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RESUMO 

 
SILVA, Vagner Rodolfo da. A influência da leitura do mundo e da práxis na 

compreensão e interpretação da leitura como processo informacional. 2013. 73 p. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biblioteconomia e Documentação) - 

Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 
A presente pesquisa discute como os aspectos sociológicos presentes na leitura atuam diante 

da realidade do leitor, e analisa como a leitura do mundo e a práxis da leitura podem 

influenciar a apropriação e o processamento da informação, a interpretação e a compreensão 

de um texto, além de apontar a influência e a importância da práxis e da leitura do mundo 

como mediadores na formação de leitores críticos e conscientes do texto e da sua realidade. 

Esse estudo indica que o leitor sem uma leitura do mundo, ou seja, da realidade e das relações 

que o cercam, ao ler um texto o faz apenas como ato de decodificação de símbolos e/ou sinais, 

sem interpretá-lo e compreendê-lo aplicado ao seu contexto de vida. A partir da leitura do 

mundo e do conhecimento da sua realidade, o leitor exerce uma práxis da leitura, ação, 

reflexão e transformação crítica do texto, com o objetivo de que as informações adquiridas 

por meio desse processo tenham significado e relação com o seu contexto, resultando em uma 

melhor compreensão, interpretação e conscientização leitora, visando à transformação do 

leitor e da leitura. 

 

Palavras-chave: Leitura. Apropriação da Informação. Processamento da Informação. 

Compreensão. Interpretação. Práxis. Leitura do Mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

SILVA, Vagner Rodolfo da. The influence of reading the world and practice in 

understanding and interpreting the reading and information process. 2013. 73 p. 

Completion of Course Work (Bachelor in Librarianship and Documentation) - School of 

Communications and Arts, University of São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

This research discusses how the sociological aspects present in the reading act before the 

reality of the reader, and analyzes how to read the world and the practice of reading can 

influence ownership and information processing, interpretation and understanding of a text, 

while pointing out the influence and importance of praxis and reading the world as mediators 

in the formation of critics and readers aware of the text and its reality. 

This study indicates that the reader without a reading of the world, in other words, the reality 

and the relationships that surround you, while reading a text does so only as an act of 

decoding symbols and/or signs without interpret it and understand it applied to the context of 

their lives. From the reading of the world and knowledge of their reality, the reader performs 

a reading praxis, action, reflection and critical transformation of the text, with the goal that the 

information gained through this process have meaning and relationship with its context 

resulting in a better understanding, interpretation and awareness reader, aimed at transforming 

the reader and reading. 

  

Keywords: Reading. Appropriation of Information. Information Processing. Comprehension. 

Interpretation. Praxis. Reading World. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa pretende examinar os aspectos sociológicos da leitura diante da 

realidade do leitor, analisar como a leitura do mundo e a práxis da leitura podem influenciar a 

apropriação e o processamento da informação, a interpretação e compreensão da leitura de um 

texto, além de apontar a influência e a importância da práxis e da leitura do mundo como 

mediadores na formação de leitores críticos e conscientes tanto da sua realidade quanto do 

texto. 

A importância da pesquisa se justifica diante das discussões, propostas e campanhas 

de incentivo à leitura, na preocupação dos órgãos competentes pela educação no País em 

aumentar o número de leitores com o viés de melhorar os índices de leitura. Porém, não só o 

número de leitores precisa ser elevado, mas também o de leitores que saibam realmente 

compreender e interpretar um texto afim de que se tornem cidadãos conscientes, críticos e 

transformadores de sua realidade.  

O estudo dos conceitos e dos aspectos sociais e linguísticos relacionados ao ato de ler, 

assim como os processos de apropriação e processamento da informação, a compreensão, 

interpretação e produção de sentidos do texto na leitura, têm como objetivo compreender 

como a leitura do mundo influencia a leitura de um texto, e como a práxis da leitura pode 

atuar na conscientização do leitor com o viés de torná-lo um sujeito crítico diante do texto e 

da sua realidade, tendo como resultado uma melhor compreensão e interpretação leitora. 

A discussão da leitura como fruto de um processo informacional demonstra 

importância e a influência da informação como elemento que mediatiza os sentidos e 

significados de mundo para o leitor, assim como a leitura do mundo. Sendo assim, a ação 

leitora presente na apropriação e processamento das informações contidas em um texto 

trabalha em conjunto com as concepções de mundo do leitor visando à significação da leitura 

na busca pela sua compreensão e interpretação.  

Desse modo, pretende-se discutir, a partir desta pesquisa, que o leitor sem uma leitura 

do mundo e da realidade que o cerca, ao ler um texto o faz apenas como ato de decodificação 

de símbolos e/ou sinais, sem interpretá-lo e compreendê-lo aplicado ao seu contexto de vida. 

A partir da leitura do mundo e o conhecimento de sua realidade, o leitor poderá exercer uma 

práxis da leitura, ação, reflexão e transformação crítica diante do texto, que fará com o que foi 

lido adquira significado para o seu contexto, influenciando assim a mediação na leitura que 

ocorre entre leitor, autor, texto e contexto. 
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A pesquisa está estruturada na revisão bibliográfica de livros e artigos científicos sobre 

o tema sociologia da leitura e as suas delimitações pedagógicas relacionadas à leitura do 

mundo, leitura de um texto e práxis da leitura. Também foram pesquisados, para 

embasamento teórico nas discussões específicas, os conceitos de leitura, informação, sua 

apropriação e processamento, interpretação, compreensão, visão de mundo do leitor e a ideia 

de práxis, aspectos necessários para um melhor entendimento histórico e conceitual no 

desenvolvimento do tema. 

A espinha dorsal da pesquisa se refere à leitura do mundo e a práxis como processos 

que permeiam a compreensão e interpretação leitora visando criar um leitor consciente e 

crítico. Nos itens discutidos na pesquisa encontram-se essas ideias perpassando pelos assuntos 

centrais, como a leitura, a informação e a mediação, de modo que a leitura do mundo é 

representada nos conhecimentos prévios do leitor, na contextualização da informação e no 

processo de mediação da leitura, e a práxis é encontrada na ação do processo da leitura, na 

apropriação e processamento da informação de um texto, na construção do mundo do leitor e 

na reflexão e transformação da leitura em algo significativo para o sujeito leitor. 

 

 

1.1 PROBLEMAS 

  

 As perguntas que foram de auxílio à pesquisa diante do tema e sua delimitação são: 

 

• Como a apropriação da informação, a partir da leitura, é influenciada pela concepção 

de mundo do leitor? 

 

• Qual o papel da leitura do mundo na produção do sentido do texto e no processamento 

da informação pelo leitor? 

 

• Como se desenvolve o mundo do leitor e como ocorre a sua interação com o autor, o 

texto e o contexto? 

 

• Qual a influência que o conhecimento do leitor de seu contexto de vida, a leitura do 

mundo, tem no modo como ele interpreta e compreende um texto? 
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• Como a ação, reflexão e transformação do texto, a práxis da leitura, agem em prol de 

uma leitura crítica do texto e da realidade? 

 

• Qual a importância da leitura, em conjunto com a práxis, ser antecedida pela leitura do 

mundo? 

 
• Como a leitura do mundo e a práxis podem influenciar a mediação na leitura com o 

objetivo de formar leitores críticos e conscientes? 

 

 

1.2 HIPÓTESES 

 

A primeira hipótese é a de que o leitor que não faz uma leitura do mundo e da sua 

realidade, ao ler um texto o faz apenas como ato de decodificação de símbolos e/ou sinais, 

sem interpretá-lo, compreendê-lo e apropriá-lo aplicado ao seu contexto de mundo. 

A segunda hipótese é a de que a partir da leitura do mundo e da sua realidade, o leitor 

exercerá uma práxis da leitura, a ação, reflexão e transformação diante do texto, uma 

interação de mediação na leitura que atuará na formação de leitores críticos e conscientes. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivos gerais  

 

• Examinar os aspectos sociológicos da leitura, da apropriação e do processamento da 

informação diante da realidade do leitor; 

• Compreender como a leitura do mundo e a práxis da leitura podem influenciar o 

processamento das informações, a interpretação e a compreensão da leitura de um 

texto; 

• Apontar a importância da leitura do mundo e da práxis da leitura para a formação de 

leitores críticos e conscientes. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever elementos relacionados ao processo da leitura e da apropriação da 

informação. 

• Compreender como ocorre no ato da leitura à produção dos sentidos e o 

processamento da informação. 

• Examinar no processo de leitura como ocorre a interpretação e a compreensão do 

texto. 

• Identificar na interação entre autor, leitor, texto e contexto, como a relação entre eles 

influencia a interpretação e a compreensão da leitura. 

• Analisar a concepção de mundo do leitor diante da sua realidade, e discutir a 

importância da leitura do mundo anteceder a leitura de um texto. 

• Identificar qual a relação existente entre práxis, educação e leitura. 

• Analisar a concepção de práxis e examinar como a práxis da leitura atua na ação, 

reflexão e transformação do leitor diante do texto. 

• Identificar como a leitura do mundo e a práxis da leitura podem influenciar a 

interpretação e compreensão do texto pelo leitor. 

• Apontar como a leitura do mundo e a práxis podem atuar na mediação da leitura com 

o objetivo de formar leitores críticos e conscientes. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A presente pesquisa explora os conceitos de leitura, como apropriação da informação, 

para além do seu processo mecânico, investigando como as questões sociológicas de cada 

leitor influenciam o modo como ele produz sentidos, processa a informação, compreende e 

interpreta aquilo que lê. Em seu desenvolvimento foram pesquisados estudos já realizados 

sobre a influência da leitura do mundo na leitura de um texto, e os elementos da práxis e do 

conceito de mundo do leitor na busca por um entendimento de como tais fatores se inserem no 

processo de leitura, com o objetivo de mostrar que a formação de leitores críticos e 

conscientes perpassa pelas relações do conhecimento do seu mundo e da sua realidade. 

A importância da pesquisa se justifica diante das discussões, propostas e campanhas 

de incentivo à leitura após a 3ª edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil (2012), 

promovida pelo Instituto Pró-Livro e aplicada pelo Ibope Inteligência, em que nos deparamos 
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com números baixos de incidência de leitores no País, culminando em uma preocupação dos 

órgãos competentes pela educação no País em aumentar o número de leitores com o viés de 

melhorar tais estatísticas oficiais. Porém, não só o número de leitores precisa ser elevado, mas 

também o de leitores que saibam realmente compreender e interpretar um texto afim de que se 

tornem cidadãos conscientes, críticos e transformadores de sua realidade. 

Portanto, o resultado da pesquisa pretende proporcionar pressupostos teóricos que 

possam auxiliar os profissionais que trabalham com o incentivo e a mediação da leitura no 

País, a entender como ela ocorre e quais os agentes que influenciam o sujeito a compreender e 

interpretar um texto, com o objetivo de formar um leitor não somente quantitativo, mas 

também qualitativo no nível de suas leituras.  

 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa bibliográfica do projeto iniciou-se a partir de livros e artigos científicos 

sobre o tema sociologia da leitura e as suas delimitações referentes à leitura do mundo, leitura 

de um texto e práxis aplicada à leitura, para um primeiro reconhecimento contextual de 

abrangência dos assuntos. Posteriormente, com a definição do problema, das hipóteses e dos 

objetivos gerais e específicos foram refinados os assuntos a serem pesquisados e explorados, 

assim como os tipos de materiais e seus respectivos autores com maior referência no assunto. 

Foram utilizados os seguintes tipos de análise para os materiais bibliográficos como: seleção, 

reflexão, crítica e descrição. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi efetuada uma busca exploratória e explicativa 

para entendimento dos fenômenos presentes no tema e nos problemas suscitados, o estudo das 

obras de autores experientes na temática proporcionou um embasamento teórico e consistente 

para o aprofundamento, as discussões e as conclusões finais sobre o assunto. 

 A busca bibliográfica começou e seguiu-se pelo acervo pessoal do pesquisador, pelas 

Bibliotecas da USP, a Biblioteca da ESPM, e pelas seguintes bases de dados e repositórios 

digitais: 

• Biblioteca Nacional Digital Brasil - Biblioteca Digital da FBN 

• Biblioteca Digital da UNESP  

• BDTD 

• Brasiliana: Biblioteca Digital da USP  

• Domínio Público  
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• SciELO 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

• Biblioteca Digital da UNICAMP 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG 

• Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Eletrônicas da UERJ 

• Lume - Repositório Digital da UFRGS  

• Literatura Digital UFSC 

• Portal de Periódicos da CAPES 

• Centro Paulo Freire - Estudos e Pesquisas 

• BRAPCI 

• Revista CRB-8 Digital 

• Holmes 

• E-LIS 

• RABCI 

• InfoBCI 

 

A seleção do material foi feita pela relevância dos autores dentro de cada assunto e 

suas problematizações já recorrentes no mesmo, além da prioridade para os autores da área de 

biblioteconomia e ciência da informação que porventura tenham escrito algo sobre o assunto. 

As delimitações dos objetivos específicos e consequentemente do sumário preliminar 

foram de grande auxílio para o prosseguimento da pesquisa, que não se limitou aos autores da 

área para constituição de uma bibliografia básica, mas também na busca por outros autores e 

na especificação de outros pontos de vista, a partir da proposta de agregar informações em 

diversos âmbitos de atuação do tema para uma melhor explanação de suas particularidades. 

 No desenvolvimento da pesquisa, o composto teórico e conceitual confirmou e 

apresentou os parâmetros dispostos na espinha dorsal do tema, no que se refere à leitura do 

mundo e a práxis como processos que permeiam a proposta de discussão da leitura. Nos itens 

discutidos na pesquisa encontramos essas ideias perpassando pela leitura, a informação e a 

mediação, de modo que a leitura do mundo é representada nos conhecimentos prévios do 

leitor, na contextualização da informação e no processo de mediação da leitura, assim como a 

práxis é encontrada como ação do processo da leitura, na apropriação e processamento da 

informação de um texto, na construção do mundo do leitor e na reflexão e transformação da 

leitura em algo significativo para o sujeito leitor.   

 



18 
 

2 A LEITURA E APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 Para o termo “leitura” encontramos diversos sentidos e significados para a sua ação e 

concepção, o que nos mostra a dificuldade em defini-lo. Em geral entende-se leitura como 

algo ligado ao processo educacional que começa na alfabetização com o objetivo de preparar 

o sujeito para a vida em sociedade, de modo que ele possa participar do processo de 

comunicação escrita do mundo. Antes privilégio de alguns, hoje a leitura pode levar ao leitor 

o acesso a uma grande quantidade de informações que podem ser interpretadas e 

compreendidas de diversas formas, influenciadas por aspectos linguísticos, pedagógicos e 

sociais. Assim, o entendimento do que é a leitura mostra-se importante para que se diferencie 

a mera decodificação de símbolos da leitura compreensiva e interpretativa. 
 
Leitura, por transposição do grego e do latim, designa a atividade de 
recepção do texto escrito no sentido de contar, enumerar: ao ler, 
enumeramos unidades de texto, leituras, sílabas. O seu sentido está próximo 
do que hoje entendemos por soletrar, enumerar sucessivamente as letras de 
uma palavra. (LUCAS, 2000, p. 38). 
 

A leitura se desenvolveu ao longo da história a partir da escrita e seu significado vem 

do verbo latim legere que denotava o ato de colher, juntar e armazenar, referente ao 

vocabulário agrícola e similar aos processos atingidos pelo ato de ler (ENCARNAÇÃO, 

2005). Hoje, a definição mais comum simplificada por vários autores se resume a descrever o 

ato de ler como a decodificação de palavras, sem aprofundar o seu entendimento.  

As definições acima trazem a leitura como um ato mecânico sem explicitar sua 

complexidade e os fatores que influenciam ou podem influenciar o seu processo, pois a 

variedade de significados para designá-la nos mostra que o seu universo é enorme em 

comparação com as suas possibilidades de definição (FISCHER, 2006), “[...] o conceito de 

leitura ultrapassa em muito a simples transformação de símbolos (palavras) em ideias” 

(FRAGOSO; DUARTE, 2003/2004, p. 168). 

A leitura é “uma habilidade estratégica de dotação de significado ao texto, através da 

interpretação e da compreensão, atividade esta que será subsidiada pelo domínio das 

habilidades consideradas mecânicas do ato de ler” (SILVA, 1991, p. 57). Assim, o ato 

mecânico tem a sua importância no processo da leitura, porém o objetivo principal a ser 

alcançado pelo leitor, consciente ou inconsciente, é chegar à interpretação e à compreensão do 

texto, decifrando seus significados e produzindo sentidos a partir do seu contexto de mundo.   
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“Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas 

respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso a essa escrita, significa 

construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que já se é” 

(FOUCAMBERT, 1994, p. 5). A leitura refere-se a relação que ocorre entre o leitor e o 

mundo, com o objetivo de, através da escrita, buscar a compreensão das informações que são 

pertinentes para sua vida, ou seja, a escrita é um meio formal de mediação dos processos de 

aquisição do entendimento do leitor diante do texto. 

Dentre os seus vários significados, em uma conceituação mais ampla, a leitura pode 

ser entendida como “atribuição de sentidos”, em que se pode incluir tanto a possibilidade de 

leitura escrita como oral, como a ideia de “concepção” quando usada no sentido de leitura de 

mundo, e no sentido de alfabetização, quando relacionada a aprender a ler e escrever com 

caráter de aprendizagem formal (ORLANDI, 2006). 

Orlandi (2006, p. 35) afirma que “[...] a leitura é uma questão linguística, pedagógica e 

social ao mesmo tempo”, ou seja, para entender o que envolve a leitura é necessário comparar 

estes três quesitos que estão presentes no ato de ler, pois para o leitor atingir uma leitura plena 

deverá estar preparado para reconhecer a linguagem presente na leitura, além do processo 

pedagógico que o preparou para este tipo de leitura e o âmbito social a sua volta, que 

influenciará na importância e no interesse da leitura, assim como na sua posterior 

interpretação, compreensão e produção de sentidos diante do texto. 

A leitura é “[...] um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não 

importando por meio de que linguagem” (MARTINS, 2012, p. 30). Quando pensamos no ato 

de ler logo nos remetemos à decifração de palavras diante de um texto qualquer, porém a 

leitura refere-se a uma ampla atividade de possibilidades que está condicionada a diversos 

fatores de influência, como nos mostram seus significados e concepções. 

 A partir de seu estudo sobre o que é a leitura, Martins (2012, p. 31) sintetiza as 

concepções vigentes sobre leitura em dois tipos: 

 
1) como decodificação mecânica de signos linguísticos, por meio de 
aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta 
(perspectiva behaviorista-skinneriana); 
2) como processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve 
componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, 
tanto culturais, econômicos e políticos (perspectiva cognitivo-sociológica). 

 

 A partir da autora, podemos diferenciar a definição tradicional e restrita da leitura, 

perspectiva behaviorista-skinneriana, de uma definição que abrange diversos campos e que 
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ampliam seus conceitos e formas, perspectiva cognitivo-sociológica. Esta perspectiva nos 

mostra que o processo abrangente de compreensão da leitura pode ficar deficitário e 

prejudicado caso algum de seus componentes não esteja apropriado pelo leitor, ou seja, o 

significado da leitura do texto fica condicionado a questões além de apenas a decodificação de 

palavras. 

 Por isso,  
 

[...] vale lembrar que não cabe definir a leitura somente na perspectiva 
individual funcionalista, enquanto desempenho de uma habilidade adquirida 
sem considerar a sua natureza social e a natureza dos(as) leitores(as) numa 
dimensão histórica; mas trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos 
culturais como elementos ativos de transformação social. (CASTRO; 
CASTELLANOS, 2009, p. 53). 
 

 A leitura envolve sentimentos, emoções, sensações, impressões, experiência, interesse, 

curiosidade etc., e conscientemente ou não a efetuamos de diversas formas: a qualquer 

momento podemos estar fazendo leituras de tudo a nossa volta. Para Manguel (2000, p. 20) 

“somos leitores a todo momento [...]”. Mesmo não executando a leitura formal escrita, todos 

somos leitores, a vida familiar, o lazer, o trabalho, a vida social, a cultura e a política passam 

necessariamente pela leitura, ou seja, fazemos leituras das coisas que estão em nosso meio na 

busca por representações e criação da nossa realidade. 

Martins (2012) apresenta três formas de contato com a leitura a qual estamos sujeitos e 

que se complementam e se intercalam: a leitura sensorial, emocional e racional. A leitura 

sensorial é o primeiro contato do leitor com o novo e a descoberta, mesmo inconscientemente, 

daquilo que o impressiona. A leitura emocional desperta e provoca os sentimentos do leitor. E 

a leitura racional é uma leitura reflexiva e dialética na busca pela compreensão, em síntese: 

 
[...] a leitura racional acrescenta à sensorial e à emocional o fato de 
estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexão, a 
reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe, no ato de ler, atribuir 
significado ao texto e questionar tanto a própria individualidade como o 
universo das relações sociais. (MARTINS, 2012, p. 66). 

 

Verifica-se que para se chegar a um leitor que além do texto compreenda a si próprio e 

o mundo, é necessário que o sujeito passe por vários níveis de leitura e não apenas pela 

decodificação de símbolos, a sensação, emoção e a razão, assim como a experiência de vida e 

o contexto, inserem-se no acúmulo de leituras necessárias para que se possa compreender 

melhor o meio, construir uma visão plural e crítica diante dos fatos que se lhe apresentam e 

para que a leitura tenha um real sentido na vida do leitor. 
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Diante disso,  
 

a leitura não pode mais ser vista como simples meio de decodificação de 
mensagem, pois é elemento essencial no avanço de uma sociedade em pleno 
desenvolvimento. A compreensão de textos faz com que as pessoas tenham 
acesso a novas experiências e novas informações que ajudam a ampliar seus 
conhecimentos intelectuais e sociais. (BOSO et al., 2010, p. 24). 

 

 A leitura como ato do leitor soma-se a quesitos que se relacionam também com o 

conhecimento da língua e a produção de sentidos do texto. A alfabetização leva ao contato 

com o mundo da escrita e da leitura fazendo com que o leitor se insira no mundo dos símbolos 

que regem a comunicação humana, assim ele adquire contato com a ferramenta que lhe dará 

acesso à leitura formal. A produção de sentidos pelo leitor irá ocorrer a partir, primeiramente, 

do seu interesse pelo texto e o seu desejo de compreensão, em que o entendimento do leitor 

pode não ser aquele que o autor pretendia passar. 
 
Nesse sentido, alfabetização em leitura envolve decodificação, e 
compreensão literal, compreensão e utilização de informações escritas para 
uma variedade de objetivos bem como a reflexão sobre elas, contando para 
isso com o leitor ativo e interativo ao extrair significados de textos escritos. 
(VARELA; BARBOSA, 2012, p. 159). 
 

 O ato da leitura leva o leitor ao encontro da informação contida no suporte, assim “ao 

realizar a leitura de um texto, por exemplo, cada leitor busca/pesquisa as informações que 

podem ser importantes, que respondem suas necessidades informacionais” (RODRIGUES; 

CRIPPA, 2011, p. 48). “Ao se definir que algo é informativo, que esta informação atende às 

suas necessidades e que a mesma tem sentido considerável, o indivíduo apropria-se dela, 

processa e constrói um novo conhecimento” (RODRIGUES; CRIPPA, 2011, p. 52).  

O significado do termo apropriação “veicula duas ideias dominantes. De uma parte, a 

de adaptação de alguma coisa a um uso definido ou a uma destinação precisa; de outra, 

decorrente da primeira, a de ação visando a tornar alguma coisa sua”. Assim, “a apropriação 

não é possível senão em relação a qualquer coisa que pode ser atribuída e, enquanto tal, pode 

ao mesmo tempo servir de suporte à intervenção humana e ser possuído” (SERFATY-

GARZON, 2003, p. 27).  

A noção de propriedade possui uma dimensão importante na apropriação, mas no 

sentido de uma propriedade de ordem moral, psicológica e afetiva, em que o objetivo dessa 

posse é tornar algo próprio, adaptá-lo para si transformá-lo em suporte de sua expressão, uma 

tomada de ação sobre o mundo a sua volta na construção do sujeito (SERFATY-GARZON, 

2003). 



22 
 

 O leitor diante do texto pode agir em prol de obter informações apenas com um 

objetivo específico formal, como por exemplo, em caso de leituras feitas obrigatoriamente, 

quando talvez não seja necessário mais do que a mera decodificação, mas o leitor também 

pode, a depender do seu interesse, necessidade e contextualização com a sua realidade, agir de 

forma a apropriá-lo, possuí-lo e transformá-lo para o seu mundo. Porém, essa ação dependerá 

da produção de sentido e o processamento das informações reconhecidas por ele no momento 

da leitura. Assim como as noções de que leitura e contexto, palavra e mundo (FREIRE, 2003) 

trabalham juntas nos aspectos objetivos e subjetivos, sociais e individuais para a prática e a 

apropriação das informações de que os textos são portadores. 

 De modo que,  

 
o ato de acionar uma informação pode ser entendido de duas maneiras. A 
primeira comporta a mobilização de informações pertinentes ou não sobre 
determinado assunto ou tema que seja de interesse do sujeito 
(motivador/participante) da ação. A segunda engloba a apreensão de 
informações relevantes (para o sujeito) a partir do fornecimento de 
informações pertinentes (dentro de um contexto). (FRANCELIN, 2012, p. 
77). 
 

 A informação pode ser identificada como fruto de experiências cotidianas, inseridas 

em contextos culturais em movimento (CAPURRO, 2003); para o leitor ela é definida pela 

sua capacidade informativa que dependerá das atividades de interpretação e compreensão, e 

das habilidades pessoais do sujeito para que ela se torne produto de uma atitude interpretativa 

sobre o seu mundo (CAPURRO; HJORLAND, 2007). A partir das suas necessidades, desejos, 

critérios de seleção e relevância informacional, o leitor faz da leitura um ato vital do processo 

de apropriação da informação, em que ele definirá a existência ou não da informação contida 

em um texto, por meio da sua relação com o suporte.  
  
Por ser intangível, a informação precisa do documento [texto] para ser 
veiculada e apropriada. [...] Assim, o documento permite a comunicação da 
informação. Por sua vez, a decodificação desse documento [texto], o decifrar 
de sua linguagem, enfim, a leitura possibilitará sua apropriação. (ALMEIDA 
JÚNIOR, 2007, p. 34). 

 

Define-se então que “a leitura é um gesto de apropriação [...]” (LUCAS, 2000, p. 41) e 

apropriar-se é transformar o que se recebe em algo próprio e produzir um ato de 

diferenciação, uma ação afirmativa, invenção e criação: ou seja, não se trata de uma simples 

recepção mecânica e automática de sinais ou de mensagens (CHARTIER, 1999). Assim como 

também “[...] a apropriação da informação não é por nós compreendida como um ato 
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imediato, mecânico ou 'natural'. É, antes, um ato produtivo, envolvendo a mobilização de 

diferentes capacidades em movimentos de construção de sentidos.” (PIERUCCINI, 2007, p. 

2). 

Assim, 
 

toda apropriação, nesse sentido, seria entendida como algo que parte de uma 
ação, fazendo, necessariamente, algum sentido para o sujeito 
(motivador/participante) da ação. Este seria o exercício direto de produção 
de sentido pelo sujeito, pois, não se pode conceber uma apropriação sem 
sentido e que não esteja relacionada ao ato de conhecer. (FRANCELIN, 
2012, p. 77). 
 

Ainda, “a apropriação da informação, que fique claro, pressupõe uma alteração, uma 

transformação, uma modificação do conhecimento, sendo assim uma ação de produção, e não 

meramente de consumo” (ALMEIDA JUNIOR, 2007, p. 36). Portanto, na leitura, a 

apropriação da informação, acontece na interação entre o sujeito leitor e uma estrutura 

informacional, como por exemplo, um texto, onde diversos parâmetros sociais, linguísticos, 

psicológicos e informacionais se inserem na ação do ato de ler: o leitor não age passivamente 

como um ato de assimilação e consumo de informações, mas por meio de negociações do seu 

repertório cultural com o texto busca compreender e interpretar o que lê.  

 Assim, tanto o processo de apropriação da informação quanto a leitura não devem ser 

considerados somente como atos mecânicos de decodificação, pois dependem de diversos 

fatores relacionados ao contexto de vida do leitor, sua experiência, interesse e necessidade 

informacional; em outras palavras, o mundo do leitor influencia diretamente o ato de ler e a 

apropriação da informação. Para que a leitura e a apropriação da informação sejam 

significativas para o sujeito, ele deve compreender que esses processos são dependentes do 

seu contexto social, que ditará como o leitor se comportará diante de um texto, como se dará a 

produção dos sentidos, a interpretação e compreensão, assim como a ação, reflexão e 

transformação do conteúdo em algo que sacie seu desejo e necessidade informacional. 

 

 

2.1 O SENTIDO DO TEXTO E O PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 O significado e o sentido do texto são constituídos a partir da interação entre autor, 

leitor, texto e contexto. O significado se refere ao entendimento variado e que pode ser 

reconstruído pelo leitor a cada leitura, já o sentido é concebido como algo pertencente ao 
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indivíduo diante das suas particularidades. O texto vem com uma carga de sentidos e 

significados do autor que por meio do leitor é recontextualizado e atribuídos novos 

significados e sentidos. A organização desses sentidos se dá a partir do processo inferencial, 

que possibilita a criação de novos conhecimentos com os dados prévios existentes na memória 

do leitor, ou seja, o conhecimento prévio e a experiência individual têm papel importante na 

compreensão e interpretação do texto (FERREIRA; DIAS, 2004).  

Um conjunto de processos psicológicos ocorre na transferência de significados da 

memória de longo prazo para a memória de curto prazo, no momento de interpretação do 

leitor diante do texto. Assim, “o significado do texto está conectado à relação entre a 

informação e o estado da memória do receptor, seu conteúdo e os seus contextos” 

(BARRETO, 1998, p. 71).  

A memória trabalha em conjunto com os esquemas, “[...] uma estrutura organizada de 

conhecimentos e experiências passadas que vão influenciar a aquisição de novos 

conhecimentos”, eles atuam na busca e recuperação de conteúdos organizados na memória, 

com auxílio das inferências, com o objetivo de recolher informações da leitura de um texto e 

organizá-las de acordo com os seus conhecimentos prévios que fazem parte da sua realidade 

(SEQUEIRA, 1990). 

O conhecimento prévio está organizado na forma de esquemas por meio de nossa 

memória, que arquiva as experiências acumuladas em nossa vida de maneira ordenada. Os 

esquemas são estruturas cognitivas abstratas que permitem inúmeras inferências sobre o que 

está sendo lido (LEFFA, 1999, p. 27). O ato de produção de sentido diante do texto é assim 

influenciado pela interação entre a informação do leitor e a informação do texto, ou seja, a 

produção de sentidos e a extração de significado se desenvolvem por meio das estratégias 

cognitivas produzidas pelo leitor no ato da leitura (BOSO et al., 2010).  

A informação é definida como “estruturas simbolicamente significantes com a 

competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo, ou na sociedade” 

(BARRETO, 1998, p. 70), e a sua apropriação pelas estruturas mentais do sujeito gera uma 

modificação no seu estado cognitivo. Assim, quando o leitor interage com o texto, entendido 

enquanto estrutura de informação, os significados são evocados em um fluxo de intenção para 

o entendimento (BARRETO, 1998).  

Dessa forma,  

 
o conhecimento, destino da informação, é organizado em estruturas mentais 
por meio das quais um sujeito assimila a “coisa” informação. Conhecer é um 
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ato de interpretação individual, uma apropriação do objeto informação pelas 
estruturas mentais de cada sujeito. Acredita-se que estruturas mentais não 
são pré-formatadas, com intuito de serem programadas nos genes. As 
estruturas mentais são construídas pelo sujeito sensível, que percebe o meio. 
A geração de conhecimento é uma reconstrução das estruturas mentais do 
indivíduo realizado por meio de suas competências cognitivas, ou seja, é 
uma modificação em seu estoque mental de saber acumulado, resultante de 
uma interação com uma forma de informação. Essa reconstrução pode alterar 
o estado de conhecimento do indivíduo, ou porque aumenta seu estoque de 
saber acumulado, ou porque sedimenta saber já estocado, ou porque 
reformula saber anteriormente estocado. (BARRETO, 2002, p. 72). 

 

A organização do conhecimento do leitor é feita pelas estruturas mentais no 

processamento da informação, que são influenciadas pela relação entre o leitor e seu mundo. 

O conhecimento é produzido a partir das habilidades cognitivas do leitor e por meio da 

compreensão e interpretação, efetuadas pelo sujeito, gerando uma ação de alteração do estado 

anterior de conhecimento. 

Ou seja,  
 

conceitualmente, o processamento da informação estaria centrado no 
conhecimento baseado no modelo de mundo do indivíduo, seja na 
recuperação ou no processamento da informação. A informação é associada 
ao contexto e à maneira de cada indivíduo ver o mundo, consiste no 
somatório de diferentes estruturas do conhecimento. Assim, todo estágio 
cognitivo implica contexto, que é organizado pelo sistema conceitual da 
informação. (LIMA, 2003, p. 81). 
 

O processamento da leitura como ato de processamento da informação, do ponto de 

vista cognitivo da ciência da informação, é mediado por um sistema de categorias e conceitos 

que constituem o modelo de mundo do leitor (NEVES, 2006). O contexto da informação 

inserida no texto, a ser processada pelo leitor, em conjunto com a visão de mundo do sujeito e 

seus conhecimentos linguísticos e textuais, são parâmetros para a compreensão e interpretação 

e a posterior construção de novos conhecimentos.  

Dentre os fatores linguísticos envolvidos no processamento da leitura destacam-se os 

níveis: fonológico, ortográfico, morfossintático, semântico e pragmático. O nível fonológico 

diz respeito ao sistema de sons de uma língua e as sequências de sons da língua que atuam 

durante a leitura e influenciam a compreensão antecipada do texto. O nível ortográfico 

trabalha na codificação do sistema de representação de determinada língua, no caso do 

português, o sistema alfabético. O nível morfossintático trata da combinação de morfemas 

dentro da palavra, das palavras dentro da frase e do texto. Já o nível semântico está 
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relacionado às propriedades do significado nas línguas, e o nível pragmático se refere ao uso 

da linguagem e as intenções nos diferentes contextos (SIQUEIRA; ZIMMER, 2006). 

 Os diversos níveis relativos aos fatores linguísticos ligados à leitura e suas 

complexidades, mostram-nos quão árduo é o caminho do leitor para que se torne plenamente 

apto, linguisticamente falando, a compreender os significados de sua leitura e a produzir 

sentidos diante de um texto, sendo que, além dos quesitos linguísticos, os leitores também são 

influenciados pelos aspectos cognitivos que se relacionam com a aprendizagem. 

 Os aspectos cognitivos da leitura se inserem no processo de significação em que o 

leitor se apropria dos significados do texto e produz sentidos. O texto a partir disso se 

constitui como forma de interlocução do autor com o leitor, onde ambos são influenciados 

pelos seus contextos tanto na escrita como na leitura. “Daí se pode dizer que a leitura é 

momento crítico da constituição do texto, o momento privilegiado do processo de interação 

verbal, uma vez que é nele que se desencadeia o processo de significação” (ORLANDI, 2006, 

p. 38). “Assim, o(os) sentido(s) de um texto está(ão) determinado(s) pela posição que ocupam 

aqueles que o produzem (os que o emitem e o leem)” (ORLANDI, 2006, p. 12). 

 Diante disso,   
 
o acontecimento-leitura poderia, então, ser descrito mais ou menos da 
seguinte forma: diante de um texto, um sujeito x está afetado pela sua 
historicidade e se relaciona com o texto por alguns pontos de entrada, que 
têm a ver com a historicidade do texto e a sua. Como o texto não é 
transparente em sua matéria significante, há um efeito de “refração” em 
relação à sua (do leitor) história de leituras efeito esse que é função da 
historicidade do texto (sua espessura, sua resistência). Assim se dá o 
processo de produção dos sentidos, de forma a que o sujeito-leitor se apodere 
e intervenha no legível (o repetível). É desse modo, portanto, que se pode 
entender a relação dinâmica entre constituição e formatação de sentido. 
(ORLANDI, 2006, p. 114). 
 

 Segundo Siqueira e Zimmer (2006), as estratégias cognitivas da leitura que nos 

auxiliam a construir o sentido de um texto são: a estratégia ascendente, a descendente e a 

integradora. Na estratégia ascendente o significado reside no texto e os leitores partem da 

decodificação até o reconhecimento do significado do texto. Já a estratégia descendente 

enfatiza a interpretação, a compreensão e o conhecimento prévio do leitor sobre o assunto 

diante do texto, um processo que se realiza a partir das pistas fornecidas pelo texto a medida 

que a leitura é realizada. 

Assim,  
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o processamento do texto, isto é, o agrupamento e transformação de 
unidades de um nível (por exemplo, letras) em unidades significativas de 
outro nível (por exemplo, palavras) se faz tanto a partir do conhecimento 
prévio e das expectativas e objetivos do leitor (chama-se esse tipo de 
processamento descendente ou de-cima-para-baixo) quanto a partir de 
elementos formais do texto a medida que o leitor os vai percebendo (chama-
se esse tipo de processamento ascendente, ou de-baixo-para-cima). 
(KLEIMAN, 1989, p. 55).  
 

A terceira estratégia cognitiva, a interação, trata da leitura como uma atividade de 

interação entre o leitor e o texto, e o conhecimento de mundo do leitor atuando na construção 

e reconstrução dos sentidos do texto. Essas estratégias se justificam nas palavras de Leffa 

(1996a, p. 17), “para compreender o ato da leitura temos que considerar (a) o papel do leitor, 

(b) o papel do texto e (c) o processo de interação entre leitor e texto”.  

Assim, durante a leitura, soma-se o conhecimento prévio do que está lendo com o 

conhecimento linguístico, textual e de mundo no processo de construção do conhecimento do 

leitor, e cabe ao leitor não apenas retirar significado dos textos, mas também atribuir sentido 

aos mesmos de acordo com a sua realidade. “É mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o 

leitor consegue construir o sentido do texto” (KLEIMAN, 1989, p. 13). 

 Para Darnton (1992, p. 218), “a leitura não é simplesmente uma habilidade, mas uma 

maneira de estabelecer significado que deve variar de cultura para cultura”; sendo que a 

produção de sentido em seu paradigma psicológico é constituída por momentos denominados: 

constatação, cotejo e transformação, a saber,  

 
a constatação desvela os significados pretendidos e indicados pelo autor do 
texto. O cotejo caracteriza o momento em que o leitor passa a reagir, 
questionar, problematizar e posicionar-se ante as ideias do autor. A 
transformação, resultado desse posicionamento, irá permitir ao leitor 
destacar e refletir sobre novos aspectos, novas alternativas de ação. (NEVES, 
2007, p. 23).  

 

A produção de sentido feita pelo leitor e o estabelecimento dos significados, por meio 

das características linguísticas e das estratégias cognitivas, dependem também do 

conhecimento de mundo para que a leitura direcione sua consciência para momentos de 

constatação-cotejo-transformação. A partir desse processo, o leitor se apropria das 

informações e produz ação e reflexão diante do texto e da sua realidade, com o objetivo de 

que a interpretação e a compreensão ocorram não apenas na descoberta do sentido do texto, 

mas também na produção de outros sentidos para o seu contexto de vida.  
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Para Orlandi (2004, p. 60), “os sentidos são, pois, partes de um processo. Realizam-se 

num contexto mas não se limitam a ele. Têm historicidade, têm um passado e se projetam 

num futuro”. ”[...] Quando estamos lendo, estamos participando do processo (sócio histórico) 

de produção dos sentidos e o fazemos de um lugar social e com uma direção histórica 

determinada” (ORLANDI, 2006, p. 101). 

 Assim, os já citados fatores linguísticos encontrados no processo da leitura dependem 

dos aspectos e estratégias cognitivas do leitor. Dentre eles, destaca-se a estratégia descendente 

em que se contemplam os pressupostos da realidade do leitor como princípio para o confronto 

com os sentidos do texto, com o objetivo de chegar à compreensão e à interpretação a partir 

dos conhecimentos prévios textual, linguístico e de mundo. A estratégia que trata da interação 

entre leitor e texto traz o conhecimento de mundo do leitor como algo que interpõe essa 

relação e, a partir dos pressupostos psicológicos de constatação, cotejo e transformação, o 

leitor pode agir e transformar os sentidos, tanto os do texto quanto os produzidos por ele, de 

forma que a leitura ultrapasse a passividade do leitor diante do texto. 

Portanto, a partir da interação entre as informações do leitor e do texto, a leitura é 

recontextualizada mediante o conhecimento prévio do leitor e a sua experiência, oriundos dos 

seus esquemas mentais de memória, com objetivo de produzir novos significados e sentidos 

para a sua realidade. Esses dependem das estratégias e estruturas mentais do sujeito que são 

responsáveis pelo processamento das informações, e que estão condicionados ao contexto do 

leitor e como ele vê o mundo, parâmetros esses que influenciam o processo de compreensão e 

interpretação do leitor. 

 

 

2.2 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO NA LEITURA  

  

 O processo da leitura é composto por quatro etapas interligadas em constante 

movimento, que são: decodificação, compreensão, interpretação e retenção, sendo que essas 

etapas são extremamente importantes para a extração de significado e produção de sentidos, 

no seu trabalho em conjunto. 

 A decodificação consiste na leitura superficial do texto e a tradução dos símbolos 

linguísticos escritos. Segundo Bakhtin (2002, p. 93): 

 
o essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma 
linguística utilizada, mas compreendê-la num contexto preciso, compreender 
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sua significação numa enunciação particular. Em suma, trata-se de perceber 
seu caráter de novidade e não somente sua conformidade à norma. Em outros 
termos, o receptor, pertencente à mesma comunidade linguística, também 
considera a forma linguística utilizada como um signo variável e flexível e 
não como um sinal imutável e sempre idêntico a si mesmo. 
 
 

 Até mesmo na decodificação, visualizada como uma leitura superficial do texto e a 

tradução dos símbolos linguísticos escritos, encontra-se a importância do contexto tanto do 

texto quanto do leitor, ou seja, o leitor compara os contextos linguísticos em jogo no ato da 

leitura e a partir do reconhecimento desses espera que o texto se torne decifrável e relevante 

para ele, de modo que tenha estímulo e interesse na continuidade da leitura. 

“Para se chegar a compreensão não basta interpretar, é preciso ir ao contexto de 

situação (imediato e histórico). Ao fazê-lo, pode-se apreciar o lugar em que o leitor se 

constitui como tal e cumpre sua função social” (ORLANDI, 2006, p. 117). Para Melo (2004), 

além dos conhecimentos linguísticos, o universo cultural e de contexto são preponderantes 

para que o leitor atinja a compreensão, e para o mesmo autor,  
   
por mais que a decodificação (leitura) de uma mensagem exija um esforço 
concentrado na linguagem utilizada, para permitir a apreensão do significado 
pelo receptor, na verdade a sua compreensão só se concretiza através da 
sintonização com o universo cultural de que se valeu o emissor e que possui 
componentes extra linguísticos, vale dizer histórico-contextuais. (MELO, 
2004, p. 102). 
 

A decifração e a decodificação de um texto estão inseridas no desenvolvimento da 

compreensão e interpretação, sendo que nos dois processos trabalha-se com a linguagem do 

texto, o universo cultural tanto do leitor quanto do texto, além dos objetos histórico-

contextuais. 

De modo que,  
 
decodificar supõe situar referencialmente o objeto da leitura, identificar seu 
tempo e espaço, decifrar supõe encontrar um sentido menos escondido do 
que complexo. Sem dúvida, decodificar supõe uma interpretação, enquanto 
decifrar supõe uma hermenêutica, que difere da interpretação, porque esta é 
uma obra do receptor na memória fixada em seu repertório; coloca no texto 
as chaves-pistas de leitura: decifração, compreensão do texto. (FERRARA, 
1997, p. 27).  

 

Compreensão vem do verbo compreender, do latim intellegere ou intelligere, com o 

significado relacionado a conhecer, perceber, discernir, reconhecer, saber etc. 

(ENCARNAÇÃO, 2005). Assim, “a compreensão pode ser definida como um processo de 
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construção de sentido” (SIQUEIRA; ZIMMER, 2006), em que as suas diversas relações 

verbais nos remetem a significação, essa desenvolvida no momento em que a leitura ocorre. 

Como afirma Silva (1991, p. 44), em que: “o ‘compreender’ deve ser visto como uma forma 

de ser, emergindo através das atitudes do leitor diante do texto, assim como através do seu 

conteúdo, ou seja, o texto como uma percepção ou panorama dentro do qual os significados 

são atribuídos”.  

O leitor intérprete confronta o texto com as suas próprias concepções com o objetivo 

de reproduzi-lo diferente do seu estado primitivo; a partir de um esforço produtivo na 

compreensão o sentido do texto sempre supera seu autor.   O sentido de um texto não é 

determinado somente pela condição do autor e do leitor, mas também pela situação histórica 

do intérprete e por todo o objetivo histórico dele (GADAMER, 1999).  Assim, compreender 

para Gadamer, é um processo em que o sujeito se inclui, em que ocorre a ‘fusão de 

horizontes’. Nas palavras do autor,   
 

[...] na ressurreição do sentido do texto já se encontram sempre implicadas as 
ideias próprias do intérprete. O próprio horizonte do intérprete é desse modo, 
determinante, mas ele também, não como um ponto de vista próprio que se 
mantém ou se impõe, mas antes, como uma opinião e possibilidade que se 
aciona e coloca em jogo e que ajuda a apropriar-se de verdade do que diz o 
texto. (GADAMER, 1999, p. 566). 

  

Ou seja, a leitura, “na interação face a face, elementos do contexto ajudam a 

compreensão: gestos, os objetos ao redor bem como o conhecimento mútuo dos interlocutores 

são todos elementos nos quais se apoia a compreensão” (KLEIMAN, 1989, p. 66). A partir da 

interação entre leitor e texto, a atribuição dos significados e a possível compreensão 

dependerão de fatores que se relacionam e provoquem uma aproximação entre eles, ou seja, a 

realidade do texto próxima a realidade leitor poderá ocasionar uma melhor compreensão 

através do interesse, atitude e do empenho de reconhecimento do leitor do mundo a sua volta 

diante do texto. “A compreensão é o estabelecimento de sentidos em acordo com as 

referências que o leitor já possui” (CRISTÓFANO, 2010, p. 6). 

Assim,  

 
cada pessoa carrega consigo experiências, atividades do dia a dia, 
relacionamento social, político, econômico e cultural, fatores determinantes 
no momento de ler determinado texto. O conhecimento prévio diante de 
certos fatores relacionará o individuo com o entendimento, determinando a 
compreensão da leitura. (BOSO et al., 2010, p. 27). 
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O leitor faz a leitura de um texto a partir da projeção de expectativas e perspectivas de 

um sentido determinado, a compreensão do que está presente no texto dar-se-á por meio desse 

projeto prévio de expectativa e perspectiva que ele elabora, permanentemente revisado 

conforme avança a leitura (GADAMER, 1999), ou seja, o leitor leva para a leitura 

pressupostos de significação que serão articulados na busca pela compreensão do conteúdo do 

texto. “A compreensão não envolve, obrigatoriamente, a assimilação ou mesmo o exame de 

toda a informação do texto, mas, em vez disso, envolve o ser, se capaz de extrair algum 

sentido do texto, em termos das expectativas e intenções do leitor” (SMITH, 1989, 75).  

 De modo que “a compreensão do texto ocorre a partir do conhecimento de mundo e da 

familiaridade com os diversos tipos de textos, requerendo consciência semântica e pragmática 

de leitores mais proficientes” (NEVES, 2006, p. 41). Para que o leitor possa chegar à 

compreensão de um texto devem ser ativados os seus conhecimentos prévios: linguístico, 

textual e de mundo, sendo o conhecimento linguístico considerado um componente 

dependente para se atingir a compreensão, assim quanto maior for o seu conhecimento textual 

mais fácil o leitor chegará à compreensão (KLEIMAN, 1989). “A compreensão, no entanto, 

supõe uma relação com a cultura, com a história, com o social e com a linguagem, que é 

atravessada pela reflexão e pela crítica” (ORLANDI, 2006, p. 117). 

Para Heidegger (2005), o compreender está relacionado às possibilidades de 

compreensão do mundo, ou seja, para que o leitor atinja a compreensão é necessário o 

entendimento da sua historicidade e temporalidade. Ainda segundo o autor, é somente a partir 

da compreensão que se abrem os sentidos e a significação dos objetos dos mundos; sendo 

assim, os processos de compreensão leitora e de mundo atuam de forma a complementar na 

constituição do ato leitor. “[...] Compreensão é a possibilidade de se relacionar o que quer que 

estejamos observando no mundo a nossa volta, ao conhecimento, intenções e expectativas que 

já possuímos em nossas cabeças” (SMITH, 1989, p. 72).  

A interpretação é tomada, por muitos autores, como sinônimo de compreensão; porém, 

esta se refere à capacidade de entendimento da estrutura do texto e a produção dos sentidos, 

enquanto a interpretação relaciona a produção de sentidos com a capacidade de criticidade do 

leitor diante das ideias do texto e nas relações entre texto e contexto, mediante os seus 

conhecimentos de mundo. De modo que, “o sujeito que produz uma leitura a partir de sua 

posição, interpreta” (ORLANDI, 2006, p. 117). 

Etimologicamente, interpretação vem do latim interpretatio, do verbo interpretare, 

que se refere à palavra interpres, pessoa que se coloca entre duas outras de línguas diferentes 

para, conhecendo ambas, traduzir suas palavras aos interlocutores, ou seja, o seu significado 
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aqui está relacionado ao diálogo comunicacional. Para o dicionário Luft, o verbo interpretar 

significa “esclarecer, explicar o sentido, ajuizar a intenção, exprimir o sentimento” (LUFT, 

1996, p. 363). Porém, o estudo do termo na literatura nos traz significados mais profundos e 

ampliados nos quesitos não só textuais, mas também psicológicos e sociais.      

Ricoeur (1983) define interpretação como o trabalho de pensamento que consiste em 

decifrar o sentido oculto no sentido presente. Para Rodrigues (2003), a interpretação se dá 

quando ocorre a construção de novos sentidos e não com a descoberta dos sentidos já 

explicitados no texto, e essa construção se relaciona com o mundo do leitor e com os objetos 

nomeados por ele a partir da leitura. Ainda para Ricoeur,   
 

[...] interpretar é explicitar o tipo de ser-no-mundo manifestado diante do 
texto. [...] De fato, o que deve ser interpretado, num texto, é uma proposição 
de mundo, de um mundo tal como posso habitá-lo para nele projetar um de 
meus possíveis mais próprios. É o que chamo de o mundo do texto, o mundo 
próprio a este texto único. (RICOEUR, 1983, p. 56).  
 

O mundo do leitor, do texto e do autor são comparados na leitura e influenciam o 

processo de interpretação; nas relações entre a produção de sentidos e o entendimento do 

leitor na extração do conteúdo do texto, as conexões entre esses três mundos ao serem 

contextualizadas podem provocar no leitor uma reflexão crítica e consciente do texto a partir 

da explicitação e do confronto dessas diferenças de realidade encontradas nesses mundos, a 

serem interpretados e compreendidos. 

Heidegger (2005, p. 435) afirma que: “toda interpretação se funda no entender 

[compreender]. O que é como tal articulado na interpretação, e o que de antemão é delineado 

como articulável no entender em geral, é o sentido”. Assim, como ações interligadas, quando 

não há produção de sentido não se compreende, e o que não se compreende resulta na 

impossibilidade de interpretação. “A interpretação não é um ato posterior e oportunamente 

complementar à compreensão, porém, compreender é sempre interpretar, e, por conseguinte, a 

interpretação é a forma explícita da compreensão.” (GADAMER, 1999, p. 459).  

A interpretação, por parte do leitor, ocorre como um processo que tem base na 

compreensão e na efetiva produção de sentido, a partir da reflexão do autor, do texto e do 

contexto diante do seu conhecimento de mundo. E a significação da leitura, projetada pela 

compreensão, é desvelada, elaborada e explicitada na interpretação, de modo que a partir da 

descontextualização e recontextualização do texto o leitor traz para junto dos significados do 

texto a sua experiência. “[...] A interpretação descobre aquilo que compreensão projeta” 

(SILVA, 1991, p. 71). Ainda, “a interpretação não consiste em tomar conhecimento do 
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entendido [compreendido], mas em elaborar possibilidades projetadas no entender 

[compreender]” (HEIDEGGER, 2005, p. 421).  

Diferente do que afirma Orlandi quando diz que “[...] enquanto intérprete, o leitor 

apenas reproduz o que já está produzido. De certa forma podemos dizer que ele não lê, é 

‘lido’, uma vez que apenas ‘reflete’ sua posição de leitor na leitura que produz” (2006, p. 

117), a reflexão e o posicionamento crítico acerca do tema tratado no texto em conjunto com 

as experiências de vida do leitor são fatores que se desenvolvem na interpretação, em que o 

leitor estabelece não só relações com o texto, mas também com seus conhecimentos de 

mundo, assim, ele julga, se posiciona, produz sentidos e atitudes que possibilitam uma leitura 

crítica e consciente. “A interpretação é a fase da utilização da capacidade crítica do leitor, o 

momento em que faz julgamentos sobre o que lê” (CABRAL1, 1986 apud MENEGASSI, 

1995, p. 88). 

A última etapa do processo de leitura, a retenção, diz respeito à capacidade de 

acúmulo pelos leitores das informações mais importantes na sua memória de longo prazo, e a 

sua aplicação através de analogias, comparações e do reconhecimento das linguagens do 

texto; também ocorre reflexão da importância do que foi lido em paralelo com seu cotidiano, 

quando o leitor poderá fazer análises críticas da sua leitura. A retenção ocorre em dois 

momentos; primeiramente, logo após a compreensão, quando há o reconhecimento geral do 

texto; num segundo momento em caráter mais profundo de reflexão e assimilação crítica do 

texto, por meio da interpretação. 

 Encontramos diversas similaridades nos processos de compreensão e interpretação, 

como por exemplo: a produção de sentidos, a influência do contexto e do universo cultural do 

leitor, o conhecimento linguístico, textual e de mundo. Porém, algumas particularidades 

delimitam a diferença entre os dois processos. Na compreensão a interação entre leitor e texto 

confrontam-se suas realidades, sendo que o conhecimento prévio, as referências e 

experiências do leitor influem diretamente no modo como o leitor reconhece e compreende o 

texto.  

Na interpretação o foco se dá nas relações entre a produção de sentido e o senso crítico 

do leitor no entendimento do texto; as relações entre o texto e os contextos inseridos na leitura 

são desenvolvidas a partir da descontextualização e a recontextualização com o objetivo de 

aproximar o mundo do texto do mundo do leitor. No geral, a interpretação trabalha com os 

                                                        
1 CABRAL, L. S. Processos psicolinguísticos de leitura e a criança. Porto Alegre: Letras de Hoje, v. 19, n. 1, p. 7-
20, 1986. 
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sentidos ocultos do texto a partir dos sentidos já desenvolvidos na compreensão ou 

reconhecidos no primeiro contato com o texto, em confronto com o seu conhecimento 

linguístico, textual e de mundo.  

Assim, a interpretação e a compreensão são processos que não trabalham 

hierarquicamente, mas de maneira complementar; assim como um pode ser base para 

possibilitar o outro, as experiências de mundo do leitor e o seu conhecimento prévio estão 

diretamente ligados às possibilidades de desenvolvimento compreensivo e interpretativo da 

leitura.  Na interação entre leitor e texto e na confrontação dessas realidades se desenvolve a 

práxis da leitura, como ação, reflexão e transformação do texto dentro do processo de 

reconhecimento e compreensão; já na interpretação a encontramos nas relações ocorridas 

diante do sentido do texto e a reflexão crítica do leitor, assim como também na relação texto e 

contexto, em que o leitor age na busca de aproximar o mundo do texto ao seu mundo da 

leitura.      
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3 A INTERAÇÃO LEITOR, AUTOR, TEXTO E CONTEXTO 

 

Na dinâmica do processo da leitura ocorrem as relações entre leitor, autor, texto e 

contexto. O autor, a partir do texto, expõe os significados e os sentidos que pretende passar ao 

leitor, que interage com o texto a depender do seu contexto de conhecimento tanto linguístico, 

textual, como de mundo, de modo que serão influenciadas a sua compreensão e interpretação, 

e os limites de seu entendimento na leitura estarão submetidos à interação entre esses quatro 

elementos. “Os textos, os discursos e as informações de um modo geral, produzem-se e 

inserem-se num contexto sócio histórico e adquirem ressonância cultural, significados e 

sentidos, que escapam ao controle de quem os produziu” (AZEVEDO, 2004, p. 130). 

 O autor e o leitor se relacionam com suas realidades para posteriormente se 

encontrarem no texto; a comunicação entre eles por meio da leitura dar-se-á a partir dos 

quesitos textuais, linguísticos e contextuais, sendo que a produção de sentido e a extração dos 

significados do texto serão efetuadas pelo leitor por meio das suas estratégias de leitura e seus 

conhecimentos prévios. Autor e leitor compartilham dos mesmos signos, mas não dos 

mesmos significados, pois os leitores ativam conhecimentos anteriores para fazer previsões e 

hipóteses acerca dos textos que leem.  

Kleiman define  
 
[...] a atividade de leitura como uma interação à distância entre leitor e autor 
via texto. A ação do leitor já foi caracterizada: o leitor constrói, e não apenas 
recebe, um sentido global para o texto; ele procura pistas formais, antecipa 
essas pistas, formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões. 
(KLEIMAN, 1989, p. 65).  
 

 Na leitura há um dialogo entre o autor e o leitor que, ao envolver-se com o texto, se 

faz presente nele na busca pelas possibilidades de significação que são exploradas pela sua 

subjetividade. No ato da leitura ocorre uma síntese em que o leitor recompõe o texto de 

maneira que se forme um novo; assim, ele o atualiza enquanto o transfere para sua 

consciência, ou seja, o texto ativa tanto a capacidade de apreensão das ideias apresentadas 

pelo autor, quanto das ideias criadas pelo leitor (ISER, 1999). 
 
Assim a leitura é um pacto de generosidade entre o autor e o leitor; cada um 
confia no outro, conta com o outro, exige do outro tanto quanto exige de si 
mesmo. Essa confiança já é, em si mesma, generosidade: ninguém pode 
obrigar o autor a crer que o leitor fará uso de sua liberdade; ninguém pode 
obrigar o leitor a crer que o autor fez uso da sua. (SARTRE, 2004, p. 46). 
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Para cada leitor existe uma circunstância singular de contexto que irá determinar cada 

uma de suas leituras (CHARTIER, 1999). Dessa forma, a leitura está condicionada pelas 

relações de experiência do leitor a partir da sua memória e realidade. “A leitura é produzida 

em condições determinadas, ou seja, em um contexto sócio histórico que deve ser levado em 

conta” (ORLANDI, 2006, p. 86).  Durante a leitura diversos elementos de contexto são 

ativados como:  
 
- contexto do texto, enquanto estrutura de informação; 
- contexto particular do sujeito, no tempo e no espaço de interação com o 
texto; desvio cognitivo da privacidade do receptor; 
- estoque de informação do sujeito; qualidade da memória do leitor no 
contexto do texto; 
- competência simbólica do receptor em relação ao subcódigo linguístico no 
qual o texto se insere; 
- contexto físico e cultural do sujeito que interpreta o texto. (BARRETO, 
1998, p. 71). 

 

A partir de vários contextos, internos e externos, acontece a interação entre o sujeito 

leitor e uma estrutura informacional, como por exemplo, um texto, a partir do qual ocorrem às 

negociações entre seu repertório social, linguístico, psicológico e informacional. “Para existir 

de forma eficaz, a informação necessita de um contexto de referência que precisa ser acessível 

ao receptor. Este contexto deve ser verbal ou passível de ser verbalizado” (BARRETO, 2005, 

p. 5). Se o contexto do texto não for de encontro ao do leitor a ação da leitura poderá ficar 

prejudicada pela motivação do leitor em efetivá-la, a leitura se dá então a partir de temas 

significativos somados aos elementos de contexto do texto e do leitor. 

“O processo através do qual utilizamos elementos formais do texto para fazer as 

ligações necessárias à construção de um contexto é um processo inferencial de natureza 

inconsciente, sendo, então, considerado uma estratégia cognitiva da leitura” (KLEIMAN, 

1989, p. 50). Assim, os esquemas cognitivos próprios de cada leitor trabalham na adaptação 

do texto ao seu contexto com o objetivo de tentar aproximá-lo do seu entendimento, onde as 

relações entre o texto e os contextos inseridos na leitura são desenvolvidas a partir da 

descontextualização e a recontextualização, com o objetivo de aproximar o mundo do texto ao 

mundo do leitor. 

O leitor se relaciona com o texto a partir das suas competências e práticas de leitura, 

em que o texto implicará significações a serem construídas pelos códigos de leitura de cada 

leitor no momento em que recebe ou se apropria do texto de forma determinada (CHARTIER, 

1999). Para Kock (2002), o texto é uma ação verbal composta de elementos linguísticos, 

previamente selecionados e organizados pelos autores, que permite ao leitor não somente a 
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compreensão dos conteúdos semânticos, mas também a interação conforme as práticas 

socioculturais. 

Assim, diante da leitura,  

 
aquilo de que finalmente me aproprio é uma proposição de mundo. Esta 
proposição não se encontra atrás do texto, como uma espécie de intenção 
oculta, mas diante dele, como aquilo que a obra desvenda, descobre, revela. 
Por conseguinte, compreender é compreender-se diante do texto. 
(RICOEUR, 1983, p. 58). 

 

O autor será interpretado pela leitura não segundo as suas intenções de quando o texto 

foi produzido, mas de acordo com as estratégias de interações que envolvem o leitor (ECO, 

1993). O contexto social e histórico, a sua vida e personalidade são repassados pelo autor por 

meio do texto, assim como também ocorre na relação em que de um lado temos leitor, texto e 

autor, e de outro lado, as práticas sociais e históricas que os produziram e que os 

contextualizam. 

Encontra-se então, 
 
de um lado, o autor do texto: seus objetivos, sua obra, o processo de 
produção de seu texto. De outro lado, o leitor desse texto: seus objetivos, 
conhecimentos prévios e expectativas. Entre eles, o texto: um objeto híbrido, 
produto da atividade linguística do autor e, ao mesmo tempo, o material 
sobre o qual o leitor exercerá uma atividade do mesmo tipo. Envolvendo-os 
e constituindo-os, as práticas histórico-sociais em que essas relações se dão. 
(BATISTA, 1991, p. 23). 
 

O texto é construído não só pelo autor, mas também pelo leitor ao lê-lo. Para Martins 

(2012), texto é tudo que provoca e possibilita significações, podendo-se considerar texto não 

apenas materiais impressos, mas também representações: uma imagem, uma pessoa, um 

sentimento, um acontecimento, um grupo, um som, um gesto, um símbolo, um gráfico etc., ou 

seja, contextos que compõem o nosso cotidiano. Para Barreto (1998, p. 70) “o texto, enquanto 

estrutura de informação, é um evento privado em sua produção, que se completa em um 

tempo finito. Sua significação ocorre, no espaço público, para um número indefinido de 

leitores, possui autonomia semântica e é indeterminada em relação ao tempo”. Sendo assim, o 

ato de produção de sentido diante do texto é influenciado pela interação entre as informações 

proveniente do autor, do leitor, do texto e do contexto. 

“Cada leitura é uma transação que ocorre entre o leitor e o texto em um determinado 

momento e lugar. [...] O sentido não está pronto nem dentro do texto nem dentro do leitor, 
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mas surge durante a transação” (ROSENBLATT2, 2004, p. 1369 apud LEFFA, 2012, p. 255). 

Ou seja, existem ao redor do leitor e ao redor do texto, contextos que os envolvem e que 

influenciam a produção de sentidos na leitura, viabilizando a compreensão e a interpretação. 

De modo que,  
 

a estrutura do texto e a estrutura do ato [da leitura] constituem portanto dois 
polos da situação comunicativa; esta se cumpre à medida que o texto se faz 
presente no leitor como correlato da consciência. Tal transferência do texto 
para a consciência do leitor é frequentemente vista como algo produzido 
somente pelo texto. Não há dúvida de que o texto inicia sua própria 
transferência, mas esta só será bem-sucedida se o texto conseguir ativar 
certas disposições da consciência – a capacidade de apreensão e de 
processamento. (ISER, 1999, p. 9).   
 

Autor e leitor, a partir de seus contextos cotidianos, também considerados textos, 

dialogam e produzem constantemente novos textos; o autor por meio da sua formalidade 

colocada no papel com foco no leitor; e o leitor a partir da sua leitura, por meio das 

significações possíveis, proporcionadas pela leitura do mundo a sua volta. A leitura crítica 

desse mundo pelo leitor poderá fazê-lo tornar esses novos textos compreensíveis e 

interpretativos para sua realidade, pois “a compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 2003, p. 

11). 

O autor intervém intencionalmente no mundo do leitor com o objetivo de incitá-lo a 

imaginar e interpretar o conteúdo do texto; assim, o leitor se empenha em identificar as 

diversas formas de mundo referencial contidas no texto; e posteriormente poderá modificá-las 

ao seu contexto de vida, a partir da leitura (ISER, 1979). A representação do mundo surge 

como um pressuposto de interação entre leitor, autor, texto e contexto, onde o confronto de 

diferentes mundos contidos na leitura poderá influenciar a compreensão e interpretação 

efetuada pelo leitor e a adaptação do texto ao seu mundo. 

A leitura exige do leitor a capacidade de interação com o mundo que o cerca, pois 

“[...] é uma atividade ao mesmo tempo individual e social. É individual porque nela se 

manifestam particularidades do leitor: suas características intelectuais, sua memória, sua 

história; é social porque está sujeita às convenções linguísticas, ao contexto social, à política” 

(NUNES 1994, p. 14). Nessas relações entre o leitor, autor, texto e contexto que ocorrem no 

processo da leitura encontra-se os quesitos da experiência, contextos e até mesmo a definição 

                                                        
2 ROSENBLATT, L. M. (2004). The transactional theory of reading and writing. In R.B. Ruddell & N.J. Unrau (Eds.), 
Theoretical models and processes of reading (5th ed., p. 1363–1398). Newark, DE: International Reading 
Association. 
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de texto, representados como fatos do cotidiano que acontecem na realidade do leitor, 

preceitos que se encontram no mundo do leitor e que permeiam a produção dos sentidos e a 

apropriação dos significados diante do texto. 

A interação na leitura entre o leitor, o autor, o texto e o contexto, juntamente com o 

conhecimento de mundo do leitor, atuam na aproximação entre a leitura, a compreensão e a 

interpretação do texto, pois além do confronto de sentidos e significados tanto do autor como 

do leitor, o que se destaca nessas interações são as realidades e experiências contidas nos 

diversos tipos de contextos de referência, do leitor, do autor e do texto, onde o cotidiano se 

refere a um texto e a leitura dele como uma leitura do mundo que cria novos textos; em outras 

palavras, a criação de novos textos é o momento em que o leitor chega à compreensão e 

interpretação da leitura através da leitura do mundo.  

 

 

3.1 O MUNDO DO LEITOR 

 

A concepção de mundo para os leitores é diversa porque seus significados são 

subjetivos, cada leitor tem a sua concepção tanto consciente quanto inconsciente diante da sua 

relação com a realidade. Para Silva (1991, p. 75), “o mundo é a estrutura que se constitui 

através e a partir das diversas formas de intersubjetividade dialética homem-mundo”. A 

existência do mundo, para um sujeito, se dá a partir do momento que o homem exerce a sua 

existência, no sentido das suas atividades de interação com o meio. 

Na sua representação de mundo, Freire (1989), o designa como uma ideia próxima de 

realidade, com a qual o homem vive e está, e que se dá a partir das “relações que o homem 

trava no mundo com o mundo” (FREIRE, 2002a, p. 39). “Há uma pluralidade de relações do 

homem com o mundo, na medida em que responde à ampla variedade dos seus desafios” 

(FREIRE, 2002a, p. 39-40). Assim, o estar no mundo é resultado do processo de 

estabelecimento das relações entre a subjetividade individual do homem e a sua realidade 

objetiva, passível de ser conhecida a partir da sua leitura do mundo.   

Dessa forma, “um mundo enquanto mundo de experiência e compreensão humanas 

somente é possível sob a condição da experiência e compreensão do ser, ou seja, somente é 

possível no horizonte do ser” (CORETH, 1973, p. 80). O mundo não é algo pronto, mas algo 

que está sempre se construindo a parte das relações que o homem estabelece com os outros, 

com as coisas e com o seu próprio ser no cotidiano, ou seja, é um horizonte no qual o homem 

tende continuamente se projetar para as suas relações. O fenômeno do mundo são as 
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possibilidades de ser, próprias do homem na sua vida cotidiana e as suas relações a partir dela 

(HEIDEGGER, 2005). O mundo é o que o sujeito leitor percebe e representa socialmente no 

seu contexto, e as significações que o indivíduo elabora do mundo dependem das posições 

que nele assume.  

Segundo Bourdieu (2007), os grupos sociais em função das condições definem a sua 

posição na estrutura social do mundo, que constitui seu próprio sistema específico de 

disposições para a ação, denominado: o habitus, que é composto por esquemas de ação e 

pensamento construído pelo acúmulo histórico de experiências de êxito e de fracasso dos 

sujeitos. Para o mesmo autor, as “condições diferentes de existência produzem habitus 

diferentes” (2007, p. 164), que organizam tanto as práticas quanto a percepção que se tem 

delas, além de organizar a percepção do mundo social. 

Para Freire (2005, p. 76), “o mundo não é, o mundo está sendo”, e o estar no mundo 

resulta do processo de estabelecer relações entre subjetividade individual e realidade objetiva. 

Para o autor, estas duas dimensões da natureza humana permitem aos indivíduos conviver 

com a pluralidade para transcender sua subjetividade diante da realidade. “Quando o homem 

compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar 

soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu 

e suas circunstâncias” (FREIRE, 2002b, p. 30). 

A forma como o indivíduo capta e interpreta a sua realidade vai determinar sua relação 

com o mundo objetivo e sua pluralidade de significações, e a leitura do mundo seria uma 

forma de ampliar o mundo do leitor. “A partir das relações do homem com a realidade, 

resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 

dinamizando o seu mundo.” (FREIRE, 2002a, p. 51). 

Os indivíduos criam a sua visão e aprendizado do mundo por meio do conjunto das 

relações com os outros, com as coisas e consigo mesmo. Como afirma Freire (2004, p. 69): 

“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se 

educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. O conhecer e aprender o mundo não são 

tarefas solitárias, mas de relação interpessoal diante do mundo, uma leitura do mundo 

coletiva. “Conhecer é conhecer objetos que se integram na relação entre homem e o mundo, 

ou entre o homem e a natureza, relação que estabelece graças à atividade prática humana” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 153). 

Além do que se conceber como algo concreto, o mundo existe a partir das experiências 

e relações do sujeito com a realidade à sua volta, do seu contexto histórico e pela sua atuação 

no âmbito social. A leitura tanto pode ser uma ferramenta para melhor percepção do mundo 
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como pode ser condicionada pela leitura do mundo, pois “se compreender é enriquecer-se 

com novas proposições de mundo, então ler é detectar ou aprender as possibilidades de ser-

ao-mundo apontadas pelos documentos que fazem parte do mundo da escrita” (SILVA, 1991, 

p. 70). 

A constituição do mundo do leitor parte da sua relação com o texto; esse vem 

carregado com as influências do mundo do autor e do contexto onde foi produzido, e que 

serão somadas ao mundo inicial do leitor, antes da leitura, juntamente com os parâmetros do 

seu contexto sócio histórico. O resultado da relação poderá influenciar o leitor a desenvolver 

uma compreensão e interpretação significativa do texto na apropriação das informações. 

“Posto diante do mundo, o homem estabelece uma relação sujeito-objeto da qual nasce o 

conhecimento, que ele expressa por uma linguagem” (FREIRE, 2002b, p. 67). 

Assim, 
 

[...] nosso mundo, a saber, o todo do nosso horizonte de compreensão, pelo 
qual se torna possível a compreensão de cada uma das coisas, é sempre um 
determinado “mundo linguístico”, ou seja, um mundo aberto pela linguagem, 
linguisticamente interpretado, linguisticamente mediado, e isso numa língua 
sempre determinada, historicamente recebida por tradição, língua em que 
crescemos, em que vivemos e pensamos e na qual se realiza toda nossa 
compreensão. (CORETH, 1973, p. 43).  

 

De modo que, “o desenvolvimento do ser humano é um processo de transformação de 

significados partilhados socialmente. A interiorização do mundo se realiza a partir da 

interpretação de cada indivíduo, mediante a compreensão de significados” (VARELA; 

BARBOSA, 2012, p. 145). Assim, o sujeito leitor inserido em uma realidade sócio histórica 

adquire a sua concepção de mundo a partir dos sentidos e significados, compreendidos e 

interpretados na interação com o seu contexto.  

O mundo para o sujeito se dá a partir das suas representações, referências, horizontes e 

experiências, e seu relacionamento com ele ocorre por meio da sua consciência diante da sua 

realidade, o seu contexto não é outro senão o seu mundo histórico, cultural e existencial diante 

do ambiente em que ele vive. Assim, o mundo do leitor se refere ao seu contexto histórico e 

cultural, em que a identidade do leitor resultará no seu mundo, no sentido de que a sua 

atuação diante da leitura determinará como será a representação do seu mundo, que em 

diálogo com o mundo do texto e do autor atuará na produção de novos sentidos e significados 

para a leitura. 

O mundo do leitor é construído pela comunicação, compreensão e interpretação, onde 

a linguagem concretiza a articulação entre homem e o mundo por meio dos símbolos 
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linguísticos. Assim, a mediação ocorrida na leitura, como um processo comunicacional, 

proporciona ao leitor o contato com o contexto existencial do autor e do texto, abrindo-lhe 

concepções de novos mundos, além da sua relação com o seu contexto, com os indivíduos à 

sua volta e a relação com o seu próprio ser. “[...] Sendo a leitura um tipo específico de 

comunicação, a leitura é uma forma de encontro entre o homem e a realidade social-cultural” 

(SILVA, 1991, p. 41). 

Portanto,  

 
a leitura então não se constitui apenas um meio de que dispomos de adquirir 
informações. É também um procedimento pertinente para se elaborar 
sentidos e desenvolver reflexões críticas sobre a realidade, sobre nós 
mesmos, sobre os outros e sobre os variados segmentos que estão a nossa 
volta. (SILVA, 2004, p. 175).  

 

Os sentidos e as representações de mundo se expressam em diversas linguagens, em 

uma infinidade de formas, cores e palavras, como por exemplo: sons, imagens, gestos, etc. 

Heidegger (2005), propõe a descrição do mundo como fenômeno, partindo de tudo o que se 

dá nele. Já para Smith (1989, p. 22-23), “enquanto olho para o meu mundo, consigo distinguir 

uma multiplicidade de objetos significativos que apresentam toda espécie de relações 

complicadas uns com os outros e comigo.” [...] “Se podemos extrair sentido do mundo, isto 

ocorre devido à interpretação de nossas interações com o mundo”. 

Para Barreto (1998, p. 69), a informação como fenômeno de “[...] transformação de 

estruturas simbólicas em realizações de uma consciência individual e coletiva, [...] sintoniza o 

mundo, pois referencia o homem ao seu semelhante e ao seu espaço vivencial”. Ou seja, “a 

informação seria o elemento que mediatiza os processos de apreensão da realidade, e as 

próprias relações sociais” (MARTELETO, 1987, p. 177). 

Desse modo,  
 

para estudar o mundo social e as questões do conhecimento e da informação 
presentes em suas estruturas, nas práticas e representações dos seus agentes, 
deve-se reconhecer que a sociedade é uma arena de disputas simbólicas em 
torno dos sentidos que se atribuem à realidade das coisas, instituições, 
pessoas. E que essas disputas estão relacionadas às posições que cada agente 
ocupa no espaço social, tanto quanto às categorias e classificações 
empregadas para nomear a realidade. (MARTELETO, 2002, p. 109).  
 

A informação contribui para a representação do mundo a partir da sua apropriação, 

como ato de posse, adaptação e transformação para a construção dos sentidos e do sujeito, ou 

seja, ao agir para aproximar a informação ao seu mundo o leitor estará sintonizando a 
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representação de mundo que ele possui com a que ele está adquirindo no processo de 

apropriação da informação, compreendendo e situando o significado do seu mundo. “[...] A 

informação se constitui como processo de elaboração de sentidos sobre as coisas e os sujeitos 

no mundo [...]” (MARTELETO, 2002, p. 101). 

Dessa forma, a informação é usada como instrumento pelo indivíduo numa tarefa 

constante de interpretar o mundo, e a leitura inserida nesse processo, trabalha como 

mediadora dos elementos que irão intermediar a representação do mundo pelo leitor, a partir 

das relações com o seu contexto de existência, com o texto e com a concepção de mundo 

advinda do autor e seu contexto. 

 Nessa interação, para se constituir o mundo do leitor, juntamente com a interação com 

outros mundos paralelos por meio da leitura, é importante que o leitor tenha conhecimento da 

sua realidade diante da realidade do texto e do autor, para que ao efetuar uma leitura desses 

mundos, a comparação entre eles não prejudique a compreensão, interpretação, busca pelos 

significados e a produção dos sentidos, pois sem o entendimento do seu mundo tampouco o 

leitor seria capaz de compreender o mundo proposto pela leitura. 

Portanto, o mundo do leitor é fruto da interação, relação e experiência com o seu meio 

e tudo o que há a sua volta; ele percebe e representa o seu mundo a partir do seu contexto, na 

forma como ele capta e lê a sua realidade, e também por meio da compreensão e interpretação 

dos sentidos e significados partilhados socialmente no seu contexto. A apropriação da 

informação age como instrumento que auxilia o leitor a comparar o mundo informacional do 

texto com o seu e aproximá-los. De modo que a apreensão da sua realidade se dá também pela 

apreensão da realidade do texto, autor e contexto. 

A informação e a leitura como processo informacional têm o seu papel na concepção 

de mundo do leitor; porém, ela também é condicionada pela leitura deste mundo, como um 

processo cíclico de constituição do mesmo, onde ações de representação do mundo podem ser 

alteradas pelas diferentes leituras da realidade efetuadas pelo leitor e influenciadas pela leitura 

de um texto como apropriação e processamento de informação, diante dos diferentes 

contextos em jogo no ato de ler.        

 

 

3.2 A RELAÇÃO DA LEITURA DO MUNDO COM A LEITURA DO TEXTO 

 

 Durante a vida e no dia a dia, a partir do acúmulo de experiências e a decifração de 

códigos, fazemos e desenvolvemos incontáveis formas de leitura, dentre as quais se encontra a 
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“leitura do mundo, da vida e do cotidiano” (YUNES, 2003, p. 9), que ocorre segundo a nossa 

representação e percepção de mundo diante da nossa realidade. Para Leffa (1996a, p. 10) “não 

se lê, portanto, apenas a palavra escrita, mas o próprio mundo que nos cerca”. 

 Dessa forma,  

 
[...] aprender a ler o mundo significa conhecer valores, princípios, costumes 
e ideias sobre a realidade. Significa também pensar sobre eles, 
desenvolvendo uma opinião crítica e autônoma. O mundo social, nessa 
perspectiva, constitui um texto, o qual é permanentemente leitor e leitura dos 
seus indivíduos. Aprender a ler o mundo, então, é apropriar-se criticamente 
dos valores culturais, das ideologias, dos costumes, dentre outros que 
permeiam o contexto e relacionar-se também criticamente com o mundo 
social. (SILVA, 2004, p. 176). 

 

A leitura do mundo significa, então, ler os signos - as coisas, os objetos, os sinais, etc. 

- tudo aquilo que tem significado para o indivíduo, como: os olhares, os cheiros, os toques, os 

gostos, os saberes que temos e acumulamos na nossa vivência diária, aquilo que é intrínseco a 

nós mesmos. Julgar, indagar e refletir acerca da realidade são tarefas fundamentais para o 

exercício da leitura do mundo, como exercício permanente dos diálogos que serão 

influenciados pela nossa linguagem, aquilo que somos, nossas representações e símbolos, 

assim como por nosso conhecimento historicamente acumulado vinculado às nossas opiniões 

pessoais. 

 No ato de ler, as situações da vida cotidiana do leitor influenciadas pela sua história de 

leitura, e as suas diferentes formas de ler e reconhecer a realidade são preponderantes para a 

sua relação com o texto, os seus modos de ler são dependentes da sua experiência e da sua 

leitura do mundo (SOUZA, 2012). Na leitura de um texto, além do reconhecimento textual o 

leitor faz relações dos seus aspectos com a sua representação de mundo, com a intenção de 

inseri-lo ou não em seu contexto de leituras, pois, caso o texto não possua particularidades 

próximas da sua realidade, o leitor não se apropriará dele como algo significativo tanto para a 

leitura quanto para a sua vida. 

Ou seja, 

 
temos dentro de nós uma representação do mundo e compreender um texto é 
relacionar elementos dessa representação com elementos do texto. O texto 
será mais ou menos compreensível, não porque apresenta um vocabulário 
mais ou menos difícil, mas porque apresenta uma realidade que está mais ou 
menos próxima da nossa representação dessa mesma realidade. (LEFFA, 
1996b, p. 16). 
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 O reconhecimento do texto para o leitor e o seu posterior processamento para a leitura 

dependerá de como a realidade contextual do leitor irá representá-lo e assimilá-lo para a 

leitura. A leitura não se limita à leitura de um texto verbalmente codificado, mas a leitura do 

entorno, da sociedade que circunda o leitor e a sua inserção nela.  Como afirma Silva (1991, 

p. 87), “a leitura supera o documento impresso (que é real e presente-à-mão) para atingir ou 

desvelar o texto, cujo modo de existência vai depender do conjunto de experiências do próprio 

leitor”.  

 Assim,  

 
para compreender um texto devemos relacionar os dados fragmentados do 
texto com a visão que já construímos do mundo. Todo texto pressupõe essa 
visão do mundo e deixa lacunas a serem preenchidas pelo leitor. Sem o 
preenchimento dessas lacunas a compreensão não é possível. (LEFFA, 
1996a, p. 25). 
 

 Tanto a compreensão como a interpretação depende da leitura do mundo efetuada pelo 

sujeito, onde “o mundo prático de ser no mundo abre possibilidades de compreensão, de tal 

maneira que o compreender não existiria se não compreendesse o contexto em que surge” 

(HERMANN, 2002, p. 34), e “a interpretação ultrapassa o texto escrito e se refere a uma 

manifestação vital que afeta as relações dos homens entre si e com o mundo” (HERMANN, 

2002, p. 25). 

 Essa relação ocorre “num ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do 

sujeito, capaz de refletir na apropriação do discurso as maneiras como estes afetam ao leitor e 

o conduz a uma nova forma de compreensão de si próprio e do texto alheio, o do outro” 

(CASTRO; CASTELLANOS, 2009, p. 49); ou seja, na confrontação e comparação dos 

mundos, entre leitor e texto, ocorrem compreensão, interpretação e reflexão, quando o leitor 

será influenciado a decifrar o texto segundo as particularidades que lhe serão apropriáveis 

diante da experiência de vida. “[...] O mundo não está na palavra escrita do autor, mas na 

palavra reconstituída pelos leitores” (YUNES, 2003, p. 49). 

 Na leitura do mundo, “a ativação do conhecimento prévio é, então, essencial à 

compreensão, pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe permite fazer as 

inferências necessárias para relacionar partes discretas do texto num todo coerente” 

(KLEIMAN, 1989, p. 25).  Esse conhecimento prévio está relacionado não só ao assunto 

contido no texto, mas também aos pressupostos linguísticos, textuais e de mundo, que serão 

acionados no momento da leitura para o reconhecimento e relacionamento das partes 
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implícitas e explícitas do texto, com o objetivo consciente e inconsciente de interpretação e 

compreensão da leitura efetuada.   
 
A ideia é de que nas vivências do dia a dia, o leitor vai construindo uma 
representação mental do mundo, resumindo, agrupando e guardando o que 
acontece num arquivo mental que podemos chamar de memória episódica. É 
essa memória episódica que ele aciona quando inicia a leitura de um texto, 
buscando os episódios relevantes e desse modo construindo a compreensão 
do texto. O que o texto faz, portanto, não é apresentar um sentido novo ao 
leitor, mas fazê-lo buscar, dentro de sua memória, um sentido que já existe, 
que já foi de certa maneira construído previamente. (LEFFA, 1999, p. 25).  
 

 Freire (2003) define a leitura do mundo como a compreensão e a interpretação que o 

leitor faz da sua realidade, a qual deve preceder a leitura da palavra e estar vinculada a ela. A 

leitura do mundo como um ato de construção do sentido de mundo do sujeito a partir de uma 

interação com o outro e com o próprio mundo. “Refiro-me a que a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” 

(FREIRE, 2003, p. 20), e “o sujeito-leitor que se relaciona criticamente com sua posição, que 

a problematiza, explicando as condições de produção da sua leitura, compreende” 

(ORLANDI, 2006, p. 117). 

 De modo que “[...] aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, 

aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de 

palavras mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade” (FREIRE, 2003, p. 

8). A leitura como atividade social que depende e se relaciona com a vida do leitor em 

sociedade, é um processo em que o significado e o sentido não estão presentes no texto ou no 

leitor, mas nas convenções de interação social entre o leitor e seu mundo, que ocorrem no ato 

da leitura (LEFFA, 1999). “[...] Não há como se apropriar do sentido e da função do texto, 

sem o domínio das práticas sociais em que ele está inserido” (LEFFA, 1999, p. 32). 

 A informação proporciona ao sujeito reconhecer e relacionar seu mundo (BARRETO, 

1998), e age como elemento de mediação na apreensão da realidade e das relações sociais 

(MARTELETO, 1987); assim, o processo de apropriação e processamento da informação 

contida no texto, a partir da ação leitora, trabalha em conjunto com a concepção de mundo do 

leitor, que ao reconhecê-lo, influenciado pela informação do texto, passará a fazer uma leitura 

do mesmo no sentido de compreendê-lo e interpretá-lo para que o entendimento das 

informações advindas do texto se concretize.       

 A leitura do mundo ocorre de modo coletivo a partir das relações sociais e sua ação 

não se dá apenas como um ato mecânico de decodificação, assim como ocorre na leitura de 
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um texto, mas também na produção do conhecimento crítico de sua realidade social e na 

tomada de consciência e da práxis, que farão com que o leitor observe a sua realidade com o 

objetivo de transformá-la por intermédio do processo da leitura da palavra antecedida pela 

leitura do mundo. “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 

palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de ‘escrevê-

lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente” 

(FREIRE, 2003, p. 20). 

Uma vez que o sujeito se torna leitor da palavra, invariavelmente estará lendo o 

mundo sob a influência dela, conscientemente ou não; nesse momento, a leitura amplia-se e 

oferece-lhe outras perspectivas para ler o mundo. Dá-lhe, assim, a condição de encontro com 

novas maneiras de interpretar a sociedade, seus conflitos e a própria natureza humana. 

Segundo Freire (2003), ler não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo em que se 

vive e poder lançar sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela ação; ler é tomar 

consciência.  

A forma como o sujeito compreende e interpreta a sua realidade vai determinar sua 

relação com o mundo objetivo e sua pluralidade de significações. Em outras palavras, é por 

meio da relação entre a subjetividade individual e a realidade objetiva que ocorre a leitura do 

mundo pelo leitor, a leitura da realidade influencia o leitor a buscar sentidos e significados no 

texto que se integram ao seu contexto; sendo assim, a proximidade dos mundos do texto e do 

leitor pode proporcionar melhor compreensão e interpretação leitora. 

Dessa forma, a leitura de um texto se desenvolve por meio da leitura de mundo, que 

pressupõe o mundo particular e restrito de cada sujeito em confronto com a sua realidade, 

onde ele realiza a leitura de seu mundo e do contexto experiencial que vai sendo descoberto 

aos poucos, por meio do contato e da percepção, a sua historicidade se manifesta então na 

individualidade de cada ser e se dá a partir da relação com tudo e todos que o cercam.  

 Portanto, a leitura do mundo para o leitor proporciona o reconhecimento da sua 

realidade em comparação com a realidade do texto e do seu autor, sendo que o texto só 

existirá caso tenha representação diante da experiência de vida do leitor no seu contexto. A 

compreensão e interpretação desse texto ocorrerá a partir da comparação entre o mundo do 

leitor e o mundo do texto, ou seja, não somente pelo reconhecimento textual e linguístico, mas 

pela forma como o leitor enxerga a sua relação de interação com a sociedade a sua volta, com 

o seu contexto e a sua realidade. 
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4 A PRÁXIS NA EDUCAÇÃO E NA LEITURA 

 

 A práxis é um conceito filosófico que tem origem na Grécia antiga, em que era 

utilizado para designar a “ação propriamente dita”, que não produzia nada além da própria 

ação e tinha seu fim em si mesmo. Já no Renascimento, a filosofia da práxis sofre uma 

mudança significativa quando a prática que produz e transforma objetos passa a ser vista 

como condição necessária da própria liberdade humana (VAZQUEZ, 1977). 

 Para Marx & Engels, a práxis tem um sentido de ação transformadora revolucionária 

da realidade, que transcende a condição de simples ação, de modo que torna possível a 

passagem da teoria à prática e ocorre a união do pensamento consciente à ação real; para o 

autor a fonte real humana é a práxis e não a consciência (MARX; ENGELS, 2002). De modo 

que, “não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência” 

(MARX; ENGELS, 2002, p. 20). 

 Portanto,  
 
práxis e teoria são interligadas, interdependentes. A teoria é um momento 
necessário da práxis; e essa necessidade não é um luxo: é uma característica 
que distingue a práxis das atividades meramente repetitivas, cegas, 
mecânicas, “abstratas”. [...] A práxis é a atividade que, para se tornar mais 
humana, precisa ser realizada por um sujeito mais livre e mais consciente. 
Quer dizer: é a atividade que precisa da teoria. (KONDER, 1992, p. 116). 
 

Para uma leitura compreensiva e interpretativa, assim como para a práxis, necessita-se 

de uma teoria, ou seja, o conhecimento linguístico, textual e de mundo do leitor, que a 

complementa para que a sua ação ocorra com o objetivo de aproximar o texto do leitor e seu 

contexto, assim como também o autor e seu contexto na realidade do sujeito. Para que a 

leitura não se torne somente um ato de decifração e decodificação é necessário que ela seja 

direcionada para uma atividade prática e crítica, e não somente teórica, em que a consciência 

do leitor atue na identificação dos parâmetros que estão presentes no ato de ler e que 

influenciam o modo como ele compreende e interpreta um texto. 

 O conceito marxista de práxis adjetiva a prática e trabalha a relação entre teoria e 

prática, essa orientada para a transformação da realidade social do sujeito. A ação, reflexão e 

transformação aplicadas na relação entre indivíduo e realidade visando à modificação da 

realidade objetiva e a modificação dos sujeitos. Assim, a práxis é tomada “[...] não só como 

interpretação do mundo, mas também como guia de sua transformação” (VÁZQUEZ, 1977, p. 
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5), e “[...] é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2004, 

38). 

 Ou seja,  

 
a práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no 
mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, 
transformam-se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira 
mais consequente, precisa de reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é 
a teoria que remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e 
desacertos, cotejando-os com a prática. (KONDER, 1992, p. 115). 
 

 A construção de uma nova concepção de mundo para o leitor se dá pela tomada de 

consciência, como uma ação pedagógica da práxis no sentido de que por meio da prática da 

leitura crítica ele possa fazer desse processo um ato de construção de significados socialmente 

significativos, apropriados à sua realidade e que tenham relação com seu contexto de interesse 

na busca pelas informações do texto. Assim, o desafio da práxis aplicada à leitura é tornar 

crítica e reflexiva uma atividade que, muitas vezes, é feita de forma passiva e distante da 

realidade do leitor, para que se torne uma atividade social consciente e dirigida a um objetivo. 

Para Vázquez (1977, p. 185), “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é 

práxis”. Assim, para se chegar à consciência da práxis, forma crítica de abordagem do mundo, 

é necessário passar da consciência comum para a consciência reflexiva e pela conscientização, 

sendo que a “conscientização [...] é um processo humano que se instaura quando a 

consciência se torna reflexiva” (FREIRE, 1979b, p. 113). 

De modo que a conscientização se desenvolve como 

 
[...] um ato de conhecimento. Implica um desvelamento da realidade com o 
qual vou me aprofundando [...] para desvelar a sua razão de ser [...]. O 
processo de conscientização implica [...] um ato lógico de conhecimento e 
não transferência de conhecimento. [...] não se pode basear na crença de que 
é dentro da consciência que se opera a transformação do mundo, a criação do 
mundo. É dentro do próprio mundo que, na história, através da práxis que se 
dá o processo de transformação. (FREIRE, 1979b, p. 114-115). 

  

A transformação do mundo do leitor se dá pela ação consciente como práxis, por meio 

dos conhecimentos prévios, da leitura crítica da realidade e da prática leitora compreensiva e 

interpretativa. O objetivo da práxis na leitura é fazer com que o mundo da leitura esteja cada 

vez mais próximo do mundo do leitor, para que a apropriação da informação do texto auxilie 

o sujeito na apreensão crítica da sua realidade, e que a leitura se torne um ato de criação e 

posse de seus significados, não somente um processo mecânico de repetição e decodificação.  
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O homem não vive num constante estado criador. Ele só cria por 
necessidade; cria para adaptar-se a novas situações ou para satisfazer novas 
necessidades. Repete, portanto, enquanto não se vê obrigado a criar. 
Contudo, criar é para ele a primeira e mais vital necessidade humana, porque 
só criando, transformando o mundo, o homem – [...] - faz um mundo 
humano e se faz a si mesmo. Assim, a atividade prática fundamental do 
homem tem um caráter criador; junto a ela, porém, temos também - como 
atividade relativa, transitória, sempre aberta à possibilidade e necessidade de 
ser substituída - a repetição. (VÁZQUEZ, 1977, p. 248). 

 

 A filosofia da práxis aplicada à educação nos leva a um processo pedagógico centrado 

no ser humano como sujeito histórico transformador da sua realidade, a partir das relações 

sociais que ele constrói com os outros e com o mundo. A tomada reflexiva e a conscientização 

como processos de construção da práxis os torna capaz de ler o mundo de forma mais crítica, 

com o objetivo de que o processo da leitura se transforme em algo realmente participante da 

sua realidade e que possa ocasionar uma melhor compreensão e interpretação de um texto 

diante de seus vários contextos. Conforme Freire (2004, p. 73), “a educação se re-faz 

constantemente na práxis” e “práxis que, sendo reflexão e ação verdadeiramente 

transformadora da realidade, é fonte de conhecimento reflexivo e criação” (FREIRE, 2004, p . 

92). 

 O conceito de práxis implica no conhecimento do sujeito sobre si, pois uma atividade 

consciente, dirigida a um objetivo, supõe um ser consciente de si mesmo, da atividade e do 

fim que deseja alcançar. Na leitura isso ocorre quando o leitor faz a leitura do mundo à sua 

volta, do seu contexto, de modo que compreende e percebe a atividade da leitura como um 

processo educacional de apropriação da realidade, e visualiza como objetivo fazer desse ato 

um processo de construção social que resulte em uma educação leitora voltada para a vida. 

Esse aprendizado se desenvolve a partir da pedagogia da práxis, como uma prática de 

aprendizado que usa o conflito e a contradição visando uma ruptura, e que tem o seu 

referencial direcionado para a ação transformadora como acepção (GADOTTI, 2001), em que 

se considera “o homem um ser criador, sujeito da história, que se transforma na medida em 

que transforma o mundo” (GADOTTI, 2001, p. 30).  

 A educação, assim como a práxis, trabalha com elementos subjetivos tais como: 

produção e interpretação das percepções; emoções e sentidos; seleção; estabelecimento de 

valores; operações mentais e demais formas de respostas dadas à realidade. O meio social e 

cultural é educador e a práxis educativa, concebida como um momento da práxis social, está 

ligada ao mundo do sujeito, a sua realidade e experiência, como uma práxis político-
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educativa. “Como um ser de práxis, o homem, ao responder aos desafios que partem do 

mundo, cria seu mundo: o mundo histórico-cultural” (FREIRE, 2002b, p. 46).  

A informação como fruto das experiências cotidianas do sujeito, está inserida nos 

contextos culturais em movimento que determinam o que é informacional para o leitor, e o ato 

de acioná-la visa à sua apropriação pelo sujeito com o objetivo de torná-la sua.  Na 

apropriação da informação ocorre uma ação sobre o mundo da leitura e do social, com a 

intenção de construção do sujeito diante do texto. “Informação não é processo, matéria ou 

entidade separada das práticas e representações de sujeitos vivendo e interagindo na 

sociedade, e inseridos em determinados espaços e contextos culturais” (MARTELETO, 2002, 

p. 102). 

A apropriação da informação ocorrida na leitura pode então ser permeada por ações de 

conscientização, dirigida à contextualização e recontextualização permanentes da informação 

como instrumento da práxis. Toda apropriação é algo que parte de uma ação, que pressupõe 

uma alteração, uma transformação, uma modificação do conhecimento, e o leitor pode agir de 

forma a se apropriar, possuir e transformar a informação para o seu mundo, como fruto de 

uma práxis consciente. 

 Portanto, por meio da práxis, o leitor poderá chegar a uma melhor compreensão e 

interpretação do texto no processo educacional da leitura, de modo que a proposta de ação, 

reflexão e transformação do ato de ler faça com que esse processo avance além dos quesitos 

de decifração e decodificação do texto. A teoria, oriunda dos conhecimentos prévios do leitor, 

e a prática leitora, como ato significativo reflexivo, trabalham juntas na objetivação do ato da 

leitura com o intuito de tornar o leitor consciente do processo de construção de conhecimento 

que ele está realizando por meio dela. 

 Dessa forma, o objetivo da ação pedagógica da práxis é fazer da leitura uma prática 

crítica em que o leitor possa torná-la ato de construção de significados socialmente 

significativos, apropriados à sua realidade e que tenham relação com o seu contexto de 

interesse na busca pelas informações do texto. A apropriação da informação na leitura pode se 

tornar uma ação da práxis como fonte de conhecimento reflexivo, interpretado e 

compreendido, e o desenvolvimento da ação, reflexão e transformação diante da leitura pode 

auxiliar na aproximação e transformação dos mundos do leitor e do texto, diante de seus 

contextos. 
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4.1 AÇÃO, REFLEXÃO E TRANSFORMAÇÃO DIANTE DA LEITURA 

 

A práxis como ação, reflexão e transformação, visa à passagem da teoria à prática, e 

sua aplicação na leitura ocorre pela participação ativa do leitor que, diante do texto e seu 

contexto, compara suas experiências passadas, seus conhecimentos e ideias prévias, com o 

objetivo de que o texto faça sentido para sua realidade, ou seja, visando uma leitura objetiva. 

A leitura como ação ocorre a partir de uma prática que inclui processos de 

decodificação, decifração, apropriação e processamento da informação, produção de sentidos 

e extração de significados na busca pela compreensão e interpretação, por meio de relações 

entre leitor, autor, texto e contexto. Esses processos não mecânicos agem influenciados pelos 

diversos níveis de conhecimento do leitor, incluído o seu conhecimento de mundo que é 

baseado na sua concepção de mundo. 

O leitor pode desenvolver diante da leitura e suas particularidades um diálogo ativo e 

interativo de ação com o texto, de acordo com a situação, sua expectativa e necessidade, com 

o objetivo de que ela se torne um ato significativo de apropriação das informações do texto, e 

que atue posteriormente na produção de conhecimento relevante para o seu contexto 

sociocultural. Para que esse diálogo aconteça é necessário que o leitor não vise somente o 

objetivo de decifrar e decodificar o texto, mas também que atue de forma a se apropriar e 

processar a leitura com o viés de refletir sobre a sua real função para si e sua vida. Assim 

como para Freire, em que 
 

o diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para 
designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o 
transformam, o diálogo impõem-se como o caminho pelo qual os homens 
encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma 
necessidade existencial. (FREIRE, 2008, p. 96).  

 

Martins (2012), apresenta a leitura racional como uma leitura reflexiva e dialética na 

busca pela compreensão e interpretação de um texto, em que somada à leitura sensorial e 

emocional estabelecem-se relações entre o leitor, o conhecimento, a reflexão e o mundo. 

Essas relações possibilitam o leitor refletir tanto os significados e sentidos do texto quanto o 

seu universo nas relações sociais.  

 De modo que,  

 

importa, pois, na leitura racional, salientar seu caráter eminentemente 
reflexivo, dialético. Ao mesmo tempo em que o leitor sai de si, em busca da 
realidade do texto lido, sua percepção implica uma volta à sua experiência 
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pessoal e uma visão da própria história do texto, estabelecendo-se, então, um 
diálogo entre este e o leitor como o contexto no qual a leitura se realiza. 
(MARTINS, 2012, p. 66). 

 

 A reflexão do leitor diante do texto trabalha com parâmetros de diferenças e confronto 

da realidade do leitor e do texto, em que se encontram os contextos e as concepções de mundo 

diferentes do autor e do leitor, sendo o texto o meio de contato onde se relacionam as 

reflexões do autor com as relações que o leitor fará no processo da leitura. “Assim como não 

há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação fora da 

relação homem-realidade” (FREIRE, 2002b, p. 17). 

 Para Freire (1979a), a conscientização é um ato de conhecimento e síntese conceitual 

da ação-reflexão do homem, sendo que a práxis culmina nessa ação-reflexão. Assim, a partir 

da ação e reflexão da leitura de um texto e do contexto, o leitor pode se tornar apto a conhecer 

e reconhecer as informações que poderão ser apropriadas e processadas na produção de 

conhecimento, pois “o conhecimento é um processo permanente que exige a ação e a reflexão 

dos homens sobre o mundo” (FREIRE, 1979b, p. 112). 

 A práxis é constituída pela ação, reflexão e transformação do sujeito diante de sua 

realidade, sendo que a leitura do mundo está implicada na própria apreensão crítica da 

realidade; assim, a reflexão leitora pode tornar o leitor mais crítico, levando-o à produção ou 

construção de um outro texto: o texto do próprio leitor. E a partir dessa leitura reflexiva, o 

leitor pode tornar consciente o ato de apropriação e de processamento das informações por 

meio da consulta aos seus conhecimentos prévios, com o objetivo de reconhecer o quão 

significativa é para ele a informação contida na leitura que está efetuando. 

 Diante disso,    

 
a reflexão sobre o conteúdo de um texto e sua avaliação demandam que o 
leitor relacione a informação encontrada em um texto a conhecimentos 
provenientes de outras fontes. Os leitores devem também avaliar as 
afirmações do texto em comparação com o próprio conhecimento do mundo. 
Os leitores devem recorrer a evidências de apoio contidas no texto e 
compará-las a outras fontes de informação, utilizando conhecimento geral e 
específico, assim como capacidade de raciocínio abstrato. (VARELA; 
BARBOSA, 2012, p. 159). 

 

Segundo Silva (1991), para alcançar a leitura crítica, existem três momentos de 

consciência no ato de ler - constatar, cotejar e transformar, com destaque para os momentos 

de: cotejar onde ocorre a reflexão, e o transformar, ligado à ação. “A criticidade faz com que 

o leitor não só compreenda as ideias veiculadas por um autor, mas leva-o também a 
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posicionar-se diante delas, dando início ao cotejo das ideias projetadas na constatação” 

(SILVA, 1991, p. 80), “na transformação, o sujeito responde aos horizontes evidenciados, re-

elaborando-os em termos de novas possibilidades” (SILVA, 1991, p. 95). 

Assim,  
 

através dos atos de decodificar e refletir (implícitos na constatação e cotejo), 
novos horizontes abrem-se para o leitor, pois ele experiencia outras 
alternativas. Mas o encontro de novas alternativas somente pode ser 
plenamente efetivado na transformação, ou seja, na ação sobre o conteúdo do 
conhecimento, neste caso o documento escrito, proposto para leitura. 
(SILVA, 1991, p. 80-81). 

 

Ao interagir com um texto, o leitor primeiramente constata, decodifica o texto que leu 

para, em seguida, refletir sobre o significado. Esse movimento de reflexão do leitor pode 

transformar os significados apreendidos na leitura, e fazer com que o leitor produza um novo 

texto transformado, que poderá influenciar a produção dos sentidos do texto diante das 

particularidades do leitor. A partir desse processo, o leitor se apropria das informações e 

produz ação e reflexão diante do texto e da sua realidade, com o objetivo de que a 

interpretação e a compreensão ocorram não apenas na descoberta do sentido do texto, mas 

também na produção de outros sentidos para o seu contexto.   
 
Refletir sobre o conhecimento e controlar os nossos processos cognitivos são 
passos certos no caminho que leva à formação de um leitor que percebe 
relações, e que forma relações com um contexto maior, que descobre e infere 
informações e significados mediante estratégias cada vez mais flexíveis e 
originais. (KLEIMAN, 1989, p. 10). 
 

Como um produto do processo de ação e reflexão da leitura, a transformação, atua de 

forma a fazer, primeiramente, com que o leitor transforme o ato de ler em uma atividade que 

tenha relação e importância com a sua realidade e não somente um ato simbólico mecânico de 

decifração e decodificação. E em segundo plano, o leitor pode transformar a produção de 

sentidos e a extração de significados do texto em algo condizente com o nível de 

conhecimento que ele possui, de modo que os seus conhecimentos prévios se tornem 

parâmetro para o entendimento da sua leitura, ou seja, uma ação sobre o conteúdo do texto de 

forma que ele possa melhor compreendê-lo e interpretá-lo. 

Para Chartier (1999), apropriar-se é transformar o que se recebe em algo próprio e 

produzir um ato de diferenciação, uma ação afirmativa, invenção e criação. A leitura como 

um gesto de apropriação, depende da ação consciente do leitor para atingir a devida 



55 
 

transformação desejada, em que seja possível a construção de sentidos, e que lhe tenha algum 

sentido, relacionado ao ato de conhecer (FRANCELIN, 2012).  

O leitor diante do texto pode agir em prol de obter informações de forma a apropriá-

las, possuí-las e transformá-las para o seu mundo, como ação de práxis, em que ele aciona, 

apreende e modifica o conteúdo do texto que ele está em contato. A partir disso, o leitor pode 

desenvolver uma melhor compreensão e interpretação da leitura, sendo possível como um 

próximo passo a transformação dele em um leitor mais crítico e consciente tanto do texto 

quanto do seu contexto.  

A ação, reflexão e transformação diante da leitura têm por objetivo atuar no foco de 

uma educação transformadora e questionadora, onde o leitor possa problematizar a sua 

realidade a partir do ato da leitura, visando à tomada de consciência. A princípio, o “contexto 

socioeconômico do indivíduo atuaria como um fator condicionante da variedade de 

interpretações de um texto” (DELL’ISOLA, 1991, p. 153), porém, a partir também de outros 

fatores,  

 
[...] começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir de 
situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela: quando começamos 
a estabelecer relações entre experiências e a tentar resolver os problemas que 
nos apresentam – aí então estamos procedendo leituras, as quais nos 
habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa. (MARTINS, 2012, p. 17).  

 

A práxis, compreendida como ato pedagógico do ato de ler, tem por objetivo explicitar 

a leitura em conjunto com o contexto sociocultural do leitor para que ela supere o ato de 

decifração e decodificação, de forma a desenvolver uma leitura consciente e que tenha uma 

relação de pertencimento a sua realidade, e que a ação, reflexão e a transformação de mundo, 

proporcionadas pela práxis, faça o mesmo com o significado da leitura para o leitor. Desse 

modo, a leitura poderá transformar o leitor em um sujeito crítico e consciente de que o ato de 

ler representa mais do que uma mera decodificação obrigatória para a sua convivência em 

sociedade, mas também um meio de transformação de si e do mundo a partir da educação 

leitora. 

 Portanto, no ato de ler encontramos processos e relações que dependem da ação do 

sujeito para que a leitura atinja estágios que proporcionem ao leitor compreender e interpretar 

melhor um texto. Porém, não somente a ação do ato de ler faz com que se desenvolva o 

entendimento textual e contextual do texto, a reflexão e a transformação da leitura são fatores 

que contribuem significativamente para que o sujeito se torne um leitor consciente na busca 

pelo conhecimento.  
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O diálogo com o mundo à sua volta, a interação com o texto e seu autor, o confronto 

das diferentes contextos a partir da leitura e a reflexão proporcionada pela relação entre o 

sujeito e sua realidade, são parâmetros que podem implicar tanto na transformação do sujeito 

em um leitor mais crítico, como pode influenciar o leitor a transformar e criar outro texto, 

reelaborado e com novas possibilidades de produção de novos sentidos e significados para o 

seu contexto. 

 

 

4.2 A PRÁXIS E A LEITURA DO MUNDO COMO MEDIADORES NA FORMAÇÃO DE 

LEITORES CRÍTICOS E CONSCIENTES 

 

A mediação na leitura, a partir dos pressupostos sociológicos da práxis e da leitura do 

mundo, pode influenciar no desejo, necessidade, busca e entendimento da informação pelo 

sujeito, na construção do conhecimento. A informação, exterior ao sujeito, contribui para a 

elaboração do conhecimento, enquanto este está no próprio sujeito, mas sob a condição de que 

exista apropriação, ou seja, uma ação significativa, como por exemplo, a que ocorre no 

processo da leitura. Nesse âmbito, o papel da mediação é interferir e propiciar a apropriação 

da informação (ALMEIDA JÚNIOR, 2009). 

De modo que, 
 

o conceito de apropriação da informação pressupõe uma interferência, uma 
ação que transforma o usuário em ser ativo na mediação da informação. Isso 
ocorre porque, em última instância, a partir de sua relação com o suporte, é 
ele quem determina a existência ou não da informação. (ALMEIDA 
JÚNIOR, 2009, p. 99). 

 

A mediação da informação atua como ato de significação e como negociação dos 

sentidos entre sujeitos mediados pelos textos e por elementos contextuais de natureza 

sociocultural (OLIVEIRA, 2011). O diálogo que ocorre na relação entre um dispositivo 

informacional, um texto, e as particularidades advindas do mundo do texto e do autor atuam 

na produção dos sentidos e significados para a leitura. A construção dos significados tanto do 

autor quanto do leitor na sua relação diante do texto, mostra que a leitura é uma prática não 

acabada, concluída, fechada, mas, uma experiência dinâmica e complexa, e os aspectos como 

a significação e a apropriação da informação constituem-se em elementos essenciais no que 

tange à leitura e à construção de novos conhecimentos e saberes informacionais. 

Como ação,  
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[...] a leitura está no cerne da apropriação da informação. Esta não existe a 
priori, não existe antecipadamente; por ser intangível, não concreta, ela 
apenas se concretiza no processo de mediação. Por ser intangível, a 
informação precisa do documento para ser veiculada e apropriada. A 
informação também é disforme, moldando-se ao acervo de conhecimentos 
de quem a procura. Assim, o documento permite a comunicação da 
informação. Por sua vez, a decodificação desse documento, o decifrar de sua 
linguagem, enfim, a leitura é que possibilitará sua apropriação. Denomino o 
processo que vai da comunicação, via documento, até a transformação do 
conhecimento de uma pessoa, de mediação da informação. [...] A leitura é 
realizada a partir do acervo de conhecimentos de cada pessoa. Cada leitura, 
dessa forma, é individual, diferente de outra leitura, pois não pode prescindir 
dos referenciais de quem a realiza. A exemplo da informação, a leitura não 
existe a priori, se concretizando no processo de mediação. No entanto, a 
mediação da leitura faz parte da mediação da informação. (ALMEIDA 
JÚNIOR, 2007, p. 44). 

 

O desenvolvimento na leitura de um diálogo ativo e interativo de ação, reflexão e 

transformação do texto na apropriação da informação, depende da forma como o sujeito 

visualiza o processo da leitura, não somente com o objetivo de decifrá-lo e decodifica-lo, mas 

também no reconhecimento das informações que para ele serão relevantes para seu contexto, 

a partir da sua leitura do mundo. 

A mediação da leitura, assim como       
 

a mediação da informação permite e exige concepção de informação que 
desloque o usuário da categoria de mero receptor, colocando-o como ator 
central do processo de apropriação. Dessa forma, defendemos que o usuário 
é quem determina a existência ou não da informação. A informação existe 
apenas no intervalo entre o contato da pessoa com o suporte e a apropriação 
da informação. (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 97). 

 

O sujeito leitor como protagonista do processo informacional desenvolvido por meio 

da leitura, relaciona o seu mundo com o mundo do texto na interação leitora, onde os 

parâmetros significativos desses mundos, quando comparados, indicam-lhe as possibilidades 

de compreensão e interpretação do texto diante da sua realidade. “A mediação da informação 

é um processo histórico-social. O momento em que se concretiza não é um recorte de tempo 

estático e dissociado de seu entorno. Ao contrário: resulta da relação dos sujeitos com o 

mundo.” (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 93). 

Assim,  
 
[...] a informação se qualifica como um instrumento modificador da 
consciência do homem e de seu grupo social. Estabelece-se uma relação 
entre informação e conhecimento que só se realiza se a informação for 
percebida e aceita como tal, colocando o indivíduo em um estágio melhor, 
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consciente de si mesmo e inserido no mundo onde se realiza sua aventura 
individual. (BARRETO, 1998, p. 69). 
 

A informação, assim, seria o elemento que mediatiza os processos de apreensão da 

realidade e das próprias relações sociais. O diálogo e o confronto com as diferentes realidades 

de mundo proporcionadas pela leitura, e a reflexão desenvolvida pela relação entre o sujeito e 

a sua realidade, na leitura do mundo, são parâmetros que podem atuar tanto na transformação 

do sujeito em um leitor mais crítico, como pode influenciar o leitor a transformar e criar outro 

texto, a partir da ação e reflexão leitora. 

A leitura ocorre de uma forma própria para cada leitor, de acordo com a sua 

experiência de mundo no qual ele está inserido, de modo que para cada leitor a produção dos 

sentidos e significados do texto acontece de modo particular. “Ler é o processo que permite a 

relação entre nós e o mundo” (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 33), e “a produção de sentido 

decorrente da leitura está associada ao conhecimento e à experiência prévia da realidade 

circundante e da fruição dos bens culturais locais e universais” (NEVES, 2007, p. 20). 

Porém, “se o conceito de leitura está geralmente restrito à decifração da escrita, sua 

aprendizagem, no entanto, liga-se por tradição ao processo de formação global do indivíduo, à 

sua capacitação para o convívio e a atuação social, política, econômica e cultural” 

(MARTINS, 2012, p. 22). O aprendizado da leitura pode proporcionar autonomia diante da 

sociedade letrada e uma ampliação da sua vivência social, de modo a contribuir para a sua 

vida em sociedade. “Conhecendo e aprendendo, o indivíduo através da decifração da escrita 

amplia horizontes consideravelmente, assim como adiciona possibilidades a um texto” 

(SANTOS, 2006, p. 34).  

Para Macedo (1987), somente a alfabetização não é suficiente para garantir uma leitura 

significativa, “de que adianta saber ler se não existe uma leitura no mundo, uma leitura que 

represente a realidade social vivenciada pelo leitor e que lhe ajude a despertar a consciência 

crítica”, [...] “assim, não basta decodificar as representações indicadas por sinais e signos, o 

leitor porta-se diante do texto, transformando-o e transformando-se” (MACEDO, 1987, p. 

53). 

Ou seja,  

 
ler não é apenas decifrar símbolos, mas ressignificar esses símbolos dando-
lhes sentido para que o leitor entenda a mensagem que o texto, ou outra 
qualquer forma ou fonte de informação de que se utilize quer lhe transmitir, 
ou com ele dialogar, tornando-o capaz de encontrar seu próprio sentido da 
mensagem, não, obrigatoriamente, a significação que o autor propõe. 
(CUNHA, 2011, p. 79). 
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Além da decodificação de símbolos, a leitura deve se inserir nas múltiplas relações que 

o leitor exerce na interação que faz com o mundo, de modo que a compreensão e interpretação 

se darão a partir da práxis realizada por ele entre o texto e o contexto. A reflexão, a partir da 

ação do ato de ler, atuará de forma a transformar a antes simples decodificação em uma leitura 

significativa diante da sua realidade. “Então, para chegar à compreensão não basta interpretar, 

é preciso ir ao contexto de situação (imediato e histórico). Ao fazê-lo, pode-se apreciar o lugar 

em que o leitor se constitui como tal e cumpre sua função social” (ORLANDI, 2004, p. 74). 

 Sendo assim, “ler é, em última instância, não só uma ponte para a tomada de 

consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a 

expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo” (SILVA, 1991, 45). 

Desse modo, o ato de ler transforma-se em uma prática social em que o sujeito-leitor atua de 

forma a interagir de forma crítica, autônoma e consciente com o texto, fazendo dessa leitura o 

seu objeto de compreensão e interpretação da sua realidade, com a possibilidade de 

transformá-la a partir da educação leitora. 

 Diante disso,  
 
compreendida dialeticamente, a leitura também pode se apresentar na 
condição de um instrumento de conscientização, quando diz respeito aos 
modos como a sociedade, em conjunto, repartida em segmentos diferentes 
ou composta de indivíduos singulares, se relaciona ativamente com a 
produção cultural, isto é, com os objetos e atitudes em que se depositam as 
manifestações da linguagem, sejam estas gestuais, visuais ou verbais (oral, 
escrita, mista, audiovisual). (SILVA; ZILBERMAN, 2004, p. 112). 
 

Em sua significação original, conscientização implica a ação referente à relação 

individual entre o pensar e o atuar; já para Freire (2008), conscientização é o processo 

pedagógico de desenvolvimento crítico da tomada de consciência com o objetivo de inserir os 

sujeitos, a partir da educação, na ação transformadora da sua realidade por meio da sua 

historicidade, ou seja, promover no educando a capacidade de interpretar o mundo e 

transformá-lo. 

 
Quanto mais conscientização, mais se des-vela a realidade, mais se penetra 
na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo. [...] A conscientização não pode existir fora da práxis, ou melhor, 
sem o ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 
permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os 
homens. (FREIRE, 2008, p. 30).  
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Desse modo, no desenvolvimento da conscientização, o sujeito efetiva um 

compromisso histórico de fazer e refazer o mundo, a partir da relação consciência-mundo. O 

homem se torna sujeito por meio da reflexão sobre a sua realidade, que o faz pronto para 

transformá-la. “Na medida em que o homem, integrado em seu contexto, reflete sobre este 

contexto e se compromete, constrói a si mesmo e chega a ser sujeito” (FREIRE, 2008, p. 41). 

Assim, a conscientização visa dar ao sujeito uma oportunidade de descobrir-se por meio da 

reflexão sobre a sua existência. 
 

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os 
homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, 
vão temporalizando os aspectos geográficos e vão fazendo história pela sua 
própria atividade criadora. (FREIRE, 2002b, p. 33).  
 

Portanto, “[...] na sua abordagem do mundo, da realidade, ao mover-se no mundo e 

com o mundo, os homens têm um primeiro momento no qual o mundo, a realidade objetiva, 

não lhes é oferecido como um objeto cognoscível de sua consciência crítica” (FREIRE, 

1979a, p. 96), e “na medida, porém, em que a consciência dos homens está condicionada pela 

realidade, a conscientização é, antes de tudo, um esforço para livrar os homens dos obstáculos 

que os impedem de ter uma clara percepção da realidade.” (FREIRE, 2008, p. 108). 

A partir da constituição da sua consciência reflexiva o sujeito passa não só a conhecer 

e reconhecer a sua realidade existente, mas também o processo educacional, de modo que “o 

conhecimento é um processo permanente que exige a ação e a reflexão dos homens sobre o 

mundo” (FREIRE, 1979b, p. 112). Assim, “a educação conscientizadora, portanto, para a 

libertação, em vez de ser este ato de transferência de conhecimento, no qual certamente não 

há conhecimento, é um ato de conhecer.” (FREIRE, 1979a, p. 100). 

 Para Freire (2004, p. 73), “a educação se re-faz constantemente na práxis” e deve 

objetivar a conscientização. A leitura, como ferramenta educacional, trabalha em conjunto 

com a educação na possibilidade de fazer o leitor refletir sobre o texto e o contexto em sua 

leitura tanto do mundo quanto textual, e transformá-las de modo que a realidade se faça 

presente no ato de ler, e para que a compreensão e interpretação ocorram de forma 

significativa, além da simples decodificação, tornando-os leitores críticos e conscientes do 

real significado da leitura para sua vida em sociedade. “É preciso, portanto, fazer desta 

conscientização o primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo provocar uma atitude 

crítica, de reflexão, que comprometa a ação” (FREIRE, 2008, p. 46).  

Ou seja,  
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para ler, portanto, é necessário que estejamos minimamente dispostos a 
desvelar o sujeito que somos – ou seja, lugar do qual nos pronunciamos – ou 
que desejamos construir pela tomada de consciência da linguagem e de nossa 
história, nos traços deixados pelas memórias particulares, coletivas e 
institucionais. (YUNES, 2003, p. 10). 
 

O conhecimento do sujeito sobre si, a partir da práxis, como atividade consciente 

dirigida a um objetivo, está ligado ao seu mundo, realidade e experiência, em que por meio 

dela o leitor poderá chegar a uma melhor compreensão e interpretação do texto no processo 

educacional da leitura. A partir da proposta de ação, reflexão e transformação do ato de ler 

por meio da teoria, oriunda dos conhecimentos prévios do leitor, e da prática leitora, como ato 

significativo reflexivo, é possível a objetivação do ato da leitura com o intuito de tornar o 

leitor consciente do processo de construção de conhecimento. 

Para Freire (2006), o desenvolvimento, pelo leitor, de uma compreensão crítica do 

texto e do contexto-histórico a que ele se refere é um fator importante para a alfabetização, de 

modo que o aprender a ler e escrever é um ato criativo que implica uma compreensão crítica 

da realidade. “O conhecimento de um conhecimento anterior, obtido pelo educandos como 

resultado da análise da práxis em seu contexto social, abre para eles a possibilidade de um 

novo conhecimento. [...] A leitura de um texto exige agora uma leitura dentro do contexto 

social a que ele se refere” (FREIRE; MACEDO, 2006, p. 105). 

Desse modo, “a verdadeira reflexão crítica origina-se e dialetiza-se na interioridade da 

‘práxis’ constitutiva do mundo humano [...]” (FREIRE, 2004, p. 15). A práxis pode fazer da 

leitura uma prática crítica na construção dos sentidos e significados para o leitor, apropriados 

à sua realidade e que tenham relação com seu contexto de interesse na busca pelas 

informações do texto. E aplicada à apropriação da informação, por meio da leitura, pode 

tornar-se um meio de desenvolvimento de conhecimento reflexivo, interpretado e 

compreendido, de modo que a ação, reflexão e transformação diante do texto e da leitura 

possam auxiliar na conscientização e transformação dos mundos do leitor e do texto. 

A reflexão leitora proporcionada pela práxis pode tornar o leitor mais crítico, levando-

o à produção ou construção de outro texto: o texto do próprio leitor aplicado ao seu contexto. 

A práxis leitora poderá transformar o leitor em um sujeito crítico e consciente de que o ato de 

ler representa mais do que uma mera decifração e decodificação obrigatória para a sua 

convivência na sociedade letrada, mas também um meio de transformação de si e do mundo a 

partir da educação leitora. Assim como para Freire (2003, p. 16), em que a “[...] compreensão 

crítica da importância do ato de ler se veio a mim constituindo através de sua prática [...]”.  
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Um leitor que tem a percepção do seu mundo e que age ativamente na leitura de um 

texto, a partir dos pressupostos da práxis, produz ou constrói o seu próprio texto, e faz uma 

reflexão sobre a sua própria leitura e o que a compõe e proporciona. Entre os benefícios de 

uma leitura desenvolvida nesses parâmetros encontram-se: o olhar crítico; o desenvolvimento 

de competências informacionais; a integração social do seu processo educacional; a ampliação 

de seus horizontes, entre outros. Segundo Boso et al. (2010, p. 24), “a leitura é importante 

instrumento para a vida social e cognitiva do sujeito, o que qualifica sua inserção no âmbito 

social, político, econômico e cultural”. 

A leitura proporciona ao sujeito acesso a uma enorme quantidade de informações e 

conhecimentos que o possibilita a interagir na sociedade de forma crítica, autônoma e 

consciente. O objetivo de uma leitura crítica e consciente é fazer o leitor conhecer e pensar a 

sociedade em que vive, a compreensão do seu papel no mundo e de sua inserção na história. 

Assim, como também, entender a realidade como modificável e a si mesmo como capaz de 

transformá-la, e compreender que os fenômenos sociais estão vinculados a uma realidade 

macrossocial que compõem o seu mundo e imprime nele a sua marca histórica e os seus 

significados culturais.  

 Portanto, a práxis e a leitura do mundo podem atuar de forma a situar o leitor a sua 

realidade fazendo-o reconhecer os pressupostos que permeiam o seu mundo, assim como o 

mundo da leitura e seus processos, por meio da conscientização e reflexão, proporcionadas 

por um ato de ler mediado por fatores sociológicos relacionados ao seu contexto, e que 

influenciam a interpretação e compreensão leitora; em outras palavras, a significação da 

informação pelo sujeito na construção do seu conhecimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos processos envolvidos no desenvolvimento da leitura nos mostra que esse 

ato está além da ideia de decifração e decodificação de códigos e símbolos, pois mesmo 

quando realizado de forma mecânica, consciente ou inconsciente, possui características, que 

somadas aos conhecimentos prévios do leitor, influenciam o reconhecimento e a produção de 

novos sentidos e significados para o texto. 

No ato da leitura, o encontro com a informação contida no texto e a sua posterior 

apropriação são influenciados pelo reconhecimento do seu contexto pelo leitor e a leitura 

particular do seu mundo. E o interesse, o desejo e a necessidade informacional são 

desenvolvidos a partir da percepção do leitor de que a informação faz sentido ou não para o 

seu contexto de mundo, ou seja, o mundo do leitor condiciona como o leitor se comportará 

diante do texto. 

O leitor em interação com o texto, seus sentidos e significados advindos do autor e seu 

contexto, soma ao processo da leitura: o seu contexto, experiência e conhecimentos prévios, 

juntos irão atuar na produção de novos sentidos e significados, por meio do processamento da 

informação do texto visando a sua compreensão e interpretação. A informação do leitor e a 

informação do texto, contextualizadas nos mundos do autor e do leitor, trabalham em 

conjunto na interação leitora e na geração de conhecimento, a partir do processamento da 

informação e das competências cognitivas do leitor, condicionadas ao seu contexto e à leitura 

dele.     

As possibilidades de desenvolvimento compreensivo e interpretativo de um texto têm 

base na concepção de mundo de cada leitor, assim como suas experiências e conhecimentos 

prévios. A compreensão ocorre no desenvolvimento da construção dos sentidos a partir da 

comparação das realidades do texto e do leitor diante das suas expectativas e intenções, de 

modo que os seus conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo, o façam reconhecer e 

compreender o conteúdo do texto aplicado ao seu contexto. A interpretação, como uma 

relação entre a produção de sentidos com a reflexão crítica do texto, trabalha os 

conhecimentos prévios e referências de mundo do leitor com o texto, de modo que ele possa 

reconhecer criticamente o conteúdo principal do texto, a partir da compreensão.  

A interação que ocorre entre o leitor, o autor, o texto e seus contextos é de extrema 

importância na representação do mundo do leitor, na compreensão e na interpretação, pois a 

comunicação e o compartilhamento das informações desenvolvidas a partir desses quatro 

elementos aproximam e situam as realidades do texto e do leitor, de modo que a leitura do 
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mundo determinará o desenvolvimento da leitura textual. Por meio de seus esquemas 

cognitivos e por inferência, os leitores descontextualizam e recontextualizam a informação 

recebida na leitura, com o objetivo de perceber como e se o mundo do texto se adapta à sua 

realidade.  

A partir da interação e relação com o seu meio e realidade, o sujeito leitor constitui o 

seu mundo, que continua a se construir pela continuidade dessas trocas. As suas 

representações, experiências, referências, horizontes e contexto histórico, assim como a sua 

consciência diante da realidade e a relação com o texto e o autor, são parâmetros que 

influenciam a definição do mundo do leitor. 

As informações contidas no texto e acionadas pela leitura também contribuem para a 

representação de mundo do leitor, pois sintonizam e referenciam o sujeito ao seu contexto, 

como um processo de mediação na apreensão das suas relações com o seu meio. Sendo assim, 

tanto a leitura como a leitura do mundo são formas de ampliação do mundo do leitor, e para se 

compreender o mundo proposto pela leitura o leitor deve compreender o seu mundo.  

Ler o mundo significa conhecer, pensar e refletir sobre os fatores que determinam a 

realidade dos indivíduos, e a apropriação, a compreensão e a interpretação das informações 

contidas no texto, dependem da proximidade das realidades do texto e do leitor. A leitura do 

mundo se antecipa à leitura de um texto no sentido de que o aprendizado está vinculado ao 

contexto do leitor, em um processo contínuo em que a linguagem do texto e a realidade do 

leitor se convergem para a transformação da informação em conhecimento, esse condicionado 

ao mundo do leitor.   

A práxis, como forma crítica de abordar o mundo aplicado à leitura, visa transformar o 

ato de ler para além de uma ação de decifração e decodificação, a partir da junção entre teoria 

e prática, de forma a que o sujeito leitor tome consciência do processo informacional que está 

realizando por meio da leitura. Isto para que o ato de ler se torne uma atividade prática e 

crítica com o objetivo de desenvolver além da ação, uma reflexão e uma transformação não só 

da leitura, mas também da realidade social do leitor, por meio da construção de uma nova 

concepção de mundo, a partir da sua tomada de consciência. 

Ao fazer da leitura um ato crítico, reflexivo e consciente o leitor identifica se os 

sentidos e significados encontrados no texto são apropriados à sua realidade, de modo a 

compreender e interpretar as informações conforme o seu contexto. Assim, a práxis é uma 

forma de construir conhecimento reflexivo do leitor para com ele, sobre a atividade que está 

desenvolvendo e no objetivo que essa atividade espera chegar, um processo político-educativo 

de apropriação da leitura e construção do sujeito diante do texto. A práxis e a apropriação na 
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leitura objetivam um trabalho em conjunto visando aproximar a informação ao mundo do 

leitor. 

O leitor por meio de um diálogo ativo, interativo e reflexivo com o texto pode 

compreender não só os processos relacionados à atividade leitora, mas também a sua função 

social diante da sua realidade. Essa conscientização leitora, como um ato de conhecimento 

que exige uma leitura do mundo reflexiva por meio da práxis leitora, pode atuar na 

transformação crítica do texto para o horizonte do leitor, e na modificação e construção de um 

novo texto. Assim, a atuação de forma reflexiva, crítica e transformadora na leitura torna-se 

um parâmetro que demonstra a consciência do leitor na busca pela compreensão e 

interpretação do texto, de forma que ele supere a decifração e decodificação, com o objetivo 

de desenvolver uma leitura que tenha relação de pertencimento com o seu contexto.   

A leitura efetiva-se por meio da mediação que ocorre entre o texto e o leitor, de modo 

que em torno deles encontram-se diversas condições que podem influenciar a forma como a 

leitura será desenvolvida, as informações apropriadas e processadas, e o conhecimento 

construído pelo sujeito. A relação de mediação entre os mundos do texto e do leitor cria 

possibilidades de compreensão e interpretação, já a reflexão proporciona a conscientização da 

sua realidade em comparação com a realidade do texto, parâmetros que podem atuar na 

transformação do leitor em um sujeito mais crítico. 

A práxis, como uma forma dialética do ato de ler, tem por objetivo mediar e 

transformar a leitura em um ato significativo e reflexivo ligado à realidade do leitor, de modo 

que a leitura do mundo seja protagonista do processo educacional leitor. A conscientização, 

potencializada por essas condições, cria possibilidades de formar leitores protagonistas no 

desenvolvimento de suas potencialidades de ler, compreender e interpretar um texto, a partir 

dos seus contextos. 

O objetivo de entender os processos relacionados à compreensão e interpretação 

leitora, e usá-los no desenvolvimento de leitores mais críticos e conscientes, é ampliar a 

concepção de leitura para além de uma atividade mecânica educacional de decifração e 

decodificação, de modo que o leitor possa conhecer, entender, pensar e modificar a sociedade 

em que vive, além de enxergar na leitura do mundo e na práxis possibilidades de transformar 

e ser transformado pelo ato de ler. 

O estudo e a compreensão dos processos relacionados à atividade da leitura mostram 

que sua ação e representação dependem tanto da carga de informação textual quanto 

contextual, que envolvem o leitor e o texto na interação, e na mediação da leitura, ou seja, a 

informação é um fator importante que está presente e condiciona o desenvolvimento da 
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leitura. A informação atua na concepção e leitura do mundo, está presente na apropriação e 

processamento da leitura, e constrói parâmetros para a reflexão crítica e para a construção de 

conhecimento, assim a formação do sujeito leitor ocorre por influência da circulação, do uso e 

da transformação das informações presentes nos contextos de mundo em torno da leitura. 
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