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A educação é um ato de amor, por isso, um ato de cora-
gem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. 

Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser 
uma farsa.”  

 
 [ Paulo Freire ]
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APRESENTAÇÃO:
SABERES DA EDUCAÇÃO

E DA LEITURA
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Leituras em Educação - volume 9 -  coletânea composta por 
treze artigos, reúne textos de professores pesquisadores que, entre 
saberes e leituras, analisam a educação por meio de um instrumen-
tal teórico para verificar a maneira como ocorre o entrelace edu-
cação com outros saberes e áreas. A pluralidade que pode ser de-
preendida da configuração desta obra, e que se expande no sumário 
e nos artigos que a compõem, remete para a diversidade e profusão 
da leitura e da educação. Os capítulos se orientam por um conjunto 
diversificado de perspectivas e questões, mas todos eles, de alguma 
maneira, pensam a leitura, a prática pedagógica e os educadores ou 
gestores envolvidos nesse processo.  

Em seu ensaio Os “despropósitos” da infância na poesia de 
Manoel de Barros, o professor Rodrigo da Costa Araujo (SEMED/
Macaé, RJ) analisa as metáforas da infância na poesia de Manoel 
de Barros (1916-2014) e aborda as relações da obra com a ilustra-
ção, com o caráter autorreflexivo da poesia, da estética do frag-
mentário e das encenações do sujeito lírico. O recorte prioriza 
como corpus os livros Exercícios de ser criança (1999), Memórias 
inventadas (2008) e Menino do mato (2010), além de outros tex-
tos do conjunto da obra do poeta pantaneiro. Educação, infância, 
memória e poesia se misturam, portanto, nessa leitura instigante 
da literatura infantojuvenil.

A professora e Mestranda em Educação Jussara Marques 
Barreto, em seu artigo intitulado Alfabetização e letramento: estudo 
sobre os aspectos pragmáticos da leitura, avalia a leitura e a escrita e 
a importância significativa delas na vida do indivíduo na contem-
poraneidade. O viés de leitura explicita o conceito de alfabetização, 
ressaltando a formação do leitor e as funções da leitura, bem como 
as contribuições para as práticas pedagógicas que envolvem o de-
senvolvimento da leitura e da escrita na aprendizagem.

Aproximando-se desse raciocínio, porém priorizando o le-
tramento literário, em A literatura de cordel como ferramenta para a 
aquisição do letramento literário em turmas de 9º ano do ensino fun-
damental, o professor Dr. Alexandre António Timbane (UNESP) e o 
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Especialista em Gestão Escolar Sebastião José Leones de Oliveira (Fa-
culdade Kurius) analisam a leitura da Literatura de Cordel como uma 
fonte alternativa de trabalho com a prática literária. A leitura-recorte 
propõe uma intervenção pedagógica em turmas de 9º ano do Ensino 
Fundamental, a partir da utilização da Literatura de Cordel, funda-
mentada pela metodologia da Sequência Básica sugerida por Cosson.

Em Literatura e Leitura escolar no ensino médio: constata-
ções e perspectivas, os professores Josele da Rocha Monteiro (Dou-
torando em Ciências da Educação, Facultad Interamericana de 
Ciencias Sociales) e Rafael Durant Pacheco (Mestre em Ciências 
da Educação, Facultad Interamericana de Ciencias Sociales) ava-
liam as estratégias didáticas que os professores utilizam na prática 
pedagógica com a leitura e com a literatura. Para esses autores, 
a  leitura não recai apenas sobre o papel da escola, mas, também, 
sobre a família no processo de fomentação da leitura literária. Por 
isso, reforçam que é função do educador o desenvolvimento de 
forma criativa, responsável e planejada do ensino de literatura em 
qualquer etapa da educação básica.

Em A exotopia e a autoetnografia como recursos para desen-
volver a reescrita na sala de aula, texto das professoras Silviene 
Floretino (Mestre em Letras pelo ProfLetras, da FFP/UERJ) e 
de Victoria Wilson (Doutora em Letras/ PUC-RJ), estrutura-se 
como um relato de experiência acerca das implicações da pesqui-
sa autoetnográfica, associada ao conceito de exotopia proposto 
por Bakhtin. A leitura em questão trata da atividade de revisão 
e de reescrita em sala de aula com alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental II, com o intuito de trabalhar a produção de textos 
como experiência subjetiva e dialógica com a língua(gem).

Em Qual foi a última coisa que fizemos pela primeira vez, 
a Doutoranda em Educação (UERJ), professora Maria Cristina 
Marques analisa as experiências de entrada em campo etnográfi-
co de pesquisas com crianças ciganas do acampamento Mathias, 
no Município de Quissamã, no estado do Rio de Janeiro. O recor-
te deste estudo, a partir da fotoetnografia, amplia os espaços nos 
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chamados Estudos das Infâncias e lança novos olhares para que os 
grupos ciganos sejam vistos e respeitados em seus valores, modos 
de vida e suas narrativas.

Em O papel do gestor escolar frente à juventude: revisão his-
tórica das políticas públicas dos anos 2000, a professora Alice Pe-
reira Xavier Lage (Pós-Doutoranda, UERJ) analisa um conjunto 
de políticas públicas nacionais para a juventude desenvolvidas e 
implementadas durante os anos 2000 no país. Neste estudo, Lage 
discute a variedade dos conceitos de juventude, principalmente os 
relacionados ao limite cronológico e a outras ideias pertinentes, 
entre as quais, ocupação do tempo, pobreza e risco social asso-
ciados ao indivíduo considerado jovem pela Sociologia. A partir 
disso, o objetivo principal é levantar e resumir dados importantes 
sobre algumas políticas nacionais para a juventude, refletindo so-
bre a escola, principalmente a instituição pública, como espaço 
para a diminuição da vulnerabilidade social, propondo reflexões 
sobre o papel do administrador escolar e do orientador educacio-
nal na viabilização do acesso a direitos para a população jovem. 

Os professores Siomara Moreira Vieira Borba (Doutora em 
Educação, PUC/RJ), Tânia Cristina da Conceição Gregório (Doutora 
e Mestre em Educação, ProPEd-UERJ) e  Alexandre Augusto e Souza 
(Mestre em Educação, UERJ), em seu texto Pesquisa em educação: 
questões político-Institucionais e de formação do pesquisador, debatem 
a pesquisa em educação, considerando o processo político-institucio-
nal, com a criação dos Programas de Pós-Graduação e a formação do 
pesquisador. Para esse recorte utilizam como referencial teórico as 
premissas de Florestan Fernandes e Pierre Bourdieu. 

Juliana Godói de M. Perez Alvarenga (Doutoranda em Edu-
cação, CCE/UFF), Mariana Godoy de Miranda Queiroz (Cientis-
ta Social, UFF) e Alice de Souza Pereira (Pedagoga, FAFIMA)   em 
seu artigo Proposta de período extraclasse: a formação permanente 
no Centro de Formação Carolina Garcia em Macaé, RJ, analisam 
a leitura, a partir do referido centro de capacitação, - no título do 
artigo -  e sistematizam a importância da valorização do docente 
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do período extraclasse. Esta leitura-relato toma como base os rela-
tos apresentados nos questionários semiestruturados respondidos 
pelas coordenadoras de uma instituição de ensino em 2019.

A professora Pós-Doutora Cremilda Barreto Couto, em 
Análise das políticas públicas: diagnóstico de problema na formação 
continuada e construções possíveis, avalia a formação continuada 
como uma política pública. Para tal recorte, a sua leitura recorre 
ao Ciclo de Políticas como referencial de análise para discussão de 
possibilidades. Dialogando e distanciando-se do artigo anterior, a 
professora utilizou como instrumento de pesquisa para esse viés a 
observação em quatro escolas públicas, em turmas de quinto ano 
do ensino fundamental, no Município de Macaé, RJ e aplicação de 
questionários semiestruturados junto aos professores.

Em Tecnologias integradas à sala de aula: desafios da educação 
do século XXI, a professora e Mestranda Marlene Aparecida Morceli 
Murakami expõe os desafios do uso de tecnologias na sala de aula 
para a educação no século XXI. O viés de leitura privilegia a cultura 
digital, as dissonâncias entre o mundo dos estudantes e o mundo da 
escola, o ensino remoto em tempos de pandemia, a aprendizagem e 
os avanços e a propagação do uso das tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação na prática pedagógica. A escola, nesse cená-
rio, tem a responsabilidade de formar cidadãos críticos e criativos 
para solucionar os problemas antigos e novos da sociedade.

Mônica Alves Sally (UFF), em A educação pública no Brasil: 
texto e contexto à luz do pensamento teórico de Demerval Saviani,  
discute como o intelectual Dermeval Saviani interpreta a educa-
ção pública no Brasil. A autora revisita as contribuições teóricas 
sobre a política educacional brasileira a partir do célebre estudio-
so e realiza, por meio de uma revisão de literatura, uma breve con-
textualização dos anos iniciais da formação familiar e acadêmica 
do autor, bem como a constituição do grupo de pesquisa, refe-
rências fundamentais à consolidação de conceitos e ideários que 
se tornaram basilares às análises da trajetória das ações políticas 
dirigidas à educação nacional.
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Em Autoinseminação e a informação: a educação transforma 
vidas, a professora Dra Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral 
(UENF), Luiz Felipe Barbosa de Souza e Rebecca Linda dos San-
tos Souza (Bacharelandos em Direito, UNIG) apresentam a im-
portância da educação cidadã para a vida de cada indivíduo que 
opta pela prática da autoinseminação. O capítulo reforça o papel e 
a contribuição que educação desempenha em relação à problemá-
tica que a autoinseminação estabelece atualmente a fim de evitar 
consequências à saúde da mulher, da criança e de toda a prole e 
eventuais efeitos jurídicos. 

Leituras em Educação, volume 9, em seus treze recortes ou 
capítulos, avalia as variáveis de construções afetivas. Com efeito, 
todos eles comprovam que a leitura e a educação constroem/pro-
porcionam significados de maneira conjunta. E, por isso mesmo, 
estabelecem formas de diálogos com professores leitores, a fim de 
que essas reflexões tenham a oportunidade de espelhar suas vi-
vências e expectativas nos meandros de sua atividade de leitura ou 
de sua prática pedagógica. 

Os Organizadores


