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1 – Introdução 
Neste trabalho tratamos do papel desempenhado pelos professores no processo 

de formação de leitores durante os primeiros anos de escolarização. Conforme é 

possível observar, sabemos que à professora dos primeiros anos de escolarização são 

delegadas as mais díspares e importantes tarefas, que vão, conforme demonstra Pinto 

(2000),: “desde a formação geral do aluno até sua base sólida com relação às letras e 

aos números”. 

Compreendemos que as práticas de leituras são sociais e, portanto, tendem a 

variar e a se diferenciar em contextos diversos, da mesma forma como o tipo de leitor 

necessário em diferentes momentos históricos e a participação da ação pedagógica na 

formação desses leitores.  

No Brasil, durante a década de oitenta, a constatação do fracasso da escola em 

alfabetizar todas as crianças que chegavam até ela fez com que se começassem a buscar 

a elaboração de novas propostas pedagógicas para atender especialmente a esse 

problema. Pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que se muda a concepção de 

alfabetização, muda-se, por outro lado, a expectativa em relação ao tipo de leitor que a 

escola deverá formar já a partir dos primeiros anos de escolarização. 

As propostas pedagógicas começam a apontar a necessidade de a escola 

propiciar às crianças o contato com diferentes suportes de textos, instigar uma leitura 

calcada na compreensão e garantir a formação de um leitor crítico. Ainda assim, 

diferentes investigações continuaram apontando a dificuldade da instituição escolar em 

atender a tais demandas. Além do número significativo de crianças que não aprendiam a 

ler e escrever, um outro dado começa a ser apontado: a escola não contribuiria para 

formar leitores dentre aqueles que aprendiam. 

Na construção desse processo de ‘iletrismo’, começa a tomar corpo um 

questionamento que é, em si mesmo, quase uma denúncia: como poderia a escola 

formar leitores se os professores, primeiramente responsáveis por esta tarefa não eram, 

eles próprios, leitores? 
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A partir disso, e como forma mesmo de não ficar apenas na aparência do 

fenômeno, começa-se a se constituir uma nova linha de investigação que tem se 

preocupado prioritariamente com a formação do professor, enquanto leitor. Assim, 

podemos observar diversos trabalhos que têm a leitura do professor como tema. 

Estaremos neste trabalho compartilhando algumas das questões colocadas por essas 

pesquisas. 

Assim, nos perguntamos: que papel desempenham as professoras no processo de 

formação de leitores? Como estarão, elas próprias, também se relacionando com a 

leitura e com o saber? 

Ao mesmo tempo estaremos também ancorados nos estudos sobre relação com o 

saber tal como desenvolvido pelos pesquisadores da  equipe  “Éducation, Socialisation 

et Collectivités Locales” – ESCOL – do Departamento de Ciências da Educação da 

Universidade Paris 8, (Charlot, 2000). Tais estudos, tendo como interlocutoras diretas as 

teorias da reprodução gestadas nos anos setenta na França, e que apontavam para a 

correlação estatística direta entre fracasso escolar e origem social, buscam um 

entendimento diferenciado dessa questão.  

O homem, enquanto ser, nasce e, imediatamente, vê-se diante da necessidade de 

aprender. Esta é uma condição primordial da existência humana. Assim, ao mesmo 

tempo em que aprende, o ser humano estabelece também uma relação com o saber. 

Para compreender a questão da relação com o saber precisamos entender as 

histórias como singulares, dando aos sujeitos a palavra para que contem o que os 

mobiliza na escola e para quê consideram importantes determinadas aprendizagens 

realizadas na instituição escolar.  

A noção de  relação com o saber ganha contornos especiais entre os professores 

tendo em vista que os saberes se constituem em matéria primeira de seu trabalho, o que 

remete à reflexão sobre o processo de construção de seu saber profissional e sua relação 

com o aprender e o ensinar (Lomônaco, 1998.). Assim, nossa investigação buscará ouvir 

os sujeitos a respeito de seus processos de mobilização em relação à leitura, bem como 

buscaremos saber de que forma as professoras interferem nesse processo quando se trata 

da leitura dos alunos e como são, elas mesmas, mobilizadas em relação a isso.  

2 – Os dados da pesquisa:  
A pesquisa foi realizada no ano de 2001 em uma escola pública da rede estadual 
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de ensino da cidade de Três Lagoas em Mato Grosso do Sul. Utilizamos como fonte 

para coleta de dados quatro entrevistas semi-estruturadas com três professorasi (duas do 

primeiro e uma do segundo ano do Ciclo) bem como observações das três salas de aula 

em três momentos distintos do ano letivo de 2001 (início, meio e final do ano). 

Utilizamos como registro de tais observações o recurso de vídeo gravação. Os dados 

nos indicaram algumas questões que estaremos apontando no próximo item. 

4.3.4 – Conclusão 
Ao avaliar a história das professoras, como forma de dar voz a sua singularidade 

percebemos que existem em suas histórias diversos pontos de congruência: todas são 

mulheres, de gerações próximas, vivendo na mesma cidade, com histórias familiares e 

escolares semelhantes. As origens sociais, as vivências e interações que experimentaram 

ao longo da vida influenciaram sua forma de ver o mundo, de se relacionar com a 

profissão escolhida, de construir sua auto-imagem e de se relacionar com a leitura. Mas, 

foi somente isso? Certamente que não. Apesar das histórias semelhantes em diversos 

aspectos, as professoras constituem-se em sujeitos com forma própria de se relacionar 

com o mundo. Cada uma delas, mesmo tendo vivido experiências muito semelhantes na 

escola em relação à leitura (mesma abordagem metodológica para alfabetização, mesma 

cartilha), viveram e sentiram esse processo de um modo particular. 

Em relação ao exercício da profissão de professor, as lembranças de suas 

histórias escolares, especialmente aquelas relativas aos primeiros anos de escolarização, 

são apontados por elas como pontos de referências. Mas, a forma de influência não é a 

mesma. Uma tenta afastar-se do modelo vivenciado por considerá-lo prejudicial ao 

desenvolvimento das crianças e duas acabam por incorporar, em suas práticas, as 

vivências experimentadas. De tal maneira, a forma como o professor irá conduzir o 

processo de alfabetização de seus alunos está ancorado, em alguns aspectos, em suas 

próprias experiências como aluno.  

A relação das professoras com a leitura na infância ocorreu de forma 

diversificada, mesmo entre aquelas com a mesma origem social. O papel da escola, 

nesse processo, também foi experimentado e recebido com diferente interpretação: para 

uma delas a escola representou a forma mais intensa de acesso aos materiais escritos e, 

para outra, a influência foi bastante negativa, causando mesmo um certo desencanto 

com a leitura. Embora com experiências semelhantes em relação à leitura, uma delas 
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parece apresentar uma certa dificuldade em considerar-se leitora. Entretanto, cada 

professora, à sua maneira, constitui-se em leitora com trajetórias típicas e singulares  

As histórias das professoras, bem como suas escolhas de leitura, demonstram o 

quanto é importante, no processo de formação de leitores, a discussão da diversidade 

das práticas de leitura, evitando a desqualificação e o preconceito em relação a que 

leitura possa ser considerada legítima. 

E como as professoras contribuem para a formação de leitores nos primeiros 

anos de escolarização? 

Realizamos o registro em vídeo em três momentos distintos do ano letivo como 

forma de buscar perceber que tratamento era dado à leitura no início, meio e final do 

ano. Entretanto, não nos foi possível observar nenhuma diferença significativa nesse 

tratamento. Do início ao fim do ano letivo são desenvolvidos os mesmos tipos de 

atividades e o fato de grande parte das crianças já serem leitoras com certa competência 

ao final do ano, não leva as professoras a mudarem a forma de tratamento da leitura. 

Parece-nos que há uma divisão clara de duas etapas em relação à leitura: 

Primeiramente, as crianças devem, através do método silábico, dominar os mecanismos 

básicos de leitura para, somente após isso, começarem realmente a ter contatos com 

livros e outros suportes de leitura além das cartilhas. Pareceu-nos que nos dois primeiros 

anos de escolarização, somente a primeira etapa é cumprida. Não parece haver, por 

parte das professoras, a compreensão de que os dois processos podem ser desenvolvidos 

conjuntamente e, ao mesmo tempo em que a criança aprende a ler pode, também, 

começar a ter contato com diferentes suportes de textos. A linguagem, tal como apontou 

Lahire (1993), é tomada como objeto de reflexão nela mesma. Isso irá, em nosso 

entender, influenciar a forma das crianças se apropriarem desse saber e relacionar-se 

com ele. 
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