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Acaba de sair do forno o sexto número do Pensar a Educação em Revista, que 

apresenta o texto de revisão bibliográfica sobre Leitura e Educação, elaborado pela 

professora Márcia Cabral da Silva, Doutora em Teoria e História Literária pelo Instituto 

dos Estudos da Linguagem, pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 

professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A autora, que possui largo 

investimento de pesquisa no tema, tem se dedicado a realizar cursos de formação de 

professores nas Secretarias de Educação e, em outra instância, também tem se dedicado 

a promover cursos para pessoas com formação diversificada, relacionadas, 

principalmente, aos Programas de Incentivo à Leitura, promovidos pela Fundação 

Biblioteca Nacional/RJ.  

 O texto traz referências seminais para a pesquisa e os estudos relacionados à 

temática, considerando diferentes caminhos de pesquisa. O tema - Leitura e Educação - 

assumiu entre os pesquisadores caminhos teóricos e metodológicos muito distintos, 

relacionados, sobretudo, à abordagem escolhida, mas também a uma visão de mundo, 

que coloca em relevo os múltiplos sentidos da leitura e seu potencial educativo. De uma 

forma rigorosamente didática, a professora Márcia Cabral subdivide seu artigo em 

alguns eixos que, de certo modo, correspondem a eixos de pesquisa já consolidados no 

campo da Educação, como: os processos de leitura e de escrita nas fases iniciais da 



aprendizagem; alfabetização, leitura e escrita nas relações com as políticas públicas; 

leitura e leitura literária na escola e na vida social.  

Pensar o binômio Educação e Leitura nesse momento tem o objetivo de provocar 

e chamar a atenção para o sentido político daquilo que Paulo Freire denominou de “A 

importância do ato de ler”. Em tempos em que a situação política no Brasil anda cada 

vez mais obscura, o país se vê dividido, e a população não entende bem o que 

significam as mudanças que estamos vivendo - dentre elas, a crise na sucessão 

presidencial, com suspeitas de golpe de estado –, gerando uma sensação de perda diante 

das notícias veiculadas pela mídia - notadamente a grande mídia –, que manipula 

diariamente os leitores com estratégias que os levam, grosso modo, a uma de duas 

posturas mais expressivas: um posicionamento sem clareza daquilo que se defende; ou a 

abstenção de um envolvimento político por descrédito ou ignorância. Lamentavelmente, 

a parcela da população mais esclarecida e que se posiciona de maneira consciente ainda 

é minoria. 

Um povo educado não é feito apenas pela leitura, certamente. Mas, pela leitura 

educa-se um povo, amplia-se o repertório, formam-se mentes, estimula-se o uso livre e 

esclarecido da razão, e isso empodera, promove sujeitos, dignifica a condição de 

cidadão. Olhar mais atentamente para a interface entre leitura e educação permite 

compreender as trilhas percorridas em relação a um dos principais códigos de acesso ao 

conhecimento em nossas práticas.  

Ora, assim como a escola, a leitura - dentro e fora dela - possui uma função 

emancipadora, como a autora nos mostra ao justificar um dos recortes utilizados na 

seleção dos textos e ao destacar a importância de Paulo Freire nesse cenário. Em uma 

relação quase simbiótica entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, ao tratar de “A 

importância do ato de ler”, Paulo Freire nos instiga a pensar que por meio da leitura 

podemos provocar mudanças na visão de mundo dos sujeitos e, com isso, provocar 

mudanças sociais mais libertadoras, mais dignas e mais humanas. Unimo-nos a Paulo 

Freire nessa defesa e nessa luta. 

Com isso, convidamos a todas e todas à leitura sobre a leitura e suas intersecções 

com a educação. Aproveitem mais esta edição da nossa revista, que pode ser acessada 

em: http://www.pensaraeducacaoemrevista.com.br/ 
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