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Este é um texto que, em sua justa medida, se pretende uma discussão teórico-metodológica. 

Dizemos justa porque nossa intenção aqui não é descrever passos ou rotinas do que se poderia 

discriminar como mais uma pesquisa sobre leitura na escola. Para além disso, queremos trazer à 

cena enunciativa considerações que privilegiem a vivência participativa de um grupo de pesquisa 

que, ao assumir leituras e linguagens como substantivos/substratos plurais, demarcou sua aposta 

metodológica no alargamento da concepção de texto e na articulação das diferentes linguagens para 

a ressignificação do universo leitor de nossos alunos.  

 Junto a Gatti (2000), optamos por pensar o método como “ato vivo”, e que, portanto, se 

materializa nas ações do pesquisador e na maneira como esse olha para as coisas a sua volta. 

Podemos imaginar que, visto por esse ângulo, o método assume uma faceta de inacabamento no 

interior do processo de pesquisa. Ao mesmo tempo em que orienta uma forma de compreensão de 

uma determinada realidade (revelando-se por entre as escolhas epistemológicas que definem 

procedimentos e instrumentos a serem adotados), o método se reconstrói continuamente no próprio 

movimento compreensivo que conduz, como se fosse um constante devir do ato de pesquisar.  

Por isso, o percurso metodológico por nós assumido não pode ser simplesmente “dissecado”, 

como se “morto”, e separado de todo um movimento discursivo/simbólico que organizou e deu 

sentido ao campo em seu próprio acontecer. Daí tomarmos por base a construção do livro “Casas 

Poéticas”, de autoria dos alunos participantes da pesquisa - e de existência não planejada a priori 

pelo grupo - para sinalizarmos o universo teórico-metodológico criado coletivamente.  

Como fruto do processo de pesquisa, o livro coloca em evidência alguns dos enfoques que 

orientaram a condução do campo e que serão alvo de nossas reflexões no presente texto. Em termos 

conceituais, indica a tônica da leitura como um ato de compreensão, para além da mera repetição de 

                                                           
1 Trabalho produzido a partir da pesquisa “A leitura no aperfeiçoamento do ensino: uma proposta de pesquisa 
participante”, financiada pela FAPERJ, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Educação e Comunicação, coordenado 
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No sítio do projeto – www.leiturasnaescola.org – há a descrição dos 20 encontros com os alunos da escola, bem como 
informações sobre os participantes, sobre o projeto original, entre outras.   
 



sentidos já legitimados. Com ela, toda uma carga teórica se entrecruza: polissemia, leitura e 

hegemonia de sentido, articulação de linguagens, autoria.  

Em termos metodológicos, as “Casas Poéticas” são um produto coletivo de uma proposta que 

se fez participante. Evidenciam uma vivência metodológica assentada no trabalho compartilhado e 

na tentativa de rompimento com algumas práticas culturais que mantêm na superficialidade o 

diálogo entre a universidade e a escola. No entorno de todas essas questões, a firme crença na 

contribuição do discurso poético para a ampliação do universo ético/estético de nossos alunos 

leitores.  

 

As condições de produção do trabalho com as linguagens, textos e leituras 

 

A pesquisa teve como horizonte a melhoria do ensino público, com base no aprofundamento 

do diálogo entre universidade e escola, considerando a formação inicial e continuada de professores, 

pela focalização da leitura de textos não mais restritos à linguagem verbal escrita. 

Para tanto, assumiu a incorporação educacional das tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC) como suporte para a aproximação de textos e leituras no contexto escolar, 

objetivando sua constituição multimidiática: a possibilidade de veiculação de textos tecidos por 

múltiplas linguagens, como a maioria dos textos que circula socialmente. 

O trabalho partiu da compreensão dos sentidos que os textos produzem para os diferentes 

sujeitos, antes e para além da intervenção autoritária do que já está legitimado, que pode ser repetido 

para fins de resultado, mas que compromete o próprio sentido do trabalho pedagógico e afasta a 

todos da leitura crítica potencializadora de uma nova relação com a leitura para a aquisição de 

conhecimentos. Daí a focalização: (a) dos textos multimidiáticos veiculados pelas tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC); (b) das histórias de leitura destes textos e as histórias de leitura 

dos sujeitos envolvidos; e (c) das relações entre leitura e produção textual.     

Para desenvolver práticas de leitura na escola, partimos de alguns pressupostos básicos. Um 

deles foi o conceito de linguagens que fundamentou nossas ações, pois é por meio das diversas 

linguagens (palavra, imagem, som) veiculadas pelas TIC, que nós nos comunicamos e nos 

relacionamos com os sujeitos e com o contexto social no qual estamos inseridos.  

Essas linguagens não funcionam como transmissores de informações, mas como efeito de 

sentido entre interlocutores em um contexto situacional e, portanto, a articulação de linguagens não 

se faz aleatoriamente. Constituindo os discursos, as linguagens não são apenas coexistentes 



(NUNES, 1999) e não são complementares, como afirma Barthes (1990). Elas se articulam 

remetendo a sentidos interessados e posicionados socialmente, produzindo efeitos de sentido 

(BARRETO & GUIMARÃES, 2007). 

Portanto, é por meio das linguagens que materializamos as relações sociais, então elas são o 

lugar de conflito onde se estabelece a relação entre sujeito e sociedade (ORLANDI, 1987). Como 

participamos da constituição social através das linguagens, na escola precisávamos trabalhar com os 

textos e linguagens que circulam socialmente, para que pudéssemos nos apropriar delas de modo a 

possibilitar nossa participação no contexto social do qual pertencemos. 

Isto quer dizer que não estávamos preocupados em “ensinar” leitura baseados apenas na 

linguagem verbal e nem tampouco apenas na norma padrão gramatical. Conhecer todas as regras 

gramaticais que sustentam a linguagem verbal padrão não nos faz necessariamente conhecer o jogo 

ideológico presente em qualquer texto, seja aquele produzido por meio da palavra, da imagem ou do 

som, e também não faz com que possamos nos expressar e participar melhor nas diversas dimensões 

sociais. A escrita e a norma padrão precisam também ser ensinadas, mas dentro de uma concepção 

mais ampla de linguagem(ns). Considerar apenas as condições de leitura e de expressão com base na 

gramática normativa, só contribui para desqualificar outras formas de comunicação e de 

movimentação social, negligenciando as estratégias discursivas construídas na sociedade. 

Para além das normas e da linguagem verbal buscávamos discutir a relação que o texto 

estabelece com o seu contexto. Com base em Bakhtin (1999), filósofo da linguagem que pensa o 

homem a partir de uma perspectiva radicalmente social, consideramos que a linguagem tem 

dimensões dialógicas e ideológicas determinadas historicamente. “Não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 

agradáveis ou desagradáveis. A palavra está sempre carregada de um conteúdo e um sentido 

ideológico e vivencial” (BAKHTIN, 1999, p.95). 

Dessa forma, para que compreendêssemos o discurso (que amplamente pode se materializar 

num texto falado, escrito, imagético, icônico ou gestual), sempre questionávamos o contexto em que 

ele fora produzido. Essa compreensão implica não apenas a identificação dos sistemas e sinais 

normativos da língua, mas, e sobretudo, dos subtextos e das intenções nele não explicitadas. É 

justamente o contexto extraverbal que determina o significado da comunicação, tornando-a 

inteligível para o interlocutor. 

Diante destes pressupostos, era importante que todos os envolvidos na pesquisa 

considerassem que nenhum texto, mesmo sendo ele apenas uma palavra, uma imagem ou um som, 



possui apenas um sentido. O que parece ser “o sentido correto” geralmente é o sentido legitimado 

socialmente ou o sentido hegemônico. Por isso, para Orlandi (1990, p.12), “compreender é saber que 

o sentido pode ser outro”, diferente daquele que parece ser óbvio ou “o correto”. E esta concepção 

sugeriu uma das condições fundamentais para a construção de estratégias de leitura na escola. 

Então, desde os primeiros encontros, procuramos trabalhar sempre para, coletivamente, 

considerarmos a condição polissêmica dos textos, os diferentes sentidos possíveis e os diversos 

modos de leitura dos textos contemporâneos, que são diferentes dos de antigamente e, por isso, 

exigem novas formas de leitura (BARRETO, 2006). 

Partimos das estratégias discursivas que os alunos construíram para ler, se expressar e viver 

em sociedade, para poder ampliá-las, superando a leitura do sentido hegemônico. Ou seja, o ponto 

de partida foi a compreensão dos sentidos que os textos produzem para os diferentes sujeitos 

envolvidos na pesquisa, para questionarmos o “óbvio”, aquele sentido que parece ser “o” certo, 

possibilitando ir além da intervenção autoritária do que já está legitimado, encorajando o “diálogo 

com o texto e suas vozes” (RIBAS, 2008) e permitindo o resgate das histórias de leitura dos textos e 

a história de leitura dos sujeitos. 

 

Das casas como objeto de consumo às “Casas Poéticas” 

 

Os pressupostos explicitados na seção anterior pautaram todos os encontros na escola. No 

entanto, como ressaltamos na introdução deste texto, destacamos uma situação que se desenvolveu a 

partir do 12º encontro.  

Neste encontro, com o objetivo de trabalhar as condições de produção dos sentidos 

denotativos e conotativos, foi desenvolvida uma atividade que tinha como ponto de partida dois 

tipos de textos sobre um mesmo “objeto” – a casa –, com vistas a promover a discussão acerca dos 

modos como ele é tratado em cada um. Um se tratava da venda de casas, em classificados de jornal. 

O outro era a canção de Vinícius de Moraes “A Casa”, gravada por Toquinho. 

Com base nos anúncios ilustrados com as fotos das casas a venda, foi pedido que os alunos 

desenhassem no quadro de giz “pedaços” de casas e que não poderiam deixar de figurar em uma casa 

anunciada no jornal: telhado, paredes, portas etc. 

De modo a fomentar a discussão acerca dos sentidos denotativos e conotativos, fomos apagando 

esses “pedaços”, à medida que a poesia “A casa” de Vinícius de Moraes, gravada por Toquinho, 

indicava a “falta” de características objetivas do referente em questão.  



Depois da discussão em torno dos textos e as relações entre eles, solicitamos que os alunos 

produzissem um texto elaborado por meio de desenho, colagem e escrita sobre a representação de 

casa construída por eles, em seu sentido mais comum, mais literal (denotativo) e em seu sentido 

mais amplo, mais poético, mais imaginário, mais figurado ou sonhado (conotativo). 

Com exceção de uma aluna, toda a turma em vez de representar a casa em sentido figurado, a 

representou com casas luxuosas, simbolizando o “sonho” de consumo, como mostram os trabalhos 

abaixo: 

  

     

 

Os sentidos que deveriam ser os conotativos eram representados pelo “sonho” de consumo 

de casa objetiva. Ela vinha acompanhada de vários objetos que nem sequer fazem essencialmente 

parte de casas (como celulares, purificadores de água, etc.). Ao observar este efeito, tudo levava a 

crer que nossa “idéia parecia boa, mas não deu muito certo. Da próxima vez...”2.  

Vimos que acabamos por reforçar o sentido de casa como objeto de consumo, primeiro pelos 

anúncios de jornal e segundo pela canção escolhida para trabalhar os sentidos conotativos, já que a 

versão gravada pelo grupo Capital Inicial é a abertura do quadro “Lar doce lar” do programa 

Caldeirão do Huck.  

                                                           
2 Eixo temático de dois eventos acadêmicos, promovidos pela pesquisa em voga.    



No referido quadro, patrocinado por lojas de construção e de decoração, é recorrente a 

associação entre casa pequena ou com problemas, no sentido mais denotativo, e “lar” como 

“pesadelo”, no sentido mais conotativo, bem como entre casa reformada, decorada e o “sonhado lar 

doce lar”. Esta associação está explicitada na proposta do quadro e, além de figurar no sítio do 

programa na internet, se repete todos os sábados: 

Você conseguiu com muito sacrifício comprar a tão sonhada casa própria? Batalhou por anos, 
contando os centavos, economizando daqui, dali, mas com o passar do tempo o sonho foi se 
transformando em pesadelo por causa daquelas manchas que se instalaram na parede, daquele buraco 
que surgiu no quintal ou daquele ruído na cama que não te deixa dormir? 

Não se desespere! O Caldeirão vai te ajudar. Escreva para a gente contando a relação de amor entre a 
sua família e a sua casa própria. Explique por que o seu cantinho merece ganhar uma nova decoração, 
por que a sua família merece ser a escolhida e não esqueça de mandar fotos ilustrando a sua história. 
Se vocês superarem o desafio lançado por Luciano, a sua casa vai voltar a ser um “Lar Doce 

Lar”(grifo nosso). 

 

Neste momento, nos pareceu claro que, embora consideremos que não somos passivos diante 

deste tipo de apelo, o excesso de imagens, sons e palavras que se articulam nos textos 

contemporâneos, a repetição e a fixação do sentido de casa como “objeto” de consumo para uma 

vivência familiar melhor, orientava os sentidos que os alunos e nós atribuímos ao referente e aos 

textos trabalhados.  

  Diante desta situação previamente não cogitada, trabalhamos com diversos textos, 

considerando a polissemia que os constituem. Alguns deles destacamos abaixo:  

   



   

 

 Coletivamente os alunos expuseram questões e sentidos relacionados com suas vidas, tais 

como: “o maracanã é a casa do esporte” (uma das alunas treina atletismo lá), “a mansão é do 

aposentado” (exprimindo a visão de aposentado como “rico”, porque na comunidade em que 

habitam os aposentados são arrimo de família), entre outras representações e sentidos. Também 

trabalhamos o livro “Casas” de Roseana Murray que apresenta, por meio da poesia, diferentes 

sentidos para “casa”. 

Diante da empolgação e dos diversos sentidos diferentes do legitimado atribuídos, 

percebemos neste momento que não se tratava de termos posto em prática uma idéia ruim e nem que 

tinha sido um erro de percurso, mas de uma construção coletiva de um caminho, com sua errância 

constitutiva. “Errar, não enquanto oposição a acertar, mas como caminhar sem direção 

preestabelecida, estar aberto às muitas possibilidades” (RIBAS, 2008, p.70).  

Assim como não há apenas um sentido correto para os textos, não existe caminho certo 

previamente estabelecido. Os saberes, leituras, textos, sentidos vão sendo construídos no percurso, 

praticando uma “escuta sensível” (BARBIER, 1985) do outro e de si mesmo, rompendo com “o” 

sentido certo, com “o” outro legitimado. 

A partir da compreensão dos diversos sentidos atribuídos a casas, pudemos fortalecê-los, 

questionando “o” sentido fixado na produção de sentidos diante do programa de TV. Por exemplo, 

em uma atividade relativa a este aspecto, trabalhamos com as duas versões da canção de Vinícius de 

Moraes, seus contextos e especificamente os sentidos que atribuíam à canção e ao objeto “casa” no 



contexto do quadro “Lar doce lar”. Neste processo fomos questionando os sentidos hegemônicos 

materializados nos textos e nas leituras, procurando compreender os diferentes sentidos que 

construíamos, que se constituíam a partir de contextos, interesses, vivências e subjetividades 

diversas. 

Desta forma, os alunos foram desconfiando que “a verdade”, “a” interpretação correta, “o” 

sentido certo não estão no texto e nem no autor e, ao mesmo tempo, foram confiando nos sentidos 

atribuídos por eles aos textos. Nas discussões ficava clara a construção da convicção de que “ler é 

saber que o sentido pode ser outro” (ORLANDI, 2006).  

Em outras palavras, fomos entendendo e confiando na existência de diversas “verdades” 

possíveis, que têm a ver com os sujeitos (autores/leitores), com suas condições de produção de 

sentidos.  

Foi assim que pudemos presenciar a ressignificação coletiva das práticas de leitura, da leitura 

desautomatizada e do leitor como presença ativa e atuante no processo de produção de sentidos. 

Para materializar todo este processo, elaboramos um livro, intitulado “Casas Poéticas”, com poemas 

visuais, poemas relacionados a imagens, poemas dos alunos que articulavam palavra, som3 e 

imagem. 

 

   

 

Com efeito, diante desses pressupostos conceituais e caminho percorrido, aqui sintetizados, 

optamos por desenvolver um trabalho de campo pautado na articulação de linguagens e gêneros 

discursivos, no intuito de permitir que múltiplas significações fossem atribuídas pelo leitor em 

interação com diferentes materialidades textuais e simbólicas.  

                                                           
3 Além de todos os poemas terem uma musicalidade própria, criada pelo som das palavras, um deles era uma paródia de 

canção conhecida. 



 

Sujeitos leitores por entre as trilhas de uma pesquisa participante  

 

Como vimos, o olhar que lançamos sobre o livro “Casas Poéticas” transborda suas margens e 

acena para o panorama conceitual que dá sustentação teórica à proposta de pesquisa implementada. 

Mas sua constituição pode também nos orientar para o percurso metodológico assumido, 

intencionalmente, sob o viés participativo.  

Na configuração de uma pesquisa participante há um componente político que orienta o 

processo de investigação, tendo por perspectiva a intervenção numa dada realidade social. Por ser 

um conceito elástico, abrigando diferentes concepções e práticas de investigação, revela múltiplos 

aspectos de um processo participativo que tem por finalidade “olhar com particular interesse o 

movimento social a partir de situações e dos sujeitos que realizam anonimamente a história 

(EZPELETA & ROCKWELL, 1986, p. 11).  

A opção por uma pesquisa de cunho participante demarca, portanto, nossa aposta política em 

um movimento bidirecional de aprofundamento do diálogo universidade-escola, tendo por eixo 

dialógico o redimensionamento das práticas de leitura da escola referenciada na primeira nota de 

rodapé deste texto. Na dinâmica proposta, todos os participantes da pesquisa são percebidos, em sua 

constituição, como sujeitos leitores: pesquisadores, professores em formação inicial e continuada e 

alunos do ensino fundamental. Sendo múltiplos os sujeitos, de certo, são também múltiplas as 

leituras que se aí entrecruzam: nas proposições teóricas que fundamentam a proposta de pesquisa, no 

planejamento compartilhado do trabalho de campo, nas discussões realizadas ao término de cada 

encontro na escola e nas diferentes práticas vivenciadas pelos alunos sujeitos da pesquisa.  

Com isso, foi possível desenvolver um exercício conjunto de pesquisar, como uma forma de 

romper com certas práticas culturais que insistem em manter na superficialidade o diálogo entre a 

universidade e a escola. Importa dizer que diálogo é aqui, assumido, para além de sua significação 

usual (e em termos bakhtinianos), como um modo de interação verbal, “nem sempre simétrico e 

harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, 

uma sociedade” (BRAIT, 2001, p. 79). É possibilitar, pois, que universidade e escola dialoguem e, 

mesmo respaldadas por teorias e/ou práticas que as constituam a priori, estejam abertas a um 

diálogo construtivo, bem fundamentado e responsivo. Daí, buscarmos compreender não só os 

discursos construídos pelos alunos em interação com diferentes textos e leituras propostos, mas, 

sobretudo, a maneira como esses discursos ecoavam no próprio processo de produção de 



conhecimento. Lá e cá. Na escola e na universidade. Víamos, com isso, possibilidades para que o 

movimento reflexivo/participativo se efetivasse.  

Algumas ações empreendidas buscaram garantir tal dinâmica:  

1) a reflexão conjunta (universidade-escola) sobre situações concretas de ensino-

aprendizagem da leitura; 

2) o cruzamento dos discursos teóricos e práticos formulados a partir das diferentes 

instâncias educativas; 

3) o envolvimento de professores, pesquisadores e alunos da disciplina Pesquisa e Prática 

Pedagógica em um trabalho de planejamento compartilhado, buscando sempre a coerência com os 

objetivos estabelecidos;  

4) a participação da professora responsável pela sala de leitura como bolsista TCT da 

proposta, atuando na organização dos encontros e no trânsito dos pesquisadores na escola. 

Na dinâmica desse movimento, a definição das etapas, estratégias e ações aconteceu na 

própria caminhada construída, por meio de um planejamento participativo que envolveu 

pesquisadores e professores em formação inicial e continuada.  

Os encontros aconteciam uma vez por semana, tendo uma hora de duração. Terminadas as 

atividades na escola, os pesquisadores se reuniam com os graduandos de Pedagogia para discutir 

textos relacionados à prática de pesquisa e para compartilhar os sentidos atribuídos à experiência 

vivenciada por eles como observadores participantes. Nestes momentos, discutiam-se, 

conjuntamente, propostas de textos e atividades para o encontro seguinte na escola. Na reunião 

semanal do grupo de pesquisa, tais discussões eram recuperadas e norteavam a decisão a ser tomada 

quanto ao planejamento. Os diferentes encontros foram sistematizados por seus participantes em 

registros que, em seus muitos formatos, revelavam as múltiplas percepções da experiência vivida em 

campo.  

 Nesse cenário, pode-se dizer que a pesquisa participante se constituiu como uma 

metodologia propícia para desencadear o processo colaborativo instaurado. O trabalho preservou a 

organização e planejamento flexíveis, seguindo diretrizes que poderiam ser reestruturadas a partir 

das discussões com os graduandos de Pedagogia e dos encontros semanais do núcleo de pesquisa. 

O que se pode pontuar, portanto, é que o trabalho de pesquisa realizado enfocou as vertentes 

da formação inicial e continuada, do ensino e da pesquisa, dialeticamente relacionadas a uma 

vivência participativa centrada na proposta de redimensionamento das práticas de leitura realizadas 

na referida escola. Nesse cenário, ressaltam-se, no dizer de Fazenda (1996), os ganhos oriundos da 



formação em pesquisa: enriquecimento das discussões teóricas, a experimentação dos passos dados 

por um pesquisador, o exercício da parceria e a compreensão do sentido de mutualidade das ações.  

Como decorrência do processo de integração ensino/pesquisa, realizamos um trabalho de 

extensão, que se configurou a partir da proposição de duas oficinas acadêmicas. Foram momentos 

de rica interlocução teórico/prática, caracterizando-se como espaços de diálogo entre pesquisadores, 

graduandos e professores em serviço, no encaminhamento das questões relativas à leitura, às 

múltiplas linguagens e às tecnologias da informação e comunicação. Cabe ressaltar a participação 

ativa dos alunos de graduação envolvidos no projeto, com apresentação de trabalhos produzidos a 

partir da experiência de pesquisa vivenciada. 

Por entre as trilhas de uma pesquisa participante, um emaranhado de sujeitos leitores: 

pesquisadores/professores/alunos que, numa ponta, se aventuraram a investigar leituras a fundo, na 

tentativa de não sucumbir à “significação imediata” (EZPELETA & ROCKWELL, 1986); e na 

outra, assumiram uma tentativa de intervenção que culminou na elaboração do livro “Casas 

Poéticas” − de certo, a materialização mais concreta de nossa aposta no alargamento da concepção 

de texto e na produção de múltiplos sentidos que garantem ao leitor, em seu universo subjetivo e 

inviolável, ler/escrever continuamente o contexto que os cerca. 

 

 

Poesia e outros discursos lúdicos como forma de romper com o sentido hegemônico: ponto de 

partida para uma leitura dialógica e potencializadora de novos sentidos 
 
No descomeço era o verbo. 
Só depois é que veio o delírio do verbo. 
O delírio do verbo estava no começo, lá onde 
a criança diz: 
Eu escuto a cor dos passarinhos. 
A criança não sabe que o verbo escutar não 
funciona para cor, mas para o som. 
Então se a criança muda a função de um 
verbo, ele delira. 
E pois. 
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de 
fazer nascimentos. 
O verbo tem que pegar delírios  
(Manoel de Barros, 1993) 

 



Kramer defende “a tese de que a escola brasileira tem, de um lado, deixado de considerar o 

que sabem e o que fazem os professores [e os alunos] e, de outro, tem alijado do ensino da língua 

aqueles que fazem dela material de produção viva” (KRAMER, 2001, p.111).   

De fato, esta prática parece ser muito comum. Quando chegamos à escola os alunos 

esperavam “a” resposta certa ou ficavam receosos em expor o que pensavam sobre as coisas que 

discutíamos. Liam como “reconhecimento e não como produção de sentidos” (RIBAS, 2005, p. 5) 

  Parece que o trabalho com a poesia e a polissemia que a constitui, possibilitou a 

compreensão coletiva de que ler e produzir textos são formas de participar das atividades da vida 

social e não como formas de repetir o legitimado, entendendo os textos na produção de sentidos. 

Viver este processo nos mostrou que o discurso lúdico poético tende estimular a participação 

dos interlocutores (GUIMARÃES, 2002), “transformando a sala de aula em um espaço, onde 

circulem e sejam trabalhados textos da sociedade letrada, textos práticos, textos científicos, 

literários, textos de todos os tipos que possam ser não só lidos e escritos mas, principalmente, 

discutidos” (GOULART, 2008). O que, por conseguinte amplia a condição polissêmica do texto e 

potencializa novos sentidos.  

Esta foi a condição primeira que possibilitou a compreensão acerca da “fértil possibilidade de 

ler, falar, estar no mundo, colocar(-se), e que o alargamento e fundação do próprio espaço dependem 

do diálogo com o outro, na condição de ouvir as suas próprias e as vozes alheias” (RIBAS, 2008, 

p.64).  

Na produção de sentidos restabelecida no processo que descrevemos, praticamos o 

mapeamento no movimento de produção de sentidos, procurando entender para quê, para quem e em 

que contexto os textos são produzidos e em que condições os lemos. 

Diante deste processo, também aprendemos que leitura não pode ser a pretensa liberdade 

total, sob o risco de não produzir sentido nenhum. A poesia é a “voz de fazer nascimentos”, portanto 

as estratégias de leitura foram se desdobrando em dialogismo e intertextualidade, pela compreensão 

coletiva de que ler é saber que os sentidos são diversos e que eles podem ser diferentes do que 

parece óbvio, colocando-se à escuta do outro e de si mesmo, desconfiando do “outro legitimado” 

nos textos e leituras. Algo em torno da imagem que Daniel Pennac (2008) nos traz: 

 
Ler um livro muito interessante pode ser se atracar a um livro, em gíria. 
Em linguagem figurada um livro grosso é um tijolo. 
Liberem-se essas ligações, o tijolo se transforma em nuvem. 

 



O que nos permite tomar livros por tijolos e transformar tijolos em nuvens? Uma das 

respostas possíveis a este questionamento está justamente em perceber a leitura como encontro do 

sujeito com a pluralidade de textos, que lhe permite atribuir sentidos, constituindo-os ao mesmo 

tempo em que os transformam em algo novo. Com isso, livros, tijolos, nuvens e casas vão tomando 

formatos e sentidos outros que escapam aos tradicionalmente determinados.  

As imagens abaixo nos falam disso.  De imaginação criadora e de (re)construção de sentidos. 

Foram produzidas por uma única criança no mesmo contexto das outras imagens apresentadas, 

“encerradas” na lógica hegemônica do consumo. O que as diferenciam das demais? Talvez a 

possibilidade de “voar fora das asas”, assim como nos incita o poeta que se apraz em enlouquecer o 

verbo. A partir delas, a percepção de que a casa não é necessariamente aquela determinada sob a 

égide do consumismo, mas uma casa em permanente construção na corrente de sua imaginação 

criadora. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         O Rio é uma casa                                      O Mar é uma casa. 

        Campos são casas                              A Terra é uma casa 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                 

  

                                               Casa da Natureza 
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