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LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA: UMA RELEITURA DAS ‘MEMÓRIAS DE LEITURA’ DE
PAULO FREIRE1
Arlete Vieira da Silva2
Resumo
Este artigo tem o propósito de apresentar na forma de uma releitura o que Paulo
Freire nos leva a refletir ao tratar da leitura e da escrita ao escrever suas memórias de
leitura na obra A importância do Ato de ler em três artigos que se completam (FREIRE,
1994). Com um viés de reinvenção da obra escolhida, o leitor é provocado para uma
reflexão acerca dos encaminhamentos e alguns determinismos que configuram o
trabalho com a leitura e a escrita na atualidade. Com base em autores e pesquisadores
da área da alfabetização e da leitura e da escrita na escola será traçado
encaminhamentos e alternativas acerca da importância do ato de ler, caracterizando,
dessa forma a intenção propositiva deste artigo ao refletir com educadores e
educadoras sobre o ato de ler na escola.
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Memórias de leitura nas leituras de Paulo Freire
[...] eu me senti levado – e até gostosamente – a ‘reler’ momentos
fundamentais guardados na memória, desde as experiências mais remotas
de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade em que a
compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim
constituindo (FREIRE, 1994, p. 13)

Assim como todo texto memorialístico que se é conduzido pela emoção e pelas
vivências, as memórias de leitura descritas e apresentadas oralmente pelo educador
Paulo Freire são carregadas de emoção, de estratégias e, consequentemente de
determinismos teórico-práticos, que fundados na sua história de vida pessoal,
traduzem suas opções e concepções em torno da leitura e da escrita e de suas práticas
como educador na alfabetização de adultos.
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Antes de leitura e da escrita enquanto ato pedagógico e escolar, a criança lê o
seu mundo descrito na sociedade letrada e identificado em nomes de ruas, de casas
comerciais, de produtos alimentícios, enfim em tudo que a rodeia. Paulo Freire inicia
suas memórias de leitura comprovando essa aptidão natural e universal de toda a
criança que, independente de seu tempo e local, lê o mundo:
[...] me vejo então na casa mediada em que nasci, no Recife, rodeada
de árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade
entre nós [...]. O sítio das avencas de minha mãe –, o quintal amplo
em que se achava, tudo isso foi meu primeiro mudo. [...] na verdade,
aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha
atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas
primeiras leituras. Os ‘textos’, as ‘palavras’ e as ‘letras’ daquele
contexto se encarnavam [...] tudo isso ligado a contextos mais
amplos que o do meu mundo imediato e de cuja existência eu jamais
poderia suspeitar. (FREIRE, 1994, p. 12-14)

Dessa forma, é razoável determinar que leitura e realidade se prendem
dinamicamente, não somente pela escrita espalhada por todos os lados, mas pela
naturalidade em que tudo o que está escrito nos pertence na sociedade. É dessa
leitura do mundo particular e do cotidiano individual que deveria se configurar o
caminho para a leitura de cada pessoa. Ou seja, Paulo Freire ao relatar a “leitura” de
seu mundo mostrou o seu cotidiano e enfatizou que suas aprendizagens foram “as
leituras” que determinaram o seu “eu” criado e recriado, vivido e revivido. No seu ato
de aprender a ler e a escrever, essa leitura, paralela e não superposta, determinou a
sua leitura da palavra, pois fluía naturalmente da leitura de seu mundo particular.
Na busca em encontrar uma definição sobre o processo de alfabetização,
caracterizado na leitura e na escrita a partir de Paulo Freire, não raras vezes nos
deparamos com a assertiva de que a ‘leitura do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura
daquele’ (FREIRE, 1994, p. 11). Para além de uma referência conceitual acerca do
processo de alfabetização esta assertiva tende a determinar que este processo precisa
ser referido no contexto do educando e no qual haja o seu pertencimento enquanto
entendimento de seu mundo, inicialmente e em um segundo momento, escrevê-lo.
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Paulo Freire ao conclamar, que seu processo de alfabetização e de apropriação
da leitura e da escrita aconteceu em sua casa, em seu quintal, não se afastou do
referencial da decodificação de palavras ao supor que ao não se esgotar nesse
processo de sílabas, de palavras e de frases curtas trouxe a compreensão da
inteligência do mundo que o cercava e descrito como sua leitura de mundo construída
em seu viver em Recife, no estado de Pernambuco:

Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das
mangueiras com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos
meus pais. O chão foi meu quadro negro; gravetos, o meu giz
(FREIRE, 1994, p.15)

Não foi diferente com o acesso à escola e com o encontro de sua primeira
professora, a alfabetizadora, a Senhora Eunice Vasconcelos, que de uma forma
amigável, crítica e rigorosa reapresentou a Paulo Freire a leitura da palavra de uma
forma em que fosse descobrindo o mundo através das inúmeras possibilidades de
escrevê-lo. A leitura da ‘palavramundo’ mais uma vez é concretizada em saberes antes
construídos em sua casa, em seu quintal, à sombra das mangueiras. Sua professora
trouxe seu mundo, seus conhecimentos prévios e as possibilidades de abraçar o
mundo que, ao escrevê-lo poderia ser recriado e reinventado.
É inevitável não transpor ao cotidiano de nossas salas de alfabetização nas
escolas públicas e pensá-las na perspectiva da história de vida e de aprendizagem de
cada menino e de cada menina que a compõem. Da mesma forma nas classes de
alfabetização de adultos com homens e com mulheres com experiência de vida, de
trabalho e de perspectivas diferentes do tempo infantil próprio das classes de
alfabetização das crianças. Trago as possibilidades engendradas nos eixos temáticos e
nas palavras geradoras provocadas antes na forma de método e agora como teorias,
proposições e alternativas para construir a leitura e a escrita na escola. Dessa forma e
com estes desafios as memórias de leitura de Paulo Freire foram-me apresentando
caminhos e encaminhamentos para a construção da leitura e da escrita mais
contextualizada e concreta.
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Vales ressaltar ao mencionar que sua opção de estudo e de trabalho é a
alfabetização de adultos, Paulo Freire denuncia que o processo de alfabetização de
adultos em superação aos métodos determinados em manuais didáticos requer uma
prática concebida como um movimento dinâmico construído no diagnóstico do grupo
enquanto perfil pessoal, profissional e de moradia em um primeiro momento para
assegurar uma prática contextualizada e significativa para os alfabetizandos adultos.
Esse movimento dinâmico é um dos aspectos centrais do processo de
alfabetização que deveriam vir do universo vocabular dos grupos
populares, expressando a sua real linguagem, carregadas da
significação de sua experiência existencial e não da experiência do
educador (FREIRE, 1994, p. 13).

Notamos que as palavras surgiam da leitura do mundo e num movimento de
retorno eram transformadas em codificações chamadas por Paulo Freire como as
representações da realidade. Para ele, essas codificações são a “montagem” da
expressão oral em expressão escrita, ou seja:
No fundo esse conjunto de representações de situações concretas
possibilitava aos grupos populares uma “leitura da leitura” anterior
do mundo, antes da leitura da palavra. O ato de ler implica na
percepção crítica, interpretação e “re-escrita” do lido (FREIRE, 1994,
p. 14).

Essas concepções ou esses entendimentos acerca do processo de alfabetização
de adultos passam pelo percurso do “tornar-se professor” desde o seu processo de
formação até ao exercício da docência nessas classes de educação de adultos. A
reflexão é oportuna ao se pensar e concretizar que eixos temáticos acerca da Educação
de jovens e adultos são contemplados nos cursos de formação inicial e ou refletidos
em eventos de formação continuada com o objetivo de atualizar e preparar
professores para a Educação de Jovens e Adultos nas escolas públicas. É notório que
dado ao perfil do estudante desta modalidade de ensino e sua inserção na educação
básica constitui-se obrigação a inserção de estudos, pesquisas e reflexões acerca deste
grupo nos curso de formação de professores. Vale ressaltar que este estudante é o da
escola pública, pois é legitimamente o cidadão ou a cidadã que não teve oportunidade
de ingresso na escola durante a sua infância ou é aquele que defasado na relação série
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idade esperada. Esta compreensão passa necessariamente pelo percurso de formação
de professores como um necessário encaminhamento curricular na formação de
professores e no trabalho docente.
Ao retornar às memórias de leitura de Paulo Freire percebemos que em sua
inserção à docência, a época denominada de curso ginasial, Freire ministrava aulas de
Língua Portuguesa e desabafa que sua opção pelo texto como base para a construção
da leitura e da escrita e, principalmente da formação do leitor, “[...] eram momentos
em que os textos se ofereciam à nossa inquieta procura” (FREIRE, 1994, p. 16) que,
sendo indicotomizáveis esses dois processos – leitura e escrita esclareciam acerca do
bem escrever e do bem ler. O ensino da gramática como único acesso à norma culta,
muito questionada em sua essência do quê, para quê e como escrever traduzia-se em
conteúdos gramaticais que não eram reduzidos “a tabletes de conhecimento” ao
contrário “eram propostos à curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva (p.
17).
Nessa reflexão, avança para o relato de sua experiência com estudantes em
curso superior que, neste momento deveriam ser entusiasmados à construção de uma
leitura crítica de referenciais que explicassem as teorias estudadas e nelas pudessem
reelaborar conhecimentos e teorias. Traz o desabafo de estudantes “cansados” e
desestimulados pela quantidade de obras obrigatórias e de extensos fichamentos
como atividades para a realização de seus cursos universitários.
A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento
nos textos a serem compreendidos, e não mecanicamente
memorizados revela uma visão mágica da escrita. Visão que urge ser
superada [...] em detrimento da qualidade (FREIRE, 1994, p. 17 - 18).

Entretanto, sua crítica e reflexão se confirmam na legitimidade de muitas
leituras e nelas, a grande importância e a necessária leitura dos clássicos da literatura,
da filosofia, enfim dos diferentes objetos de estudo e das áreas de conhecimento.
Ressalta com veemência que, porque educadores e ou futuros professores “a falta de
uma disciplina intelectual inviabilizará nossa prática enquanto professores e
estudantes” (FREIRE, 1994, p. 18). Para além da denúncia desafia os professores à
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leitura e ao testemunho de leitores como dispositivo para a confirmação do preparo
para construir e reelaborar conhecimentos.
Ao tratar da leitura de obras no mundo acadêmico situa ainda a sua experiência
como um professor de Língua Portuguesa e, nela a sua autenticidade e identificação
com as linguagens do povo em paralelo à linguagem culta inscrita nos livros técnicocientíficos e nas obras literárias clássicas. Como reconhecimento de nossa literatura –
a literatura brasileira, traçava comparações entre o corpus linguístico de nossas obras
como um marco da cultura linguistica do Brasil. Apontava, portanto, as diferenças
entre o português do Brasil e o português de Portugal, citando as análises feitas nas
obras de clássicos da literatura como Graciliano Ramos, José Luis do Rego, Jorge
Amado e Gilberto Freire.
Transpondo para minha experiência como professora em um curso de Letras, é
inevitável não assimilar esta informação como uma compreensão crítica acerca da
perspectiva construída para o ensino de Língua Portuguesa como expressão de
linguagens, objeto de estudo do curso de formação de professores. A reflexão sobre o
que ensinar e de como ensinar diante dos padrões linguísticos estabelecidos nos
remete às variedades linguísticas e ao português brasileiro tão bem refletido e
apontado pelo pesquisador e professor Marcos Bagno. Para este autor, o ensino da
gramática tradicional legitima preconceitos sociais que revelam o tipo de sociedade
que ela surgiu, ou seja,
[...] preconceitos que vem sendo sistematicamente denunciados e
combatidos desde o início da era moderna e mais enfaticamente nos
últimos cem anos. Como produto intelectual de uma sociedade
aristocrática, escravagista, oligárquica, fortemente hierarquizada. A
gramática tradicional adotou como modelo de língua “exemplar” o
uso característico de um grupo restrito de falantes: do sexo
masculino, livres (não-escravos), membros da elite cultural (não
letrados), cidadãos (eleitores e elegíveis), membros da aristocracia
política e detentores da riqueza econômica (BAGNO, 2006, p.1-2.).

Nesta denúncia que ainda se legitima em práticas atuais este autor articula
proposições que refletidas e internalizadas por professores defrontam um novo
horizonte para o ensino da Língua Portuguesa ou como ele mesmo se refere para o
ensino do Português brasileiro:
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O profissional da educação tem que saber reconhecer os fenômenos
linguísticos que ocorrem em sala de aula, reconhecer o perfil
sociolinguístico de seus alunos para, junto com eles, empreender
uma educação em língua materna que leve em conta grande saber
linguístico prévio dos aprendizes e que possibilite a ampliação
incessante do seu repertório verbal e de sua competência
comunicativa, na construção de relações sociais permeadas pela
linguagem cada vez mais democráticas e não-discriminadoras
(BAGNO, 2006, p. 04).

Da mesma forma, Freire nesta obra A importância do Ato de Ler nos reporta ao
ensino da língua portuguesa e, em específico da leitura e da escrita em classes de
alfabetização de adultos como um tempo de respeito, de concretude e de direitos
naturais de que adultos se apropriem da língua escrita a partir da sua leitura e escrita
prévia, de sua leitura de mundo.
No campo da alfabetização dos adultos e para além de suas propostas de
conteúdos Freire cerceia sua reflexão diante dos objetivos e concepções acerca da
alfabetização de adultos. Muito antes de significar um ato de conhecimento e de
direito ao cidadão adulto é um ato criador e político, ou seja, ao considerar que sua
centralidade é o homem, a sua história e o seu contexto.
Não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das
sílabas ou das letras. [...] Pelo contrário, enquanto ato de
conhecimento e ato criador, o processo de alfabetizar tem, no
alfabetizar, seu sujeito (FREIRE, 1994, p. 19)

Retoma aqui o processo de alfabetização de adultos como tarefa criadora pela
potencialidade de que a expressão oral pode ser a expressão escrita desse adulto e
que nesse processo a construção da alfabetização não pode ser feita pelo educador
para ou sobre o alfabetizado, mas com ele – o alfabetizando. Para tanto exemplifica
com a necessidade de uma verbalização do objeto que está para ser escrito ao supor
que de posse de uma caneta, o alfabetizando precisa senti-la, percebê-la, dizê-la e
entendê-la enquanto a sua função. O pressuposto é de que o processo é (será)
carregado da experiência existencial do alfabetizando e da experiência do educador e,
que a partir delas há outros pressupostos em relação à leitura e à escrita que são
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essenciais para a concretização desse processo. Dessa forma, conceber inicialmente
que
[...] a oralidade precede a grafia, e que a traz em si desde o primeiro
momento em que os seres humanos se tornaram socialmente
capazes de ir exprimindo-se através de símbolos que diziam algo de
seus sonhos, de seus medos, de sua experiência social, de suas
esperanças, de suas práticas (FREIRE, 1993, p. 34)

Ou seja, ao aprendermos a ler, no preparamos imediatamente para escrever as
falas que socialmente construímos, logo, esses processos não são dicotomizáveis. Para
Freire (1993) esta dicotomia que teima em separar leitura e escrita no processo de
alfabetização é um equívoco, pois o processo de conhecer é geral, ao ser lido é porque
foi escrito e passará ser escrito para quem o lê.
Pode-se concluir nesta releitura das memórias de Paulo Freire sobre a
importância do ato de ler que, estas duas habilidades – a leitura e a escrita, tem um
significado mais amplo do que aprender a ler a palavra, pois que o ler e o escrever é
um ato político, é conhecer o mundo e as contradições da sociedade para poder
transformá-la e que, dessa forma, implica uma busca realizada por um sujeito que é o
ser humano e como tal o sujeito de sua própria educação. Os professores e as
professoras – a escola, cientes desse papel darão condições para isso.

Considerações finais
A primeira parte do livro A importância do Ato de ler e que foi inspiração para
este artigo impõe uma inferência significativa aos professores no sentido de pensarem
e realizarem sua prática. Muito interessante que ao ser convidado para uma
conferência de abertura em um seminário de Leitura, na sua humildade se sentiu
“incapaz” de se apresentar como um conferencista. Para quem leu a palestra proferida
que está publicada no primeiro capítulo do livro citado, pode conferir que Freire se
superou ao escolher o percurso de sua vivência como leitor e como aprendeu a ler e a
escrever à sombra da mangueira no quintal de sua casa.
Seu percurso de vida de leitor e de escritor mostrou seguramente em seu
testemunho todas as concepções de educador que, ressaltado em suas obras têm sido
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proferidas em palestras, dissertações e teses pelo mundo afora. Dessa forma, pode-se
concluir que a centralidade do sujeito aprendente e todas as possibilidades de
inferência desse sujeito em seu processo de aprender é o centro da proposta
Freiriana. Acrescente-se que este sujeito em sociedade pelos auspícios da educação
como um ato político, criador e inventivo se concretiza na possibilidade de
transformação de sua realidade.
Ao propor discorrer sobre as memórias de leitura, na forma de uma releitura
sobre a importância do ato de ler pretendi (e espero ter alcançado) provocar o debate
e os desafios necessários para uma educação de jovens e adultos, mais comprometida
com este grupo e com a sociedade, consequentemente.
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