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Em outro momento refleti e escrevi acerca da importância da “leitura compartilhada” 

na Universidade (CHALUH, 2005). Resgato essa escrita com o objetivo de trazer para a 

discussão a organização de um trabalho na sala de aula que valorize a leitura compartilhada de 

textos literários. Algumas das inquietações que me propunha discutir e retomo no presente 

texto: qual o sentido da prática de leitura que privilegia a literatura? Qual o sentido de 

valorizar a “leitura com os outros”, a leitura compartilhada, nos processos educativos?   

Na experiência tida como estagiária em um curso de Pedagogia, o professor iniciava 

sempre as aulas com a leitura de um texto de literatura. Chamava-me a atenção a preocupação 

dos alunos por querer encontrar uma moral no conto. Eles explicitavam a necessidade de 

querer saber qual a relação que os contos, selecionados pelo professor, tinham com o curso de 
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Pedagogia. Os alunos apontavam que os textos lidos não faziam parte do cotidiano deles e 

ainda questionavam qual a relação dos textos escolhidos com a “gente de Pedagogia”, 

enfatizando que eles haviam aprendido a se relacionar com textos procurando sempre uma 

moral. Das falas dos alunos era possível perceber as experiências em relação ao processo de 

leitura e ficava claro que este implicava uma leitura direcionada para um único sentido.  

É Macedo (2000) quem aponta que a “abordagem acadêmica da leitura é por seu 

próprio caráter, inerentemente alienadora” (p. 87). Isto porque, segundo o autor, ignora-se a 

experiência de vida, a história e a prática linguística dos alunos e, ainda, enfatiza-se o domínio 

e a compreensão da leitura clássica, além da utilização de material literário como veículos 

tanto para realizar exercícios de compreensão como para o desenvolvimento de vocabulário e 

das habilidades de identificação de palavras.   

Na busca por outras compreensões da leitura, uma leitura não alienadora, dialogo com 

Larrosa (2002), que me permite compreender uma outra possibilidade: “a experiência da 

leitura não consiste somente em entender o significado do texto, mas em vivê-lo. E é a partir 

deste ponto de vista que ler coloca em jogo o leitor em sua totalidade” (p. 17). Com este autor 

percebo a importância de formar um outro tipo de leitor, não aquele que procura um único 

sentido e/ou moral.  Larrosa aponta a ideia de “leitura como aventura”: um leitor que possa 

multiplicar suas perspectivas, que abra os seus ouvidos, que apure o seu olfato, seu gosto, que 

sensibilize seu tato, favorecendo assim a formação de um caráter livre e intrépido. Pensar a 

“leitura como aventura” implica adentrar em territórios inexplorados nos quais possamos 

produzir sentidos novos e múltiplos. 

Para enfatizar que o leitor produz múltiplos sentidos a partir de uma obra, remeto-me a 

Vigotski (1999), que aponta a relação entre autor e leitor e coloca que qualquer obra de arte 

provoca múltiplas interpretações: 

 

uma vez criada, a obra de arte separa-se de seu criador; não existe sem o leitor; é apenas uma 

possibilidade que o leitor realiza. Na inesgotável diversidade da obra simbólica, isto é, de 

qualquer verdadeira obra de arte, está a fonte de múltiplas interpretações e enfoques. E a 

interpretação que lhes dá o autor é apenas mais uma dentro dessa multiplicidade de possíveis 

interpretações, que a nada obriga (p. XIX). 
 

 Voltando a Larrosa (1998), o autor enfatiza que a “leitura como aventura” não tem 

que procurar o que o texto sabe, mas o que o texto pensa, ou seja, o que o texto nos leva a 

pensar: “por isso, depois da leitura, o importante não é o que nós sabemos do texto, o que nós 

pensamos do texto, mas o que - com o texto, ou contra o texto ou a partir do texto - nós 

sejamos capazes de pensar” (p. 177). 



Qual o sentido de compartilhar com outros a leitura? Larrosa (1998) nos diz que o 

encontro, o momento de ler com os outros, permite expor os signos heterogêneos, promove a 

multiplicidade de ressonâncias e favorece a pluralização de sentidos: 

 

Frente à homogeneidade do saber que restringe a diferença, a heterogeneidade do aprender que 

produz a diferença. Por isso, a amizade de ler com implica-se na amizade de aprender com, 

no se en-con-trar do aprender. E, nesse caso, o aprender não é apenas um meio para o saber. 

Ler não é o instrumento ou o acesso à homogeneidade do saber, mas o movimento da 

pluralidade do aprender (p. 179, grifos do autor).  

 

Talvez, pensar na “leitura como aventura” seja uma aposta que nos permita encontrar 

brechas, nas escolas e nas salas de aula (de todos os níveis), que possibilitem pensar na 

constituição de sujeitos capazes de reconhecer o múltiplo, o diverso, o diferente; sujeitos que, 

no encontro com os textos e com os outros com os quais compartilham a leitura, possam fazer 

emergir diferentes significados... Estou colocando a importância de pensar em um leitor que 

possa se sentir sujeito, protagonista, fazendo relações com suas vivências e com os 

sentimentos que vão surgindo a partir desses encontros.   

 

 

Referências bibliográficas 

 

CHALUH, L. N. Leitura e escrita: possibilidades para a reflexão. In: PRADO, G. do Val 

Toledo; SOLIGO, R. (Orgs.). Prefácio Rui Canário. Porque escrever é fazer história: 

revelações, subversões e superações. Campinas-SP: Gráfica FE, 2005. p. 195-212. 

LARROSA, J. Sobre a lição ou do ensinar e do aprender na amizade e na liberdade. In: 

Pedagogia Profana, danças, piruetas e mascaradas. Ed. Contra Bando, 1998. 

______. Nietzsche & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

MACEDO, D. Alfabetização, linguagem e ideologia.  Educação & Sociedade.  

Campinas, ano XXI, n.73.  p.84-99, 2000.  

VIGOTSKI, L. S. A tragédia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Tradução Paulo Bezerra. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 


