2001b: 53) 

As respostas elencadas a seguir evidenciam práticas que visam a 

superação do conhecimento de experiências feitos que os educandos levam para 

a escola, sem, no entanto, negá-los, mas, ao contrário, partindo-se deles, de sua 

existência evidente: 

 

Educador 4: Através das discussões sobre o que já viram,  [faço] 
perguntas do tipo: o que você já viu sobre isso, [sobre] esse 
assunto? 
 
Educador 6: (...) procuro saber, investigar o que trazem, aproveito e 
acrescento mais coisas.  

 

Pela análise das respostas dos educadores, associada às observações 

realizadas em sala de aula, percebe-se não somente a importância de o educador 

valorizar os conhecimentos prévios dos educandos, mas também o fato de que ele 

os utiliza em sua prática de ensino diária. Tal valorização implica no respeito à 

experiência do educando, com vistas à superação, e no estímulo à sua 

criatividade. Nas palavras de Freire  (2006b: 29): “Pensar certo, do ponto de vista 

do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua 

necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do 

educando”. 

A articulação do conhecimento prévio dos educandos aos saberes 

historicamente construídos não é tarefa fácil de ser realizada. É necessário 

investigar e reconhecer o conhecimento prévio dos educandos, oriundos de sua 

experiência fora da escola, para que, a partir deles, o processo de ensino do 

educador seja uma práxis; esta que se opõe ao que Freire denominou educação 

bancária, na qual os educandos são considerados receptáculos vazios e os 

educadores simplesmente depositam o conhecimento sistematizado para 
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preenchê-los (Freire, 2003: 100-103). Trabalhar com o conhecimento prévio, com 

a leitura do mundo que os educandos levam para a sala de aula, é um passo 

primeiro para o educador que se propõe a desenvolver uma educação crítico-

libertadora.  

 

 

4 – O diálogo no ensino da leitura e na formação de educadores 
 

As evidências colhidas na Escola Municipal Anita Catarina Malfatti permitem 

dizer que no espaço em que se formam, educadores e educandos, o diálogo é 

uma presença constante.  Tanto na sala de aula como na sala de leitura, no pátio, 

no laboratório de informática, foi possível verificar uma prática dialógica freqüente, 

por meio da realização de diversas atividades em grupo: leituras (contação de 

histórias), pesquisas, jogos (entre eles, o xadrez) e brincadeiras, além de várias 

ações coletivas desenvolvidas no ambiente escolar.  

Como registra o Caderno Introdutório da Secretaria Municipal de Educação 

de Diadema: 

 
É função social da escola desenvolver atividades que explorem os 
aspectos políticos, econômicos e sociais como temas de 
aprendizagem, não só das questões de cunho local, mas global, já 
que é preciso formar cidadãos planetários, que não se limitam a 
uma única realidade e façam associação da atitude reflexiva com a 
ação, da teoria com a prática, do pensar com o fazer, para realizar, 
como define Paulo Freire, o “diálogo” – a práxis em Educação 
Ambiental. (DIADEMA, 2007b: 28) 

 

Sendo o diálogo pressuposto fundamental para o trabalho coletivo, fica 

evidente que ele está presente na Escola, uma vez que a prática do trabalho 

coletivo é constante nas atividades de leitura. A utilização de jornais e livros, em 

comum, é uma das atividades mencionadas pelos educadores: 

 
Educador 3: (...) trabalho com jornal em conjunto com os outros 
professores. 
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Educador 5: (...) trabalho rodiziando as três caixinhas de livros com 
os outros três professores. 

 

A experiência destes educadores demonstra, nos diferentes trabalhos e  

nos distintos projetos realizados na unidade escolar, que o diálogo é fundamental 

na realização e na efetivação das atividades pedagógicas. 

Para Freire, o diálogo tem que ser horizontal e, na Escola pesquisada, o 

empenho dos educadores tem sido o de fazer com que os educandos participem 

das aulas, explicando, perguntando, questionando e criticando. 

 

Educador 4: Toda semana eu proponho um gênero e faço 
interpretação e produção de texto com os alunos. Poesia, contos, 
lendas, textos instrumentais, crônicas e textos jornalísticos. Eu leio 
para eles todos os dias e toda segunda-feira tem a socialização dos 
livros da semana (livros que os alunos escolhem e levam para casa) 
e aí eles contam sobre o autor que leram e é qualquer gênero, eles 
escolhem. 

 

Em uma das aulas observadas, o Professor 1 faz uma pausa para mostrar o 

livro que está lendo (nesta aula, a obra lida era Madame Bovary27). O Professor 

comenta quando o romance foi publicado, o contexto da França na época em que 

a obra é ambientada e pede aos educandos que façam o mesmo com o livro que 

escolheram para ler. Quando algum educando faz uma descoberta que acha 

interessante no livro que está lendo, comenta com o educador, e este pede que o 

educando partilhe a descoberta com a sala; discutem vários pontos, como dados 

históricos ou palavras novas que encontram nas obras. É impressionante o 

interesse dos educandos pelas atividades propostas, o quanto interagem entre si e 

com o educador. 

Nas experiências de leitura das crianças foram observadas muitas 

situações em que partilham o que leram. Há casos de alunos que lêem o mesmo 

livro (há mais de um exemplar da maioria dos livros) para discutirem o que estão 

lendo e se sentirem mais próximos. 

 
27 Madame Bovary é um romance escrito por Gustave Flaubert, um dos maiores escritores da 
Língua Francesa, e publicado no ano de 1857. 



 79 

Em algumas situações, acontece também do educando trazer uma leitura e 

pedir para realizar em voz alta para os colegas, que ouvem atentamente. 

Normalmente, são poemas que escreveram, partes do livro que estão lendo, 

alguma curiosidade ou pesquisa que fizeram, principalmente sobre algum tema 

que emerge na sala de aula. Tais situações corroboram, sem dúvidas, as palavras 

de do educador Paulo Freire: “no fundo, a leitura em grupo faz emergir diferentes 

pontos de vista que, expondo-se uns aos outros enriquecem a produção da 

inteligência do texto” (1997: 43). 

Compartilhar com os colegas para elogiar o texto, discutindo, por exemplo, 

questões de ortografia, frases sem sentido, são oportunidades para que os 

educandos com mais dificuldades sejam orientados pelos colegas, que os ajudam 

a esclarecer dúvidas. 

Nessas ocasiões, o educador sempre pode sugerir aos educandos que 

pesquisem sobre os temas que não sabem e dividam com os colegas. Esta atitude 

foi encontrada no campo de pesquisa: os educadores sugerem socializações do 

conhecimento e das dúvidas, ao que os alunos respondem participando da forma 

seguinte, conforme anotam os educadores: 

 

Educador 4: Fazendo uma socialização da leitura, contando para os 
colegas o que leram. 
 
Educador 5: Lendo, discutindo as leituras, participando, perguntam, 
conversam e eu pergunto sobre a leitura e eles respondem. 

 

Há exemplos nos quais os educandos demonstram tamanha criatividade, 

pois que buscam formas de contar o texto lido para os outros que não seja só 

verbalmente: 

 

Educador 4: Hoje, por exemplo, trabalhei em grupos com lendas. 
Eles leram e tentaram descobrir formas de contar para os outros, 
através de cartazes, desenhos (...). 

 

Na Escola Municipal Anita Catarina Malfatti há um diferencial no trabalho 

coletivo entre os educadores, tanto do mesmo ano do ciclo quanto de anos e 
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ciclos diferentes. Este trabalho destaca-se na realização de oficinas de diferentes 

modalidades. As oficinas são elaboradas nas reuniões Aglutinadas e acontecem 

uma por vez por semana, na própria Escola, durante o período de aula. 

O educando escolhe de qual oficina quer participar e se inscreve; caso haja 

muita procura por alguma oficina específica, repete-se a mesma oficina, para que 

todos os inscritos sejam atendidos. Cada oficina é realizada por um educador e 

nelas os educandos convivem não só com os colegas das outras salas, como 

também com outros educadores. 

Após o encerramento das oficinas, há uma socialização entre os 

educandos, na qual podem comentar de quais oficinas participaram, como se deu 

o trabalho, se gostaram ou não e o que aprenderam. Feito isto, os educadores, 

nas Aglutinadas, discutem não só o que os educandos disseram a respeito do 

trabalho, como também o quanto as oficinas ajudam ou não no desenvolvimento 

do aprendizado dos educandos.  

Na unidade escolar pesquisada há um diálogo constante entre os 

educadores, que trocam experiências e materiais entre si. Diariamente, uns vão à 

sala de aula dos outros, para pedir alguma ajuda ou agradecer por algo, bem 

como para verificar se o que foi planejado está se concretizando. 

Fica evidente que esta ação/relação dialógica é de fundamental importância 

para o clima de tranqüilidade na Escola, a partir do exemplo dos educadores, já 

que os educandos percebem essa troca, pois presenciam estas situações de 

diálogo e interação quotidianamente. 

A dialogicidade na Escola Municipal Anita Catarina Malfatti acontece 

também nos momentos de formação, nas trocas metodológicas. O trabalho 

realizado com os diferentes tipos de texto permite aos educadores estudar e 

partilhar o conhecimento desenvolvido. 

Os cursos de formação mais citados pelos educadores foram: o Grupo de 

Intervenção Metodológica – GIM, que se realiza na Escola, nas Aglutinadas, e as 

Trocas Metodológicas que são reuniões mensais de formação oferecidas pela 

Secretaria. 
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Educador 5: Sim, sim (formação mensalmente, trocas 
metodológicas) três horas por semana. Todo ano tem, a gente fica 
sabendo pelos comunicados e tem também o GIM que já é na 
Escola. Acontece também uma vez por mês, na Escola, as 
Aglutinadas, que são só voltadas para a leitura. 

 

A chefe do departamento de Educação Infantil, professora Ana Maria Maia 

Firmino, em entrevista28 a esta pesquisa, fala sobre a formação para o ensino da 

leitura oferecida pela Secretaria: 

 

Estou aqui desde 2001, quando nós criamos o GIM (Grupo de 
Intervenção Metodológica), e ele já passou por diferentes formatos. 
Primeiramente trabalhava só com crianças, em outro momento tirava 
as crianças da sala, também já trabalhou só com leitura e nessa 
época quem fez esse trabalho durante três anos aqui na cidade foi a 
professora Eloísa Dantas. Ela trabalhava só leitura. 

 

No Caderno Introdutório da Secretaria de Educação de Diadema se 

encontra uma descrição de como se dá o Encontro de Trocas Metodológicas: 

 
Mesas-redondas, palestras, oficinas, painéis, exposições e cursos 
são desenvolvidos durante as Trocas Metodológicas. O encontro é 
mais um espaço de formação pela Secretaria de Educação para os 
educadores, professores, coordenadores e agentes de serviço. 
Além do aperfeiçoamento da prática pedagógica, o Encontro 
contribui com subsídios para o currículo escolar da rede municipal. 
(DIADEMA, 2007b: 22) 

 

Os entrevistados destacam que os encontros coletivos de formação 

configuram-se como um importante espaço de trocas de experiências. É o que 

mostram as falas dos educadores ao serem questionados quanto à formação: 

 

Educador 2: Sim, muitas; é claro, especialmente por conta do apoio 
pedagógico recebido do GIM (grupo de intervenção metodológica). 
(...) A partir das intervenções e das trocas com os professores, 
aprendi a trabalhar com a diversidade de textos de qualidade. 
 

 
28 Entrevista concedida a esta pesquisadora em 06/10/2008, para compor este trabalho. 
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Educador 3: Houve formação nas aglutinadas e muita orientação 
oferecida pela professora formadora do GIM. É claro que não tenho 
pernas para aplicar tudo, mas houve. 
 
Educador 5: Houve (...). Tem também a Márcia do GIM, que faz o 
complemento do curso. (...) Antes, eu não valorizava tanto a leitura, 
mas mudei porque aprendi que quanto mais levar o aluno a ler, mais 
melhora terá no vocabulário e também com os vários portadores, vão 
aumentando o conhecimento de mundo, vai ficando mais 
aprimorado. (...) A Márcia [GIM] sempre mostra soluções de como 
trabalhar com esse aluno. Ela sugere como trabalhar problema de 
produção de texto com os alunos e o que fazer para ajudar nossos 
alunos. 

 

As respostas dos entrevistados indicam consenso nas falas dos educadores 

a respeito de incentivar os alunos a lerem, a partir do diálogo. Diante do exposto, é 

possível concluir sobre a presença da dialogicidade no trabalho da Escola 

pesquisada. Este trabalho, que se faz sob o referencial freireano e a partir da 

experiência contextual de uma escola do Município de Diadema, que assume os 

princípios freireanos como orientadores de suas propostas pedagógicas, corrobora 

e reafirma a educação libertadora, conforme a concepção do educador Paulo 

Freire, como consta fundamentalmente em suas próprias palavras: “A  educação 

autêntica (...) não se faz de  A para B ou de A sobre B, mas de A com B, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005: 97). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

 
 
 
 
"A pedagogia do oprimido, como pedagogia 
humanista e libertadora, terá dois momentos 
distintos. O primeiro, em que os oprimidos 
vão desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se na práxis com a sua 
transformação; o segundo, em que, 
transformada a realidade opressora, essa 
pedagogia deixa de ser do oprimido e passa 
a ser a pedagogia dos homens em processo 
de permanente libertação." 

Paulo Freire 
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A realização desta pesquisa é a favor dos “excluídos”, da leitura de bons 

textos, e contra tudo o que os impede de tornarem-se bons leitores, para que 

possam não apenas repetir os vocábulos, mas, isto sim, compreender o que lêem; 

para que haja criticidade na leitura, em favor de aulas em que o respeito aos 

conhecimentos dos educandos se dê na dialogicidade e na compreensão da 

relação fundamental leitura do mundo-leitura da palavra. 

Tornar os educandos leitores críticos é um desafio assumido pelos 

educadores entrevistados, sujeitos desta pesquisa. Além do esforço em atuar 

como construtores do conhecimento, há um grande empenho por parte dos 

educadores e da direção da Escola pesquisada em tornar os educandos 

autônomos e críticos; e este trabalho é tido como um desafio para toda a unidade 

escolar. Este desafio tornou-se também o objeto de estudo que provoca e 

possibilita esta Dissertação. 

“Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes 

aprendeu a ler e a escrever. Ao aprender a ler, nos preparamos para 

imediatamente escrever a fala que socialmente construímos” (Freire, 1997: 36). 

Encontramos o pensamento de Paulo Freire orientando a Educação em 

Diadema. Nas palavras da chefe do departamento de Educação Infantil, 

professora Ana Maria Maia Firmino, em entrevista29 para a construção desta 

pesquisa:  

 
O nosso chão é o Paulo Freire. Não tenho dúvida que a nossa concepção, 
o que nos orienta, o que fundamenta é Paulo Freire; ele é realmente o eixo 
norteador da proposta curricular. E aí a gente vai pra outros autores de 
outras áreas, mas que dialogam com ele. 

 

Este pensamento está expresso nos documentos da Secretaria de 

Educação do Município, através de conceitos de linguagem, diálogo, criticidade, 

autonomia e participação: 

 
A linguagem verbal (oral e escrita) propicia ao indivíduo ser o autor 
de sua própria história, como instrumento de sua interação social. 

 
29 Entrevista concedida a esta pesquisadora em 06/10/2008, para compor este trabalho. 
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A função da linguagem não é apenas cognitiva. Ela constitui a 
afetividade, ao possibilitar a expressão dos sentimentos, emoções 
e impulsos. (DIADEMA, 2007b: 25) 

 

 E acrescenta: 

 
Além disso, (...) cuidar desses alunos de origens e histórias tão 
diferentes significa adotar uma metodologia dialógica, estimulando-
os a novas descobertas, a re-significar os seus conhecimentos, a 
estabelecer novas relações pessoais, a adquirir novos valores e 
novas atitudes na sua relação com o meio social, a reconstruir a 
sua identidade pessoal e coletiva, a ser protagonista de sua 
própria história. (Ibidem: 31) 
 

Freire salienta a importância do trabalho de estímulo à leitura nas escolas: 

 

Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos se 
entregassem ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o 
da escrita, gosto que continuasse a ser estimulado durante todo 
tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um número 
bastante menor de pós-graduandos falando de sua insegurança ou 
de sua incapacidade de escrever. 
Se estudar, para nós, não fosse quase sempre um fardo, se ler 
não fosse uma obrigação amarga a cumprir, se, pelo contrário, 
estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer, de que resulta 
também o indispensável conhecimento com que nos movemos 
melhor no mundo, teríamos índices melhor reveladores da 
qualidade de nossa educação. 
Esse é um esforço que deve começar na pré-escola, intensificar-se 
no período da alfabetização e continuar sem jamais parar. 
(FREIRE, 1997: 37) 

 

Também em Diadema, os educadores envolveram-se profundamente, por 

meio de um movimento participativo e de ampla discussão, no Processo de 

Reorientação Curricular da Educação; nesse movimento foram elaborados os 

Eixos Curriculares do Município, que balizam a proposta que vem sendo 

implementada nas unidades escolares desta cidade, e que a Secretaria de 

Educação deste Município considera como inovador na Proposta Curricular. Estes 

Eixos constam da Proposta Curricular e são apresentados de forma concisa a 

seguir, a título de se considerá-los como elementos muito propícios para uma 

pesquisa mais aprofundada, posto que este trabalho agora apresentado se 
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prestou ao estudo do ensino de leitura; assim é que o que se segue é uma 

apresentação bastante sucinta: 

EIXO 1 – Dignidade e Humanismo – refere a temas relacionados à diversidade 

racial, de gênero, sexualidade, prevenção de doenças e do abuso de drogas; 

EIXO 2 – Cultura – refere a conceitos, práticas, atitudes, valores e costumes 

historicamente construídos pela humanidade; 

EIXO 3 – Democratização da Gestão – propõe uma forma de gestão escolar em 

que todos tenham voz, que possam participar do processo de construção do 

processo pedagógico da escola, tanto dirigentes e funcionários como educandos e 

familiares; 

EIXO 4 – Formação de formadores – refere a valorização da formação continuada 

dos educadores, responsáveis pela formação dos educandos; 

EIXO 5 – Diferentes linguagens – refere a temáticas sobre as diferentes 

possibilidades de expressão e comunicação, presentes no universo sócio-cultural 

dos educandos orienta, ao desenvolvimento da sua expressividade corporal e 

artística, social e consigo própria; 

EIXO 6 – Meio Ambiente – refere a temáticas sobre a preservação do meio 

ambiente e da organização da sociedade através de práticas auto-sustentáveis. 

Implica no desenvolvimento de uma atitude consciente e responsável com a 

continuidade da vida sobre a terra; e 

EIXO 7 – Educar e cuidar – propõe temáticas que garantam o pleno 

desenvolvimento dos educandos no universo escolar, atenta para o fato de que 

educar e cuidar são uma mesma ação. 
  
Pode-se verificar, com clareza, que a organização da unidade escolar que 

ambiente desta pesquisa atende às propostas destes Eixos Curriculares. A opção 

pelo uso de diferentes linguagens no 5º ano do ensino fundamental I está 

articulada com os referidos Eixos da Proposta Curricular; e está pautada numa 

prática emancipatória e libertária. 

Por meios dos instrumentos de pesquisa – observação participante, 

consulta documental, entrevistas –, pode-se constatar que na Escola Anita 

Catarina Malfatti está evidenciada uma proposta diferenciada e eficaz para o 
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ensino da leitura, tendo por base a perspectiva freireana de educação. Esta 

proposta foi observada na prática do Educador 1 e corroborada a partir das 

respostas das entrevistas realizadas com os educadores do 5º ano do Ensino 

Fundamental I. 

Concomitante a esta proposta de ensino, constatou-se também que, em 

Diadema, há uma proposta efetiva de formação de educadores para o ensino da 

leitura, oferecida pela Secretaria de Educação do Município.  

Nas observações realizadas na sala de aula, em Diadema, foi possível 

constatar práticas efetivas de leitura que ensejam a conscientização, a criticidade 

e a participação. Ficam evidenciadas rotinas semanais de prática da leitura tanto 

dos educadores quanto dos educandos. 

Na Escola pesquisada, além da prática em sala de aula, destacam-se 

também como prática de leitura: a contação de histórias, os agrupamentos, os 

eventos no pátio da escola, as visitas freqüentes à sala de leitura, as aulas de 

informática, as visitas à biblioteca municipal e a leitura de textos realizados pelos 

educadores aos educandos. 

Trabalhar a prática da leitura em sala de aula tem sido uma tarefa diária na 

Escola, especialmente pelo Educador 1. Constata-se, portanto, na prática 

cotidiana pedagógica o que consta como proposta documental elaborada pela 

Secretaria de Educação de Diadema:  

 
A escola é pólo de construção de aprendizagens significativas para 
todos: alunos, professores, coordenadores, pais e comunidade do 
entorno. Na “escola aprendente”, o aprender de todos se volta a 
um objetivo comum: uma aprendizagem que faça diferença nas 
vidas dos sujeitos, possibilitando-lhes tomar a realidade como 
objeto de conhecimento; não como algo pronto e perene, mas 
como algo passível de mudanças. Que eles possam se ver como 
atores que podem mudar a realidade dessa sociedade, tornando-a 
mais humana, mais igualitária, menos discriminatória. (DIADEMA, 
2007c: 26) 

 

Os professores recebem formação semanal pelo Grupo de Intervenção 

Metodológica – GIM –, que foi criado pela Secretaria de Educação de Diadema e é 

considerado pelos educadores entrevistados como valioso e eficaz, especialmente 
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porque acontece na própria Escola. As falas dos professores mostram a 

importância e os resultados de tal formação, além das Trocas Metodológicas, que 

acontecem uma vez ao mês, que não tratam especificamente da leitura, mas que 

permeiam todas as formações por conta do enfoque que o grupo lhe atribui. 

O incentivo recebido pelos educadores, nesse programa de formação, se 

reflete diariamente na prática com os educandos, o que também é evidenciado 

tanto no empenho dos educadores como no gosto pela leitura demonstrado pelos 

educandos. Alguns alunos lêem livros até durante o intervalo e praticamente todos 

levam livros para casa. 

A troca de experiências entre educadores, a elaboração de projetos de 

forma coletiva por estes, mostrou que há também uma ação autônoma, tendo 

como referência o trabalho da leitura. Quando, por exemplo, um educador propõe 

uma atividade de leitura aos educandos e estes sugerem, com uma autonomia 

incentivada pelo educador, o que gostariam ou não de mudar ou acrescentar à 

atividade proposta, tornam-se co-autores do processo ensino/aprendizagem, 

desde que as sugestões sejam consideradas pertinentes pelo educador, 

fundamentando-se, numa proposta libertadora e emancipatória de ensino. 

O que de fato se evidencia é que a formação oferecida na unidade escolar 

atinge direta e indiretamente a todos educadores e, a partir do momento em que 

planejam coletivamente um projeto, resultado de uma formação e um 

acompanhamento, e o executam, conseguem destacar-se no avanço da produção 

do conhecimento junto aos educandos. 

A análise realizada permite confirmar, portanto, que há uma prática 

diferenciada de leitura na Escola de Ensino Fundamental Anita Catarina Malfatti, 

com referenciais freireanos, conforme esta pesquisa se propôs a discutir e  a 

desenvolver.  

Os resultados aqui apresentados expressam um caminho possível para que 

uma proposta de ensino da leitura se constitua e seja pensada a partir dos 

referenciais freireanos e que esta se dê em um contexto histórico, social e 

pedagógico, favorecendo a construção de um ensino de melhor qualidade. 
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Encontra-se nesta pesquisa uma re-sifignação do conceito do ensino de 

leitura como conhecimento apreendido, não só na sala de aula, como também em 

todo o espaço escolar. Os educadores da Escola pesquisada ousaram mudar o 

paradigma da prática de leitura da Escola como um todo, como espaço de 

aprendizagem. 

Vale dizer, nestas últimas linhas, que a Escola pesquisada mostrou que 

está tornando possível o sonho do gosto pela leitura e comprovando que a 

exigência e a beleza do ato de ler podem contagiar os educandos com a felicidade 

contida nas páginas dos mais belos contos e poemas, bem como fazer com que 

eles se posicionem  criticamente diante das notícias estampadas nas páginas dos 

jornais, lendo a palavra estetizada e o mundo também como campo ético e 

estético. 
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APÊNDICE 
(Entrevistas com os Educadores. Questões utilizadas acompanhadas das 

respostas respectivas.) 



EDUCADOR 1 
 

 

1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os 
alunos da 4ª série?  

1- Que seja prazerosa, que tenha ressonância na vida. 

 

2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  
2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

alunos e o que eles lêem? 
2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os 

alunos têm a eles? 
2.3 Os alunos participam das aulas? Como? 
2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de 

suas aulas da semana, com alunos da 4ª série? Há uma aula específica de 
leitura, durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de 
mundo que os alunos trazem para a escola? Como você faz isso e por 
quê? Pode dar algum exemplo de como isso acontece em sua sala de 
aula? 

2- Diversos portadores de texto. 

2.1-  Lêem textos variados. Eu leio textos mesclados: poesia, jornal, 

revista... Os alunos lêem todos os gêneros. 

2.2-   Levam livros para casa, gibis. 

2.3-  Sim. Perguntando sobre o tema que estamos focando. 

2.4-  Faz parte da rotina diária da escola, é integrado. Neste 

semestre, estamos lendo as crônicas do Dr. Erminio de Morais que versam 

sobre a educação e também a coluna de Willian Vieira sobre obituário, onde 

é feito um trabalho interdisciplinar e os alunos fazem levantamento, por 

exemplo, dos tipos de doença que mais ocasionam a morte dos extintos. 

 
3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino 

de leitura, depois que você assumiu o trabalho como professor, aqui em 



Diadema? Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você 
mudou sua compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  

 

3- Não foi por causa da formação. 

4. A Secretaria da Educação de Diadema ofereceu  cursos, 
formações,  para os professores? Foram oferecidos cursos voltados, 
especificamente, para o ensino de leitura? Em que período (s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 
resposta negativa, por que não participou? 

4.2 A sua participação em cursos, formações, promovidas pela 
Secretaria de Diadema, 

tiveram alguma influência no   pensamento/prática  que você tem 
hoje sobre ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi 
essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações, cursos, durante o período 
em que trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  

4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos, formações, 
tiveram alguma interferência em sua prática? Quais foram? 

 

4- Não. Não. 

4.3-  Participa mas não tem ressonância na prática. Não. 

 
5. Você identifica ações da Secretaria da Educação de Diadema, no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de 
resposta afirmativa, quais?  

 

5- Não.   

 

 

 

 

 

 

 



EDUCADOR 2 
 

1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os 
alunos da 4ª série?  

 

1 – Considero de total importância e faço uso de todos os portadores de 

texto em sala de aula. 

 
2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  
2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

alunos e o que eles lêem? 
2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os 

alunos têm a eles? 
2.3 Os alunos participam das aulas? Como? 
2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de 

suas aulas da semana, com alunos da 4ª série? Há uma aula específica de 
leitura, durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de 
mundo que os alunos trazem para a escola? Como você faz isso e por 
quê? Pode dar algum exemplo de como isso acontece em sua sala de 
aula? 

2 – Trabalho o ensino da leitura o tempo todo e em todas as aulas 

porque permeia todas as disciplinas. 

2.1  – Tenho um armário com livros na própria sala de aula, além do 

material que trago e do que tem na biblioteca. Gosto muito de usar textos 

científicos da revista Superinteressante, por exemplo. 

2.2 – Materiais, livros que ficam no armário e na biblioteca. Os alunos 

também levam para casa. 

2.3 – Participam comentando, dando opinião e falando o que sabem 

sobre o assunto. 

2.4 – Sim, separo sempre a segunda-feira para esses momentos. 

Preparo atividades/momentos de leitura e realizo com os alunos em sala de 

aula. 



2.5 – Sim. Sempre que vamos trabalhar um texto ou fazer uma atividade 

eles comentam que já aconteceu com eles, com um familiar ou conhecido ou o 

que já viram/ouviram sobre o assunto. O exemplo é o gibi. 

 
3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino 

de leitura, depois que você assumiu o trabalho como professor, aqui em 
Diadema? Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você 
mudou sua compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  

3 – Sim, muitas, é claro especialmente por conta do apoio pedagógico 

recebido do GIM (grupo de intervenção metodológica). 

 
4. A Secretaria da Educação de Diadema ofereceu  cursos, 

formações,  para os professores? Foram oferecidos cursos voltados, 
especificamente, para o ensino de leitura? Em que período (s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 
resposta negativa, por que não participou? 

4.2 A sua participação em cursos, formações, promovidas pela 
Secretaria de Diadema, 

tiveram alguma influência no   pensamento/prática  que você tem 
hoje sobre ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi 
essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações, cursos, durante o período 
em que trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  

4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos, formações, 
tiveram alguma interferência em sua prática? Quais foram? 

 4 – Sim, o Pró-letramento, mas dá preferência aos professores das 

crianças de 6, 7 e 8 anos. 

4.1 – Não, só participo das intervenções metodológicas. 

4.2 – A partir das intervenções e das trocas com os professores, aprendi 

a trabalhar com a diversidade de textos de qualidade. 

4.3 – Não 

 



5. Você identifica ações da Secretaria da Educação de Diadema, no 
sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de 
resposta afirmativa, quais?  

 

5 – Além das trocas metodológicas, não especificamente. 

 



EDUCADOR 3 
 

1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os 
alunos da 4ª série?  

 

1 – Trabalhar com o maior e mais diversificados tipos de textos, porém 

que sejam significativos para os alunos. 

 
2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  
2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

alunos e o que eles lêem? 
2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os 

alunos têm a eles? 
2.3 Os alunos participam das aulas? Como? 
2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de 

suas aulas da semana, com alunos da 4ª série? Há uma aula específica de 
leitura, durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de 
mundo que os alunos trazem para a escola? Como você faz isso e por 
quê? Pode dar algum exemplo de como isso acontece em sua sala de 
aula? 

2 – Sempre leio com eles alguma reportagem/poesia/textos de todos os 

gêneros. Eles gostam muito de lerem em voz alta. 

2.1 – Trago sempre textos de diversos gêneros e músicas também faço 

o uso da biblioteca sempre que possível. 

2.2 – Faço uso da biblioteca, trabalho com jornal em conjunto com os 

outros professores. Disponibilizo gibis. 

2.3 – Participam fazendo comentários, especialmente falando do que 

acontece na vida deles. Se eles conseguirem fazer esta ponte a compreensão 

é melhor. Às vezes tem que chamar-lhes a atenção porque senão perde-se o 

foco da leitura e da aula. 

2.4 – Não consigo ser tão organizada como os outros professores, mas 

sempre que consigo programar as aulas faço esses momentos de leitura. 

2.5 – Sim. Eles fazem relação com o que já sabem sobre o texto.  



 
3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino 

de leitura, depois que você assumiu o trabalho como professor, aqui em 
Diadema? Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você 
mudou sua compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  

3 – Sim, trabalhar continuamente, não ficar só fazendo atividades no 

caderno, tento colocar na prática. 

 
4. A Secretaria da Educação de Diadema ofereceu  cursos, 

formações,  para os professores? Foram oferecidos cursos voltados, 
especificamente, para o ensino de leitura? Em que período (s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 
resposta negativa, por que não participou? 

4.2 A sua participação em cursos, formações, promovidas pela 
Secretaria de Diadema, 

tiveram alguma influência no   pensamento/prática  que você tem 
hoje sobre ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi 
essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações, cursos, durante o período 
em que trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  

4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos, formações, 
tiveram alguma interferência em sua prática? Quais foram? 

 

4 – Sim. Houve formação nas aglutinadas e muita orientação oferecida 

pela professora formadora do GIM. É claro que não tenho pernas para aplicar 

tudo, mas houve. 

4.1 – Sim, embora não tenha cursos com seriedade da prática da leitura. 

4.2 – Não especificamente. 

4.3 – Sim, do Pró-letramento. 

4.3.2 – Sim, teve um trabalho de reflexão, porém a formação é voltada 

para qualquer necessidade. 

 



5. Você identifica ações da Secretaria da Educação de Diadema, no 
sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de 
resposta afirmativa, quais?  

5 – Não. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCADOR 4 
 

1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os 
alunos da 4ª série?  

 

1 – O prazer de ler, de conhecer autores e gêneros, a leituras em si, e, 

tudo o que tem a respeito da leitura. 

 
2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  
2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

alunos e o que eles lêem? 
2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os 

alunos têm a eles? 
2.3 Os alunos participam das aulas? Como? 
2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de 

suas aulas da semana, com alunos da 4ª série? Há uma aula específica de 
leitura, durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de 
mundo que os alunos trazem para a escola? Como você faz isso e por 
quê? Pode dar algum exemplo de como isso acontece em sua sala de 
aula? 

 

 

2 – Toda semana eu proponho um gênero e faço interpretação e 

produção de texto com os alunos. 

2.1 – Poesia, contos, lendas, textos instrumentais, crônicas e textos 

jornalísticos. Eu leio para eles todos os dias e toda segunda-feira tem a 

socialização dos livros da semana (livros que os alunos escolhem e levam para 

casa) e aí eles contam sobre o autor que leram e é qualquer gênero, eles 

escolhem. 

2.2 – Caixa de livros, biblioteca, material que trago de casa e da 

biblioteca municipal que todas as salas de 4ª série foram fazer a carteirinha 

com seus professores e eles trazem os livros de lá. 



2.3 – Fazendo uma socialização da leitura contando para os colegas o 

que leram. 

2.4 – Segunda-feira a deles, mas a semana toda, todas as aulas a leitura 

está presente e dá para garantir porque foi dividida em habilidades. 

2.5 – Também. Através das discussões sobre o que já viram, perguntas 

do tipo: o que você já viu sobre isso, esse assunto? Por exemplo, estou 

trabalhando sobre o açúcar, a disposição da chegada dos portugueses... 

Aí conto para eles sobre a cana de açúcar – álcool - biodíesel – o 

passado do açúcar – o hoje da cana de açúcar – o álcool – e ensino a fazerem 

essa relação. 

Hoje, por exemplo, trabalhei, em grupos, com lendas. Eles leram e 

tentaram descobrir formas de contar para os outros (uns resolveram fazer 

cartazes para outros). 

 
3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino 

de leitura, depois que você assumiu o trabalho como professor, aqui em 
Diadema? Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você 
mudou sua compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  

3 – Não. A formação foi feita em Diadema. Antes, tinha mais formação 

com relação ao trabalho com a leitura e a escrita, mas sempre foi dado esse 

incentivo. 

 
4. A Secretaria da Educação de Diadema ofereceu  cursos, 

formações,  para os professores? Foram oferecidos cursos voltados, 
especificamente, para o ensino de leitura? Em que período (s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 
resposta negativa, por que não participou? 

4.2 A sua participação em cursos, formações, promovidas pela 
Secretaria de Diadema, 

tiveram alguma influência no   pensamento/prática  que você tem 
hoje sobre ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi 
essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações, cursos, durante o período 
em que trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  



4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos, formações, 
tiveram alguma interferência em sua prática? Quais foram? 

4 – Sim. Nas trocas metodológicas, trazem pessoas para falar sobre o 

assunto, mas nos últimos quatro anos baixou muito o número e o nível. 

4.1 – Não, porque não teve. 

4.2 – Não. 

4.3 – Diversidade cultural pela Universidade de Brasília 2006 (não 

presencial), Africanidades pela prefeitura de São Bernardo (2006) e Trabalhar a 

noção do gênero literário pela PUC-SP oferecido no 1º semestre de 2005. 

 
5. Você identifica ações da Secretaria da Educação de Diadema, no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de 
resposta afirmativa, quais?  

 

5 – Não. Depende do posicionamento, da postura do professor. Onde as 

bibliotecas funcionam há uma ação mais direta, mas depende só do professor. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCADOR 5 
 
 

1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os 
alunos da 4ª série?  

 

1 – Muita leitura de todos os gêneros (todos os tipos de portadores). Ler 

bastante para ter vários modelos para enriquecer o vocabulário e terem uma 

boa produção de texto. 

 

 

2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  
2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

alunos e o que eles lêem? 
2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os 

alunos têm a eles? 
2.3 Os alunos participam das aulas? Como? 
2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de 

suas aulas da semana, com alunos da 4ª série? Há uma aula específica de 
leitura, durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de 
mundo que os alunos trazem para a escola? Como você faz isso e por 
quê? Pode dar algum exemplo de como isso acontece em sua sala de 
aula? 

2 – Faz interdisciplinarmente leitura e interpretação de texto.Por 

exemplo: na história, eles fazem leitura silenciosa 10-20 minutos. Leitura 

compartilhada – começa e cada um lê uma frase ou leitura individual e cada um 

interpreta sozinho. 

2.1 – Conteúdo do livro didático. Leio um livro por quinzena ou mensal. 

Nos primeiros 15 minutos  da aula leio uma lenda, ou um de conto de 

assombração (eles adoram). Nos últimos quinze minutos mais ou menos leio 

trechos do livro Descanse em paz meu amor. 

2.2 – Caixa de leitura, livros de todos os gêneros (gibis, contos, fábulas, 

novelas, de teatros). 



E trabalho rodiziando as três caixinhas de livros com os outros três 

professores. 

2.3 – Lendo, discutindo as leituras, participando, perguntam, conversam 

e eu pergunto sobre a leitura e eles respondem. 

2.4 – É diário. Já o dia da biblioteca é a cada 15 dias, uma hora. Lá eles 

escolhem o livro que querem ou pegam os livros e dá um para cada um e se 

não gostar troca. Trabalho assim a leitura por prazer. 

2.5 – Faz uma sondagem no começo do ano e na discussão quando 

aborda o tema sobre uma dúvida que tenham ou num acontecimento do ano 

que ficou/a engasgado. EX.:Caso Isabela / morte dos nenês na creche. 

 

3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino 
de leitura, depois que você assumiu o trabalho como professor, aqui em 
Diadema? Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você 
mudou sua compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  

3 – Houve, por um curso que fiz chamado Ler e Escrever (fiz pelo 

Estado de São Paulo) em 2004, com duração de um ano e meio. Tem também 

a Márcia do GIM, que faz o complemento do curso. O curso que há é o Ler e 

Aprender. Antes, eu não valorizava tanto a leitura, mas mudei porque aprendi 

que quanto mais levar o aluno a ler, mais melhora terá no vocabulário e 

também com os vários portadores, vão aumentando o conhecimento de 

mundo, vai ficando mais aprimorado. Gosto também de mostrar como é feita 

essa leitura e de fazer com eles para que vejam como é ler bem. Ex.: Uma 

receita de bolo é diferente de um texto científico, que é diferente de uma poesia 

e etc. Eu descobri que é lendo e falando que vão perceber e enriquecer a 

qualidade. 

 

4. A Secretaria da Educação de Diadema ofereceu  cursos, 
formações,  para os professores? Foram oferecidos cursos voltados, 
especificamente, para o ensino de leitura? Em que período (s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 
resposta negativa, por que não participou? 

4.2 A sua participação em cursos, formações, promovidas pela 
Secretaria de Diadema, 



tiveram alguma influência no   pensamento/prática  que você tem 
hoje sobre ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi 
essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações, cursos, durante o período 
em que trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  

4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos, formações, 
tiveram alguma interferência em sua prática? Quais foram? 

 

4 – Sim – sim (formação mensalmente, trocas metodológicas) 3 horas 

por semana. Todo ano tem, a gente fica sabendo pelos comunicados e tem 

também o Gim que já é na escola. Acontece também uma vez por mês, na 

escola as aglutinadas, que são  só voltadas para a leitura. 

4.1 – Sim 

4.2 – Com certeza – cada coisa nova que vai aprendendo muda sua 

maneira de ser para aplicar na sala de aula. É preciso fazer leituras que fazem, 

e também leituras compartilhadas  para mostrar o que e como se trabalhar. 

4.3 – Trabalho a entonação, pontuação, quantos parágrafos tem, como 

são formados, e esino a fazerem a auto-correção. 

 
5. Você identifica ações da Secretaria da Educação de Diadema, no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de 
resposta afirmativa, quais?  

5 – A Márcia (Gim) sempre mostra soluções de como trabalhar com esse 

aluno. Ela sugere como trabalhar problema de produção de texto com os 

alunos e o que fazer para ajudar nossos alunos. 

 

 

  

 

 

 

 



EDUCADOR 6 
 

 

 1. O que você considera importante, no ensino da leitura, para os alunos 
da 4ª série?  

 

1 - Principalmente a questão do entendimento, se o aluno entendeu realmente 

do que se trata a leitura e o gênero portador, se vai favorecer ou não a sua 

própria formação. Para desenvolver a sua visão de mundo. 

 

2. Como você trabalha com o ensino da leitura em sala de aula?  
2.1 Quais gêneros literários você trabalha? O que você lê para seus 

alunos e o que eles lêem? 
2.2 Quais materiais de leitura você disponibiliza e que acesso os 

alunos têm a eles? 
2.3 Os alunos participam das aulas? Como? 
2.4 O ensino da leitura é um momento específico, no conjunto de 

suas aulas da semana, com alunos da 4ª série? Há uma aula específica de 
leitura, durante o seu trabalho semanal? Como isso acontece? 

2.5 Você trabalha, no ensino da leitura, com os conhecimentos de 
mundo que os alunos trazem para a escola? Como você faz isso e por 
quê? Pode dar algum exemplo de como isso acontece em sua sala de 
aula? 

  

2 - Procuro fazer a leitura diária por prazer mesmo. Exemplo: nas segundas-

feira trabalho com contos, terças, jornalismo, quartas, informativos e assim vai. 

Faz (respondem) o questionário, o que entenderam, o que acharam, se 

gostaram. Quando o texto é mais profundo busco um direcionamento, uma 

interpretação, informações e entendimento do que está implícito e explícito. Por 

exemplo, um protesto dos alunos sobre o que já sabem e o que leram e não 

entenderam, ou o que não concordam.  

  

2.1 – Poemas, contos, livros da coleção para gostar de ler de contos e fábulas 

do Ricardo de Azevedo. O que eles lêem... Livros da biblioteca circulante e na 



segunda-feira levam um livrinho para casa e fazem a troca por outro livro. 

Também na segunda-feira, usufruem o espaço da biblioteca. 

  

2.2 – Tem a biblioteca, a caixa de livros, a aula de informática (trabalhamos 

com textos, temas), livros paradidáticos e didáticos, jornais... 

 

 2.3 - Sim, são bastante ativos, se colocam, questionam, propõem atividade de 

leitura, vão atrás de outros poemas, procuram, pesquisam modelos, formas. Há 

diferenças nos grupos uns são mais e outros são menos atuantes. 

  

2.4 - Agrupamento é um trabalho específico com as quartas séries que é o tal 

de rodízio. Toda semana eles se agrupam de maneira que trabalham com 

diferentes temas. Há as oficinas de leitura onde dá para observar o trabalho de 

cada professor que é responsável por uma oficina diferente e se realiza a 

observação implícita e explícita. Tem que direcionar e orientar para os alunos 

perceber o que está lá, como é o trabalho e o que se pretende lá. 

  

2.5 - Sim, procuro saber, investigar o que trazem, aproveito e acrescento mais 

coisas. A minha intenção é aprofundar a pesquisa, por exemplo: o texto aborda 

um mesmo tema e tento aprofundar e comparar para que o aluno forme sua 

própria opinião. 

  

3. Houve alguma mudança na sua compreensão e prática de ensino de 
leitura, depois que você assumiu o trabalho como professor, aqui em 
Diadema? Em caso afirmativo, que mudança foi essa? Por que você 
mudou sua compreensão e/ou prática de ensino de leitura?  

3 - Sim, ficou mais atento e sente necessidade de pesquisar mais sobre 

o assunto. Assim como novas informações e dinâmicas.  

 

 4. A Secretaria da Educação de Diadema ofereceu  cursos, 
formações,  para os professores? Foram oferecidos cursos voltados, 
especificamente, para o ensino de leitura? Em que período (s)? 

4.1 Você participou desses cursos, dessas formações? Em caso de 
resposta negativa, por que não participou? 



4.2 A sua participação em cursos, formações, promovidas pela 
Secretaria de Diadema, 

tiveram alguma influência no   pensamento/prática  que você tem 
hoje sobre ensino de leitura? Em caso de resposta afirmativa, qual foi 
essa influência?  

4.3 Você participou de outras formações, cursos, durante o período 
em que trabalha no magistério aqui em Diadema? Quais?  

4.3.2 Em caso de resposta afirmativa, esses cursos, formações, 
tiveram alguma interferência em sua prática? Quais foram? 
4 - Sempre colocam comunicados de que tem cursos/oficinas e depende da 

disposição de cada um, tem também as trocas metodológicas.  

Só o Letra e Vida, no ano passado.  

  

4.1 - Sim, eu fiz durante um ano e meio. 

  

4.2 - Sim, sempre muda sim, passa a olhar com mais cuidado e seriedade. 

Modificamos nossa postura e a maneira de como direcionar nossa atividade de 

maneira mais conscientizada. 

  

4.3 - Sim, das trocas metodológicas.  

  

4.3.1 - Sim, apliquei algumas sugestões em sala de aula e trabalhei a reflexão - 

ação. 

Por exemplo: Como trabalho fábulas com as crianças e a contação de histórias, 

como registrar adequadamente o que você desenvolve em sala de aula. 

  

5. Você identifica ações da Secretaria da Educação de Diadema, no 
sentido de contribuir para o desenvolvimento da leitura? Em caso de 
resposta afirmativa, quais?  

5 - Sinto que sempre estão investindo. Mandam comunicados, orientam, 

mandam alguma coisa que dá para se fazer. 

Teve um que foi para trabalhar na biblioteca, foi no começo do ano passado. 

Foi um por escola. Como fazer a emeroteca (trabalho com artigos). 
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