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1. Considerações iniciais

Pesquisas que investigam a formação de leitores têm enveredado por caminhos abertos
pela História Cultural que levam à reflexão sobre as histórias de leitura como uma possibilidade
de entender as práticas de leitura e os modos como os sujeitos se relacionam com o texto escrito.
Chartier (1999) defende que a distinção entre as comunidades de leitores e as tradições de leitura
pode ser pensada a partir de diferentes contrastes. Ainda segundo esse autor, durante muito
tempo, imaginou-se que a clivagem entre analfabetos e alfabetos seria capaz de recobrir essas
diferenças e de determinar (de um modo uniforme) os leitores e os não leitores. As pesquisas
desenvolvidas nessa área da História Cultural têm demonstrado que é necessário reconhecer
contrastes entre leitores considerados letrados, no que diz respeito aos objetos da leitura, ao modo
de ler, às identificações em funções de objetivos, interesses e expectativas dos leitores.

Esta comunicação objetiva analisar como as memórias do aprendizado da leitura, na
infância, podem contribuir para a reflexão, na formação inicial do Curso de Letras, sobre a
leitura, enquanto processo de “des-coberta” dos significantes e de “des-velamento” dos sentidos
(SILVA, 2008). Os dados de análise foram resultado de uma atividade desenvolvida com os
alunos do 1º período do Curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba, na qual foi
solicitado que registrassem suas memórias de leitor da palavra escrita a partir de quatro questões
que poderiam subsidiar o relato, a saber: Como se deu a sua aprendizagem de leitura da palavra
escrita? Você lembra como aprendeu a ler? Qual a importância da escola para essa
aprendizagem? Alguém em especial contribuiu para a sua formação como leitor(a)?

A experiência foi realizada pela professora da disciplina Leitura e Produção de Texto,
logo no início do período 2012.1. Cursavam a disciplina um total de 48 alunos e, destes, 34 se
dispuseram a relatar suas memórias de leitor, cientes de que não seriam avaliados, visto que a
finalidade maior da atividade era  possibilitar ao aluno o exercício do pensamento, o resgate de
sua memória de leitor da palavra escrita, de modo a levá-lo à inquietação experimentada ao
refletir sobre seu processo de aprendizagem da leitura, a partir do que afirma Soares (2001, p.
46): “Para que o trabalho do pensamento se realize é preciso que a experiência fale de si para
poder voltar-se sobre si e compreender-se”. Por outro lado, havia também a intenção da
professora pesquisadora em tornar-se conhecedora da história de leitura desses sujeitos que se
encontram em processo de formação inicial no Curso de Letras e que, num futuro próximo, logo
se tornarão professores de Português que terão a leitura como objeto de ensino e reflexão.

Acreditamos que a história de leitura desses sujeitos, enquanto constitutiva de sua
identidade leitora, contribui para determinar o modo como esses sujeitos se
relacionam/relacionarão com a profissão docente. A pesquisa tem como aporte teórico, dentre
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outros, os estudos de De Certeau (1994), Chartier (1999, 2001, 2002) e Manguel (1997), que
entendem a leitura como prática social e cultural.

O nosso objetivo central consiste em investigar como o próprio leitor fala de sua
aprendizagem da leitura, de suas influências, do modo como se inseriu/insere no mundo da
leitura. Para Manguel (1997, p.20), “[...] ler está no princípio do contrato social”. Nesse sentido,
pode-se dizer que o sujeito é sempre desde-já leitor; há, na sociedade atual, uma série de
exigências para o sujeito dentre as quais a de que ele não pode não ler. Nesse sentido,
priorizaremos para essa reflexão depoimentos de leitores que apontam a importância da escola
para esse rito iniciático.

2. “eu não consigo”: “claro que você consegue”

O depoimento a seguir aponta para uma reflexão sobre a aprendizagem formal da leitura no
interior da escola, nos primeiros anos de escolaridade. Embora longo, gostaríamos de propor a leitura
integral desse relato, tendo em vista a importância da discussão que ele suscita.

Lembro-me como aprendi a ler. Fui um dos últimos alunos da classe a aprender a ler, só
consegui ler na terceira série quando a professora observou que eu sempre chorava, na hora
de ler, toda quinta feira que era dedicado a leitura, nisto a professora viu minha dificuldade e
me deu o livro e disse a seguinte frase: “a partir de hoje você vai aprender a ler, vou dedicar 10
minutos da minha aula para te ensinar a ler”, nisso eu fui aprendendo soletrar, conheci as
famílias das letras, juntar as sílabas, lembro de seu sorriso segurando na minha mão e dizendo
“você vai conseguir eu sei que vai” e passaram meses até chegar o dia da prova final. Não tirei
nota suficiente pela prova oficial da escola, mas a diretora abriu uma exceção para mim: Eu
poderia fazer uma última prova, um teste final de alfabetização. Teria que ler um parágrafo
inteiro na diretoria.

Fui, tremendo. Atravessei solitário o corredor até a diretoria da escola Padre Geraldo.
Meus amigos ficaram na sala cruzando os dedos por mim. Recordo muito bem que alguns me
chamava de burro por ser um dos últimos alunos a sair da sala, os outros já estavam de férias.
Mas a professora acreditou em mim e me mandou ler o parágrafo do texto “O Gato das Botas”
com a diretora.

O meu terror era o parágrafo. Eu conseguia ler palavras, com muita dificuldade podia ler
até frases, bem devagarinho…. mas parágrafos não. Os parágrafos envolviam mais do que as
ideias simples de uma frase, envolviam conjuntos de ideias que me levavam a outro bicho
papão: A interpretação do texto.

Nenhum deles tinha letras grandes e gostosas de ver. Eram letras médias, quase
pequenas, e os livros tinham muitas páginas e dentro de cada página muitos parágrafos. Eu
escolhi o livro com a capa menos assustadora .Fiquei sentado na cadeira, tremendo. Sozinho.

A professora botou o livro na minha frente e apontou o parágrafo que eu deveria ler. “Eu
não consigo”. Ela olhou pra mim, mas por algum motivo não estava brava: “Claro que
consegue. Você só não sabe que consegue”.

“Não. Eu não consigo”. Era um parágrafo muito maior do que os que me botavam muito
medo na sala de aula. E ela falou com uma voz daquelas que você pode sentar no colo dela e
dormir, de tão calma: “Tem certeza que não consegue? Pelo menos tenta. Pensa bem, é sua
última chance de passar de ano. Já pensou repetir tudo isso de novo? Pelo menos tenta”.

Ai eu peguei o livro, ainda sem coragem. Coloquei ele na minha frente. Ela me mandou
corrigir a postura. Eu respirei fundo. Nem tinha percebido que estava chorando, minha lágrima
manchava uma página do livro. “Não tem problema”, ela disse.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4311



Eu iniciei a ler, sem parar, com fluência, com gosto até. Meu medo virou uma espécie de
fúria infantil, daquelas que diz: “Eu consigo sim”. E eu li. Gostaria de ter guardado o
parágrafo que me rendeu a passagem para o ano seguinte, mas não lembro. Cristina foi a
professora que me deu a chave que me possibilitou de abrir todas as portas do conhecimento.

"A descoberta da leitura nos provoca. Sensações tão importantes e significativas que
deveríamos comemorar nossos aniversários no dia que aprendemos a ler."

Este é o dia mais significativo da minha vida. Afinal, aprender a ler é uma experiência
única, que amplia nossa visão de mundo e nos estimula a participar ativamente da vida social.

Esse relato nos convoca a discutir várias questões sobre a relação entre aprendizagem da
leitura e a educação formal.  Iniciemos trazendo o discurso sobre a alfabetização e o leitor
infantil. O leitor recorda, traz para o presente do enunciado, um passado (“Lembro-me como
aprendi a ler.”) cheio de detalhes e de ensinamentos. Em geral, o aluno que, nessa fase de
escolaridade, não lê é considerado “burro”. Nesse sentido, para que o aluno leia, há uma pressão
sobre o sujeito aluno e sobre o sujeito professor: um precisa aprender e o outro precisa ensinar.
Segundo Manguel:

Os métodos pelos quais aprendemos a ler não só encarnam as convenções de
nossa sociedade em relação à alfabetização – a canalização da informação, as
hierarquias de conhecimento e poder –, como também determinam e limitam as
formas pelas quais nossa capacidade de ler é posta em uso. (MANGUEL, 1997,
p. 85)

Nesse relato, é a incapacidade de ler que provoca mal estar no aluno e que o desestabiliza.
A condição de analfabeto, em meio a alunos leitores, o coloca em uma posição de
constrangimento e o transforma em vítima do escárnio dos colegas. E o mais grave: o aluno
sugere que a professora não sabia que ele não sabia ler, ou seja, há um jogo de desconhecimento
que parece ser constitutivo da sala de aula. Isso significa dizer que, diferentemente do que se
espera, nem sempre o professor consegue dar conta de tudo que o aluno sabe em termos de
conteúdo de ensino. Contudo, algo significativo ocorre: quando a professora “descobre” que o
aluno não sabe ler e que esse é o motivo de seu choro “toda quinta-feira”, ela toma uma atitude:
“a partir de hoje você vai aprender a ler, vou dedicar 10 minutos da minha aula para te ensinar a
ler”. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997,
23),

[...] o conhecimento dos caminhos percorridos pelo aluno favorece a intervenção
pedagógica e não a omissão, pois permite ao professor ajustar a informação
oferecida às condições de interpretação em cada momento do processo. Permite
também considerar os erros cometidos pelo aluno como pistas para guiar sua
prática, para torná-la menos genérica e mais eficaz.

Essa atitude da professora revela o compromisso da profissional, favorece uma
intervenção pedagógica específica e, ao mesmo tempo, demonstra que o processo de
aprendizagem do escrito decorre de fatores os mais diversos, inclusive, ou principalmente, de
fatores que dizem respeito a aspectos subjetivos relacionados a cada leitor. Notemos que esse
aluno (o último da sala a aprender a ler) estava inserido em uma mesma comunidade de leitores
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em formação (uma turma de 3ª. série, com a mesma professora), submetido, portanto, a um
mesmo conjunto de estratégias de leitura por parte da professora. Contudo, isso não era suficiente
e esse aluno não conseguia aprender a ler.

Dedicar 10 minutos da aula para o trabalho individual com esse aluno é um gesto da
professora que transforma a relação do aluno com o texto escrito. É preciso reconhecer que nesse
gesto há um investimento da professora na conquista do aluno e no fortalecimento de sua
autoestima (“Você consegue, só não sabe que consegue”). A confiança do aluno revelava-se,
inclusive, na sua postura durante a leitura, e a professora percebia isso: “Ela me mandou corrigir
a postura.” Inconsciente, a professora professa a relação do homem com a escrita: “No momento
em que o primeiro escriba arranhou e murmurou as primeiras letras, o corpo humano já era capaz
de executar os atos de escrever e ler que ainda estavam no futuro.” (MANGUEL, 1997, p. 50).

É comum, hoje, encontrarmos pesquisas que estabelecem uma crítica ao considerado
método tradicional de aprendizagem formal da leitura, que, grosso modo, consiste em:
conhecer/reconhecer as letras, as sílabas, as palavras e as frases, segundo essa ordem dos fatos.
Nessa perspectiva, numa análise apressada do fazer pedagógico dessa professora, seríamos
levados a afirmar que o método de alfabetização utilizado era inadequado e, por isso, o aluno não
aprendia. Ora, parece que a professora, nos 10 minutos dedicados a ensinar esse aluno a ler,
repete o método que havia dado certo com os demais alunos: “fui aprendendo soletrar, conheci
as famílias das letras, juntar as sílabas”, recorda o aluno maravilhado. É certo que o próprio
aluno reconhece que a leitura não se resume a esse ritual – embora ele seja necessário –, daí
porque faz uma separação entre o ato de ler/decodificar e o ato de interpretar. Vejamos que ele
associa a decodificação ao limite das palavras, quando ele passa a ler frases (“bem devagarinho”),
já aparece a dificuldade da interpretação, pois percebe que não basta ligar as letras, formar sílabas
e palavras e relacioná-las a uma figura ou objeto. Com as frases e parágrafos, principalmente,
vem a percepção de que a leitura não se esgota no gesto de decodificação:

“O meu terror era o parágrafo. Eu conseguia ler palavras, com muita dificuldade podia ler até
frases, bem devagarinho…. mas parágrafos não. Os parágrafos envolviam mais do que as ideias
simples de uma frase, envolviam conjuntos de ideias que me levavam a outro bicho papão: A
interpretação do texto.”

O parágrafo era o terror; o texto, o bicho papão. Dentre vários outros sentidos, ler pode
ser compreendido como a arte de decifrar e traduzir signos. A descoberta do leitor (“eu posso
ler”) é carregada de prazer, de satisfação, de “fúria” (“eu consigo sim”). Como defende Charthier
(1999), é necessário reconhecer contrastes entre os letrados, entre as diferentes comunidades de
leitores e no interior de uma mesma comunidade. Isso significa também reconhecer que os
leitores, em função de seus interesses e expectativas, fabricam modos e modelos diferentes para
se apropriar dos textos ou reeditam modelos considerados inadequados, arcaicos, desatualizados,
modelos esses que acabam dando conta das expectativas do leitor.

Segundo os PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997, p. 23), “A capacidade de decifrar
o escrito é não só condição para a leitura independente como — verdadeiro rito de passagem —
um saber de grande valor social.”. Também Manguel (1997, p.85) afirma:

Ler em voz alta, ler em silêncio, ser capaz de carregar na mente bibliotecas
íntimas de palavras lembradas são aptidões espantosas que adquirimos por
meios incertos. Todavia, antes que essas aptidões possam ser adquiridas, o
leitor precisa aprender a capacidade básica de reconhecer os signos comuns
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pelos quais uma sociedade escolheu comunicar-se: em outras palavras, o leitor
precisa aprender a ler. (grifo nosso)

Considerando o desenvolvimento dessa capacidade de decifrar e reconhecer signos, notemos
que o aluno aponta para duas questões importantes: primeiro, o reconhecimento do papel da
professora na sua formação inicial (“Cristina foi a professora que me deu a chave que me
possibilitou de abrir todas as portas do conhecimento.”); segundo, a descrição desse momento
em que ele aprende a reconhecer (decifrar) o escrito. Além disso, e de modo especial, é preciso
ressaltar a importância que o aluno atribui à leitura para a sua vida pessoal e social e, ao mesmo
tempo, o reconhecimento de que ela é uma experiência única e intransferível (“A descoberta da
leitura nos provoca sensações tão importantes e significativas que deveríamos comemorar
nossos aniversários no dia que aprendemos a ler”)

Nos relatos em que a escola aparece como o lugar em que ocorre a aprendizagem da leitura,
no geral, sobressai-se a figura do professor cuja função de guardiã da chave é ressaltada. A
seguir, trazemos um outro relato que corrobora essa opinião:

Meu aprendizado na escrita foi com a ajuda da professora chamada Carmita ela me ensinou com
muita dedicação a escrever, Já na leitura foi a professora Leidejane através dela que aprendei a
ler e viajar no mundo por meio da leitura.
A escola teve uma importância fundamental nesse ciclo de minha vida.

Ressaltemos o quanto a figura cativante do professor contribui para que o aprendizado, seja
da leitura ou da escrita, aconteça de forma positiva, deixando boas lembranças. Certamente, esse
é um aprendizado prático – o aluno via, vivenciava a dedicação de suas professoras – que poderá
vir a refletir positivamente quando esse sujeito estiver atuando em sala de aula.

O fato de a escrita ser relacionada à dedicação da professora revela, de certo modo, que o
sujeito tem consciência de que o aprendizado da escrita não pode ser associado simplesmente ao
dom de escrever; é necessária a dedicação do escritor ao processo de escrever e reescrever os
textos. Do mesmo modo, ao associar a leitura à viagem, esse sujeito demonstra perceber que não
pode ficar preso ao código linguístico, portanto, não basta aprender a decodificar os signos. E
esse é um aprendizado advindo de sua experiência com seus professores. De acordo com os PCN
(BRASIL, 1997, 33),

Em se tratando da área de Língua Portuguesa, o professor também terá outro
papel fundamental: o de modelo. Além de ser aquele que ensina os conteúdos, é
alguém que pode ensinar o valor que a língua tem, demonstrando o valor que
tem para si. Se é um usuário da escrita de fato, se tem boa e prazerosa relação
com a leitura, se gosta verdadeiramente de escrever, funcionará como um
excelente modelo para seus alunos. Isso é especialmente importante quando eles
provêm de comunidades pouco letradas, onde não participam de atos de leitura e
escrita junto com adultos experientes. Nesse caso, muito provavelmente, o
professor será a única referência. (PCN, p.33)
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Nos dois relatos citados, os professores são mencionados como esse modelo positivo, digno
de ser referenciado. A família e a escola por vezes se unem, mas o leitor empaca na sua preguiça,
como a reivindicar o “direito de não ler” (PENNAC, 1993):

Dei muito trabalho pra minha professora e pras minhas irmãs também, pois era muito
preguiçosa, e aprender a ler pra mim era castigante, como não era uma criança estudiosa,
demorei mais do que as outras crianças da minha idade, para aprender a ler e me alfabetizar. Só
aprendi a ler quando já tinha sete anos de idade, e lia muito mal, uma das minhas irmãs era mais
severa comigo, e me dava muitos puxões de orelha, pra que eu fosse forçada a ler, eu chorava
muito, de pirraça, lógico, mas depois de muito castigo aprendi a ler, até hoje lembro do primeiro
texto que consegui ler, o texto do maldito sapo, que a professora tomava de lição com os alunos
antes de irmos para casa, e por incrível que pareça, quando consegui ler, gostei, até porque
deixei de ser a única da minha sala que não lia, inclusive deixei minha educadora muito feliz,
porque a coitada achava que eu não conseguia aprender, talvez porque o método dela fosse
errado, mas no fundo era só preguiça minha.

Vejamos que, nesse relato, o ato de ler ou de aprender a ler é, primeiramente, apresentado
como castigo, como suplício para depois ser reconhecido como prazer, principalmente, o prazer
de passar a fazer parte de uma comunidade de leitores. Mais uma vez, a professora é referida
como uma profissional preocupada com a aprendizagem do aluno (“[...] a coitada achava que eu
não conseguia aprender, talvez porque o método dela fosse errado [...]”). Também, nesse relato, o
ato de ler é representado como resultado de um investimento do sujeito leitor, com a diferença de
que se atribui ao leitor a responsabilidade total por esse ato: depois que a preguiça, responsável
por uma aprendizagem tardia, rende-se aos castigos, o leitor “resolve” ler. E, o melhor, a leitura
antes indesejada, castigante, a exemplo do “texto do maldito sapo”, passa, inexplicavelmente, a
dar prazer, especialmente porque revela a presença do leitor e satisfaz a dedicação da professora,
antes “coitada”, agora “muito feliz”, pois alcançou seu objetivo e, certamente, seu método havia
dado certo.

Charthier (1999) afirma:

Distante de uma fenomenologia que apaga qualquer modalidade concreta do ato
de ler e o caracteriza por seus efeitos, [...] uma história das maneiras de ler deve
identificar as disposições específicas que distinguem as comunidades de leitores
e as tradições de leitura. Essa abordagem pressupõe o reconhecimento de várias
séries de contrastes; em primeiro lugar entre as competências de leitura.
(CHARTIER, 1999, p. 11)

Considerando essa afirmação como um postulado teórico básico, passaremos a observar
outros relatos que apresentam outras singularidades no aprendizado da leitura.

3. “o quadro era o chão”; “aprendi [...] como lutar com as letras e [...] com as palavras”

Iniciemos pelo depoimento a seguir:
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A minha história de vida, com a escrita e com a leitura, iniciou-se aos sete anos de
idade, quando comecei, ir á escola pela primeira vez. Tudo era muito estranho, senti
muita dificuldade no inicio, mas, minha irmã que já estudava há alguns anos, me ajudou
bastante nesta fase da minha infância. Ela buscava sempre me ensinar da melhor forma
possível, me ensinando as vogais, o alfabeto e a juntar as silabas, sempre com uma
enorme paciência.

Ela, eu e algumas coleguinhas, nos juntávamos em baixo de uma mangueira, no
quintal da minha avó, para brincar de escolinha, ela era a professora, o quadro era o
chão, foi onde aprendi a ler e escrever. Estes momentos de minha infância, são
realmente inesquecíveis para mim.

O relato em questão resgata uma história de leitura que teve início na escola, aos sete anos
de idade. Nas palavras do sujeito, leitura e escrita se constituem processos indissociáveis, e sua
história de leitura e de escrita se confundem ou fazem parte de sua história de vida. Como afirma
Zilberman (1998, p. 14), no processo de alfabetização, a leitura “[...] se associa à adoção do
alfabeto como forma de comunicação”. Talvez por isso, para esse sujeito, leitura e escrita se
relacionem de tal modo que ele não consegue separar uma da outra, afinal o processo de
alfabetização objetiva capacitar o aluno para a aquisição da escrita alfabética e posterior uso
dessa escrita, para a leitura e para a compreensão dos textos.

Esse primeiro contato com a escola e com as letras foi, inicialmente, “muito estranho” e
difícil, mas o estranho foi se tornando familiar na medida em que sua irmã participou desse
processo, auxiliando-a a ler “com uma enorme paciência”. O método de ensino empregado pela
irmã era baseado na técnica da repetição, fundamentada em uma educação mnemônica, que se
caracteriza por produzir gestos de submissão no sujeito. No entanto, como o procedimento
realizado pela irmã é feito com grande paciência, o método se torna bem aceito: primeiro,
conhecer as vogais, o alfabeto; em seguida, juntar letras para formar as sílabas; e, certamente,
depois juntar as sílabas para formar as palavras e assim por diante. Esse método fundamenta-se
em três concepções bastante criticadas pelos estudos linguísticos atuais: (1) a concepção de
leitura enquanto processo de decodificação; (2) a concepção de linguagem apenas como um
sistema de signos que o leitor deve dominar para poder ler a escrita; (3) e a concepção de texto
como um somatório de palavras, frases, períodos e parágrafos. Para esse sujeito, o ensino se deu
“da melhor forma possível”, e um método que, hoje, seria muito criticado pelos estudiosos da
linguagem é muito bem referendado por quem aprendeu a ler e escrever através dele. Com essa
observação, não estamos advogando o “retorno” a esse método; apenas queremos ressaltar que,
quando se trata das maneiras pelas quais ocorre a aprendizagem da leitura, é preciso reconhecer
várias singularidades e evitar generalizações.

Consideramos que esse processo de decodificação da palavra escrita é imprescindível para
se efetivar a leitura da palavra, no entanto, sabemos que a leitura não se esgota nesse gesto de
identificação. Faz-se necessário ir além e chegar à reflexão, à compreensão, à reconstrução e
reinvenção dos textos lidos.

Em meio à descoberta das primeiras letras e palavras, esse sujeito brincava de escolinha
com colegas, com a irmã, professora da sala de aula no quintal da avó. Essa sala de aula,
“embaixo de uma mangueira”, “no quintal da [...] da avó” e cujo “quadro era o chão”, em muito
lembra o espaço no qual Paulo Freire (1996, p. 24) aprendeu a ler: “Fui alfabetizado no chão do
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quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo
maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz.”

Dessa memória de leitura, percebemos que o aprendizado desse leitor não é consequência
simplesmente do resultado da aplicação de um método (“as vogais, o alfabeto, as sílabas”). Mas,
sem dúvida, a qualidade da mediação positiva do “outro” (a irmã, os colegas) foi essencial para
marcar a história de leitura desse sujeito. Não se trata, portanto, de uma história de leitura
comum, mas de uma história em que o outro soube valorizar, na prática, o ato de ler, os
momentos de leitura, os quais se tornaram “realmente inesquecíveis”. De modo geral, o
depoimento desse sujeito revela a importância que têm as práticas leitoras desenvolvidas em
família. Ao mesmo tempo, demonstra o quanto os adultos leitores deveriam ser sempre acessíveis
às crianças (LAJOLO, 2003), servindo de modelo de leitores.

Por outro lado, depoimentos que revelam a importância da escola para a formação leitora
do sujeito se fazem presentes em meio a outros que negam essa influência e só ressaltam a
importância da base familiar, como o apresentado acima. Vamos a mais um relato:

A minha aprendizagem de leitura da palavra escrita foi através da escola, visto que nela a
professora que mim ensinava foi me incentivando a ler e a escrever, sendo assim, quando
saí da alfabetização, já sabia algumas palavras, porem aprendi a ler de fato na primeira
série. Não tive base em casa para aprender a ler, contudo a escola foi muito importante na
fase inicial, pois, sem ela não estaria no curso de letras da UFPB. Então é essencial que
todos frequentem uma escola. Só dos meus pais terem me colocado na escola, percebe-se
que eles foram muito essenciais na minha formação como leitora, mas quem de fato me
ensinou a ler foi a minha primeira professora, Marta. Ela era muito gentil com os alunos e
sempre estava nos estimulando a aprender a ler e com isso o aprendizado foi mais rápido.
Portanto tenho muito a agradecer aos meus pais e a Marta, por terem contribuído no meu
aprendizado e fazendo com que hoje, eu seja uma graduanda de Letras na UFPB.

Como se vê, a importância da família, para esse sujeito, está no simples fato de os pais
terem possibilitado seu acesso à escola, gesto indispensável para que ele exercesse plenamente
seus direitos, portanto, porta de entrada para o exercício da cidadania: “[...] é essencial que todos
frequentem uma escola”. Se, para alguns, esse gesto poderia parecer pouco/pequeno, para esse
sujeito, há, nesse gesto, o reconhecimento de que sua ausência em muito poderia ter lhe
prejudicado, não apenas como leitor, mas para a vida: “Só dos meus pais terem me colocado na
escola, percebe-se que eles foram muito essenciais na minha formação como leitora [...]”.

Vemos, nesse depoimento, a distinção entre os papeis da escola e da família. De um lado,
o sujeito reconhece a escola como “base” para a formação leitora e, de outro, legitima, com
gratidão, a atitude dos pais, que, embora não tenham possibilitado seu contato com os textos no
ambiente familiar, cumpriram sua obrigação ao abrirem a porta de entrada para a leitura: a escola.
Como nos diz Silva (2002),

[...] modernamente, o único reduto onde a leitura ainda tem a chance de ser
desenvolvida é a escola. O fracasso da escola nessa área significa a morte dos
leitores através dos mecanismos de repetência, evasão, desgosto e/ou frustração.
A qualificação e a capacitação contínua dos leitores ao longo das séries escolares
colocam-se como uma garantia de acesso ao saber sistematizado, aos conteúdos
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do conhecimento que a escola tem de tornar disponível aos estudantes. (SILVA,
2002, p. 7)

Para esse autor, embora a leitura deva ultrapassar os limites da escola, é preciso se ter a
garantia de que, nesse espaço social, ela (leitura), de fato, é priorizada. E, conforme o depoimento
em questão, embora o sujeito tenha saído da alfabetização sabendo apenas “algumas palavras”, a
escola foi fundamental, foi a “base” para sua formação leitora: “Não tive base em casa para
aprender a ler, contudo a escola foi muito importante na fase inicial [...]”.

Nas palavras desse sujeito, a escola pode ser considerada o pilar que deu sustentação à sua
formação leitora, através do incentivo da professora, sempre de forma muito gentil: “Ela era
muito gentil com os alunos e sempre estava nos estimulando a aprender a ler e com isso o
aprendizado foi mais rápido.”

É importante atentarmos para o fato de que se o espaço institucional, na figura da
professora, marcou positivamente a formação leitora desse sujeito, certamente essa ocorrência
contribuirá decisivamente para seu desempenho como o profissional que um dia será. Tal fato
remete ao que diz Sousa (2008), quando afirma que a leitura tem, na escola, “[...] seu lugar
instituído, regulamentado e naturalizado”, no entanto, ressalta a autora: “[...] ao mesmo tempo, [a
escola] não pode deixar de refletir as práticas mais gerais de leitura que vinculam o leitor a outros
espaços sociais” (SOUSA, 2008, p. 4).

4. Palavras finais

Conforme enunciamos no título dessa comunicação e procuramos demonstrar durante a
análise dos dados, acreditamos que propor, nos cursos de licenciatura, atividades que levem os
graduandos a refletirem acerca do seu próprio processo de aprendizagem contribui para trazer à
cena dessa formação um saber prático, um saber fazer que é de outra ordem. Defendemos que
esse é um saber que não se ensina, aprende-se. Portanto, torna-se ainda mais relevante tomá-lo
enquanto objeto de reflexão. Esse é um primeiro aspecto que gostaríamos de ressaltar nessa
conclusão.

Por outro lado, também gostaríamos de ressaltar a importância de se considerar, nesses
depoimentos, as diferentes histórias de aprendizagem da leitura; as diferentes maneiras de ler que
dialogam (encontram-se com, afastam-se de, negam-se) com as atuais teorias sobre a leitura e/ou
metodologias de ensino da leitura. Além disso, o modo como esses sujeitos se colocam em seus
relatos revela histórias de escola, revela objetos da leitura, concepções de leitura, funções a ela
atribuídas. Enfim, são escritos que convocam uma discussão; que sugerem uma reflexão entre
teoria e prática, entre o conteúdo de ensino (e o que o futuro professor deve saber sobre ele) e
sobre o saber ensinar, principalmente, um conteúdo de ensino como a leitura.
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