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Considerações iniciais 

Este trabalho é um recorte dos resultados de uma pesquisa concluída. Teve como 

um dos principais objetivos analisar a relação existente entre os eventos e práticas de 

leituras escolar trabalhados pelos professores formadores de professores e os eventos de 

letramento desenvolvidos pelos alunos-professores em sua prática pedagógica, a partir do 

que foi constatado em investigação anterior (2003-2004)1. 

Destaca-se a importância de trazer a discussão da temática desta investigação para a 

Pedagogia, que advém desde quando se passou a questionar a concepção de formação do 

professor e do seu letramento, sobretudo a partir dos anos de 1990. As pesquisas sobre 

letramento abriram espaços para a ampliação da visão sobre leitura para além dos 

processos internos individuais (letramento individual) que envolve por exemplo as 

habilidades de âmbito cognitivo. Caminham para permitir que os pesquisadores ampliem 

seus estudos para o ponto de vista externo ou seja a leitura passa a ser analisada numa 

perspectiva social (letramento sociocultural). 

Nesse sentido é possível citar referências bibliográficas que ratificam essas 

afirmações, que já se tornaram para muitos pesquisadores leituras obrigatórias e vêm 

permeando as pesquisas anteriores do grupo, como: Soares (1998), Kleiman (1995), 

Ribeiro (2003), dentre outras. 

A investigação realizada teve um caráter de Pesquisa Qualitativa Explicativa2, 

desenvolvida através da abordagem metodológica do Estudo de Caso. Caracterizado por 

Gil (1991, p. 58) como um [...] estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento [...]3.  

                                                        
1 O estudo localizou-se no mesmo município da pesquisa anterior como forma de dar prosseguimento à 
investigação. 
2 Tomou-se a caracterização de Pesquisa Explicativa de Antonio Carlos Gil. Segundo ele “uma pesquisa 
explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam 
um fenômeno exige que esta esteja suficientemente descrita e detalhada” (GIL, 1991 p. 47). 
3 Para maior aprofundamento sobre o Estudo de Caso (principalmente as pesquisas na área de Educação) 
conferir LUDKE; ANDRÉ, 1986.  
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Os sujeitos escolhidos para a investigação foram três (3) professores formadores de 

professores - denominados de PFP1, PFP2 e PFP2 - de Língua Portuguesa, Literatura 

Brasileira e Literatura Infanto-juvenil dos dois (2) últimos anos do Curso de Letras que 

foram professores do aluno-professor - denominado AP4 - e investigado em pesquisas 

anteriores (2003-2004). 

A investigação teórico-empírica teve como corpus os diferentes eventos e práticas 

escolar realizados pelos professores que estão formando novos profissionais da educação e 

a interferência desses eventos/práticas na prática pedagógica dos alunos-professores e 

requereu a aplicação das seguintes técnicas:  

1) revisão bibliográfica para aprofundamento teórico em torno da temática em 

estudo; 

2) análise documental do Relatório Final da pesquisa: “Letramento (s) de 

alfabetizadores de pessoas jovens e adultas”  (2003-2004);  

4) visitas e reuniões com a Secretária, funcionários e os professores selecionados da 

instituição, foco do estudo realizado;. 

5) aplicação de questionários com os professores organizados em três blocos: a) 

dados pessoais; b) formação e experiência profissional e c) história e experiências de 

leitura;  

6) aplicação de questionários abertos com os alunos com o objetivo de obter 

informações sobre suas características pessoais e profissionais, suas histórias de vida, 

histórias e concepções de leitura;  

7) entrevistas semi-estruturadas (para aprofundamento dos dados obtidos através 

dos questionários) gravadas em fitas cassete com os professores selecionados;  

8) observação de 10% (da carga horária total do semestre letivo) das aulas de cada 

disciplina, correspondendo a quinze (15) aulas em dois semestres5.  

                                                        
4 O professor em referência era aluno da Licenciatura em Letras, tendo como formadores, dentre outros, os 
três professores de língua portuguesa e literatura, cujo objetivo principal deve ser formar professores - 
leitores e escritores - para ensinar a língua portuguesa e literatura no 2º segmento do Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio. O aluno-professor em referência foi sujeito de investigações anteriores. Ele foi selecionado 
por ser o único alfabetizador, na época, que estava cursando o Ensino Superior. No primeiro ano da 
investigação assumia uma turma de alfabetização de jovens e adultos do Programa Alfabetização Solidária – 
PAS, no segundo ano ele estava atuando como professor (considerado monitor pelo contrato de prestação de 
serviços) em uma classe multiseriada do Ensino Fundamental de crianças e adolescentes na rede municipal 
de ensino – zona rural. Em seguida ele prestou concurso público para a rede municipal, passando a assumir o 
cargo de professore efetivo do Ensino Fundamental regular. 
5 Uma vez por semana as pesquisadoras permaneciam na sala de aula do Curso de Letras das 19h às 22h. 
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Ao optar por continuar investigando a temática do letramento de professores o 

grupo sentiu necessidade de aprofundar essa categoria chave e as categorias a ela 

relacionadas: leitura, eventos e práticas de letramento e gêneros textuais. Para isso a 

investigação apoiou-se principalmente em Tfouni (1998,1995), Soares (2000, 2003), 

Kleiman (1995, 2000), Marcuschi (2000), Geraldi (2002), Brito (1998), entendendo, como 

esses pesquisadores, que o letramento consiste num processo mais amplo ao espaço escolar 

e não necessariamente está condicionado ao sujeito alfabetizado. 

Com Soares (2002, 2003) defende-se: a impropriedade em se elaborar um conceito 

preciso de letramento; a indissociabilidade entre o letramento e a alfabetização e a 

indissociabilidade entre as dimensões individual e social do letramento.  

Essa defesa ancora-se na explicitação de Soares de que “[...] letramento não é pura 

e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais 

ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”  

(2002, p.72). 

Nessa perspectiva a dimensão social envolve necessariamente a dimensão 

individual. Uma dimensão individual que é em sua essência social, considerando que todo 

processo de letramento, escolar ou não, se dá numa relação entre sujeitos “aprendentes”  e 

“ensinantes”  (FERNANDEZ, 2001).  

Logo, o letramento social que envolve as diferentes dimensões do letramento 

individual define-se como [...] o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 

escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais (SOARES, idem, ibidem).   

Ainda segundo Soares (op. cit.) o letramento envolve dois processos 

fundamentais di ferentes: ler e escrever. Processos que, apesar de complementares, 

são profundamente di ferentes e heterogêneos. Embora ambos representem um 

conjunto de habi l idades l ingüísticas e psicológicas, cada um envolve habi l idades 

fundamentalmente diferentes. 

Concorda-se com Brito (1998) que não se pode falar de dois universos: um 

da escrita e outro da oralidade independentes, mas sim numa multiplicidade de 

situações que o “saber letrado”  se inscreve com maior ou menor intensidade e grau de 

interferência. Destaca ainda, Britto (op. cit) que as pesquisas sobre processos de letramento 

têm demonstrado que, nas sociedades industriais, qualquer pessoa, mesmo que analfabeta, 
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tem conhecimento sobre a escrita e usa este conhecimento para a realização de tarefas 

cotidianas fundamentais na vida urbana.  

Também se concorda com Fávero et al (1999), Marcuschi (2001) e Koch (1997), 

que afirmam posição contrária às distinções entre fala e escrita. Esses pesquisadores a 

partir da literatura sobre essa temática, revelam aspectos específicos de um tipo de texto 

em comparação a outro, e não propriamente diferenças entre as modalidades em questão. 

Para eles essas diferenças acentuam-se dentro de um continuum tipológico. Na verdade, 

tanto a fala como a escrita, integram um continuum que vai do nível mais informal ao mais 

formal, passando por graus intermediários. Assim a informalidade consiste apenas em uma 

das possibilidades de realização não somente da fala, como também da escrita. No entanto 

a ampl itude e complexidade dos processos de leitura e escrita obrigaram, no 

âmbito dessa investigação, a fazer um recorte optando por analisar o letramento de 

professores formadores na perspectiva da leitura. 

Nesse sentido Soares (op. cit.), mostra que a leitura do ponto de vista da 

dimensão individual de letramento é um conjunto de habi l idades l ingüísticas e 

psicológicas que se estendem desde a habi l idade de decodif icar palavras escritas 

até a capacidade de compreender textos escritos.  

A leitura estende-se da habi l idade de traduzir em sons sílabas sem sentido a 

habi l idades cognitivas e metacognitivas, incluindo: a habi l idade de decodif icar 

símbolos escritos; a habi l idade de captar signi f icados; a capacidade de interpretar 

seqüências de idéias ou eventos, analogias, comparações, l inguagem f igurada, 

relações complexas, anáforas; habi l idade de fazer previsões iniciais sobre o 

sentido do texto, de construir signi f icado combinando conhecimentos prévios e 

informação textual, de monitorar a compreensão e modif icar previsões iniciais 

quando necessário, de refletir sobre o signi f icado do que foi l ido, tirando 

conclusões e fazendo julgamento sobre o conteúdo.  

Essa grande variedade de habi l idades de leitura deve ser apl icada 

diferenciadamente a diversos tipos de materiais de leitura: l iteratura, l ivros 

didáticos, obras técnicas, dicionários, l istas, enciclopédias, quadros de horário, 

catálogos, jornais, revistas, anúncios, cartas formais e informais, rótulos, 

cardápios, sinais de trânsito, sinal ização urbana, receitas entre outros. 
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A fundamentação sobre as habi l idades de leitura requer a ref lexão em torno 

das di ferentes concepções de leitura e algumas considerações sobre o leitor. 

Recorreu-se a Brito (1998) quando defende a necessidade de relativizar a oposição leitor 

x não-leitor mostrando que: a multiplicidade dos materiais escritos e o desenvolvimento 

dos meios de comunicação eletrônica impõem a toda população a condição de membro de 

uma sociedade, cujos espaços, procedimentos, regras são estabelecidas e administradas 

pela escrita. Complementa o autor, que a escrita perpassa as relações comerciais, 

industriais, os processos de divulgação e de informação e toda atividade política. 

Desta forma, o conceito de leitor, para ter razão de ser e poder avaliar e distinguir 

comportamentos intelectuais, dentro de uma sociedade letrada, deve supor mais que 

conhecer o código escrito ou mesmo ter domínio de certos protocolos sociais de base 

escrita. Ele é sustentado por impressões vagas, conceituações imprecisas, tácitas, que por 

sua vez, se constituem a partir de representações de leitura historicamente estabelecidas. 

Lajolo (1982, p. 53) define o leitor maduro como [...] aquele para quem cada nova 

leitura desloca e alerta o significado de tudo que ele já leu, tornando mais profunda a sua 

compreensão dos livros, das gentes e da vida. 

A partir dessas considerações que são aprofundadas ao longo da pesquisa, buscou-

se apoio em Geraldi (2002, p. 91-2), para definir leitura como [...] um processo de 

interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto. Encontro com o autor, ausente, que se 

dá pela palavra escrita. Como leitor nesse processo não é passivo, mas agente que busca 

significações. 

Geraldi menciona Authier-Revuz, J. (AUTHIER-REVUZ, 1982, p. 104), para dizer 

que: “[...] o sentido de um texto não é jamais interrompido, já que ele se produz em 

situações dialógicas ilimitadas que constituem suas leituras possíveis” . 

Ainda segundo Geraldi (op. cit.), o autor é a instância discursiva de que emana o 

texto, se mostra e se dilui nas leituras de seu texto: deu-lhe uma significação, imaginou 

seus interlocutores, mas não domina sozinho o processo de leitura de seu leitor, pois este, 

por sua vez, reconstrói o texto na sua leitura, atribuindo-lhe a sua (do leitor) significação. É 

por isso, que o pesquisador afirma que se pode falar em leituras possíveis e também que se 

pode falar de leitor maduro (não é a maturidade garantida, constitucionalmente). A 

maturidade do leitor, que o autor faz referência, constrói-se ao longo da sua intimidade 

com muitos e muitos textos.  
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Entendendo que a leitura e a escrita são elementos/habilidades constitutivos do 

letramento e que o fenômeno do letramento envolve dois componentes básicos: os eventos 

e as práticas de letramento, faz-se necessário adentrar-se nessas categorias de análise.  

Soares (2003, p. 105) define como eventos de letramento as situações em que a 

língua escrita é parte integrante da natureza da interação entre os participantes e de seus 

processos de interpretação, seja uma interação face a face, em que pessoas interagem 

oralmente com a mediação da leitura ou da escrita, seja uma interação à distância, autor-

leitor ou leitor-autor.  

Quanto às práticas de letramento, são caracterizadas por Soares como os 

comportamentos exercidos pelos participantes num evento de letramento, bem como as 

concepções sociais e culturais que o configuram, determinam sua interpretação e dão 

sentido aos usos da leitura e/ou da escrita naquela particular situação (idem, ibidem). 

Salienta, no entanto, que a distinção entre eventos e práticas de letramento é 

exclusivamente metodológica, já que são duas faces de uma mesma realidade. “[...] é o uso 

do conceito de práticas de letramento que permite a interpretação do evento, para além de 

sua descrição” . 

Ao tempo em que afirma a inter-relação entre eventos e práticas de letramento, 

Soares (idem) mostra a diferença existente entre os eventos e práticas de letramento 

escolares e os eventos e práticas de letramento sociais. 

Nesse sentido, explica que na escola, eventos e práticas de letramento são 

planejados e instituídos, selecionados por critérios pedagógicos, com objetivos pré-

determinados, visando à aprendizagem e quase sempre conduzindo a atividade de 

avaliação. A escola, de certa forma, autonomiza as atividades de leitura e de escrita em 

relação a suas circunstâncias e usos sociais, criando seus próprios e peculiares eventos e 

suas próprias e peculiares práticas de letramento. 

Na vida cotidiana, eventos e práticas de letramento surgem em circunstâncias de 

vida social ou profissional, respondem a necessidades ou interesses pessoais ou grupais, 

são vividos e interpretados de forma natural, até mesmo espontânea (SOARES, idem, p. 

107) 

Soares alia-se a Marcuschi ao atribuir a Heath (1982 e 1983) a autoria do termo 

evento de letramento. Entende-se com isto qualquer ocasião em que uma peça de escrita 

integra a natureza das interações dos participantes e seus processos interpretativos 
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(MARCUSCHI, 2001, p. 36). Na realidade, trata-se dos usos da leitura e da escrita em 

contextos contínuos, reais, etnograficamente desenvolvidos e não isolados (idem, ibidem).  

Citando Barton e Hamilton (2000, p. 8), Marcuschi mostra que eventos de 

letramento são em geral atividades que têm textos escritos envolvidos seja para serem lidos 

ou para se falar sobre eles. Uma carta pessoal, por exemplo, é um evento de letramento. 

Ainda para Barton e Hamilton (Apud MARCUSCHI, 2000, p. 8) eventos são episódios 

observáveis que emergem de práticas e são por elas moldados. O fato de ser um evento, 

frisa seu caráter de ser situado. Os eventos de letramento são eventos comunicativos 

mediados por textos escritos (MARCUSCHI, idem). 

Marcuschi mostra que a noção de ‘prática de letramento’ , segundo Barton, diz 

respeito aos ‘modos’ culturais gerais de utilizar o letramento que as pessoas produzem num 

evento de letramento. As práticas de letramento são modelos que construímos para os usos 

culturais em que produzimos significados na base da leitura e da escrita. Nesse sentido 

exemplifica: a carta pessoal é um evento de letramento, mas a sua leitura e comentário 

entre os amigos, familiares, etc., é uma prática de letramento que envolve mais do que 

apenas a escrita. 

Entende-se, a partir de Soares e Marcuschi, que os eventos e práticas de letramento 

acontecem em diferentes contextos sociais - incluindo a escola e as diversas “agências de 

letramento”  (KLEIMAN, 1995) - e possibilitam diferentes letramentos aos sujeitos neles 

envolvidos, ao tempo em que os próprios sujeitos interferem em novos eventos e práticas 

de letramento. Nessa perspectiva, recorre-se outra vez a Marcuschi quando denuncia: 

 

[...] até mesmo os analfabetos, em sociedades com escrita, estão sob a 
influencia do que contemporaneamente se convencionou chamar de 
práticas de letramento, isto é, um tipo de processo histórico e social que 
não se confunde com a realidade representada pela alfabetização regular e 
institucional. [...] o letramento não é o equivalente à aquisição da escrita. 
Existem ‘ letramentos sociais’  que surgem e se desenvolvem à margem da 
escola, não precisando serem por isso depreciados (MARCUSCHI, 2001, 
p. 19).  

 

Dentre os contextos sociais básicos da vida cotidiana em que escrita e oralidade 

ocorrem como eventos e práticas de letramento, Marcuschi (idem, ibidem) cita, entre 

outros: o trabalho, a escola, o dia-a-dia, a família, a vida burocrática, a atividade 

intelectual.  
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Em cada um desses contextos, explica, as ênfases e os objetivos do uso da escrita 

são variados e diversos. Inevitáveis relações entre escrita e contexto devem existir, fazendo 

surgir gêneros textuais e formas comunicativas (grifo nosso), bem como terminologias e 

expressões típicas (idem, ibidem). 

Considerando-se essa perspectiva de Marcuschi de que os eventos e as práticas de 

letramento envolvem práticas de leitura e escrita que acontecem através de gêneros 

discursivos e textuais variados, porque a fala e a escrita se realizam por gêneros, se faz 

necessário à discussão em torno da concepção de gêneros e tipos textuais. 

Toma-se nesse contexto as considerações de Marcuschi (2002, p. 22-23), que 

designa a noção de tipo textual como: “[...] uma espécie de construção teórica definida pela 

natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas)” . 

O tipo textual se efetiva em diferentes categorias, tais como: descrição, narração, 

argumentação, exposição e injunção, havendo para cada tipo de texto um elemento central 

na sua organização. Assim, no texto descritivo, aparece a seqüência temporal; no narrativo, 

a de localização; no expositivo, a de cunho analítico ou explicativo; já no argumentativo, a 

seqüência contrastiva explícita e, finalmente, para o injuntivo, a de caráter imperativo. O 

mesmo gênero textual, como, por exemplo, a reportagem, pode contemplar vários tipos de 

seqüência, ampliando, desse modo, a compreensão das especificidades alusivas aos 

diferentes tipos de texto. 

Enquanto que gênero textual o autor em referência define como: 

 
uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-
comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 
composição característico (MARCUSCHI, 2002, p. 23). 

 

O gênero tem uma existência real que se expressa em designações diversas como: 

receita culinária, telefonema, telemensagem, sermão, carta comercial, carta pessoal, 

romance, bilhete, reportagem jornalística, aula, notícia jornalística, horóscopo, publicidade, 

bula de remédio, instruções de uso, outdoor e outros. Não se constituem em listagem 

fechada e completa. Eles são formas textuais estabilizadas, históricas e socialmente 

situadas. Sua definição não é lingüística, mas de natureza sócio-comunicativa. Poder-se-ia 

dizer que os gêneros são propriedades inalienáveis dos textos empíricos e servem de guia 

para o produtor e o receptor. 
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Em relação à expressão domínio discursivo Marcuschi (2002, p. 23-24) a usa para 

designar uma esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana. Esses 

domínios não são textos nem discurso, mas propiciam o surgimento de discursos bastante 

específicos. Do ponto de vista dos domínios, fala-se em discurso jurídico, discurso 

jornalístico, discurso religioso, etc., já que as atividades jurídica, jornalística ou religiosa 

não abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles. Constituem 

práticas discursivas dentro das quais se pode identificar um conjunto de gêneros textuais 

que às vezes, lhe são próprios (em certos casos exclusivos) como práticas ou rotinas 

comunicativas institucionalizadas. 

Feita essas considerações iniciais comenta-se a seguir alguns pontos comuns entre 

os professores-formadores investigados e os alunos-professores e as influências das 

práticas de letramento desses professores na formação dos alunos professores. 

Alguns pontos comuns entre os professores investigados e os alunos 

Todos os professores investigados são originários da zona rural, conseguiram 

superar as dificuldades socioeconômicas da família e avançar em níveis superiores de 

escolarização. Para isso migraram de suas terras e, como tantos outros brasileiros, 

procuraram os espaços de sustentação pessoal e familiar. Os três constituíram família, mas 

se separam das companheiras - mãe dos seus filhos.   

Os três professores e o AP em locais (quatro Estados do Nordeste) e épocas 

diferentes (PFP1 na década de 1950; PFP3 década de 1960; PFP2 na metade dos anos 1980 

e AP na década de 1990) foram alfabetizados através de cartilhas aos 7 anos de idade, na 1ª 

série do atualmente Ensino Fundamental.  

Se se considerar que no período em que PFP1 e PFP3 iniciaram seus processos de 

escolarização através da alfabetização, os métodos de alfabetização fundamentavam-se em 

concepções psicológicas associacionistas/behavioristas e nas teorias pedagógicas de caráter 

tradicionais, justifica-se o tipo de cartinha utilizada. Mas em relação a PFP2 e AP não se 

poderia dizer o mesmo. Nessas duas décadas já havia no campo da alfabetização a 

introdução dos estudos da Psicogênese da Leitura e da Escrita, da Lingüística e 

Sociolingüística influenciando em novas metodologias e produção de materiais didáticos. 

No entanto, é possível que essas influências não conseguiram penetrar nas escolas em que 

o professor e o aluno estudaram. O tipo de cartilha através da qual os quatro investigados 

se iniciaram na leitura escolar já era criticada por Freire na década de 1960 por 
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desconsiderar as experiências dos trabalhadores, infantiliza-los e excluí-los de 

conhecimentos inerentes a realidade em que estavam inseridos. 

Todos os professores investigados foram introduzidos no universo da leitura através 

de trajetórias semelhantes. Tanto PFP2, como PFP3 despertaram o interesse pela leitura 

através da Escola. Mesmo tendo a influência dos pais, foram à escola pública, e 

principalmente alguns professores, as referências principais na formação como leitores. 

PFP1, identifica o pai como o principal responsável pela sua iniciação na leitura, no 

entanto, foi o pai que possibilitou a convivência permanente, desde criança, na Igreja 

Batista, participando da escola dominical como pré-leitor.  

O mesmo aconteceu com AP, foram sua mãe e a convivência com escola (vizinha a 

sua casa) os responsáveis pela introdução no mundo da leitura e da escrita. 

Todos os professores repetem em suas práticas de leituras escolares modelos que 

introjetaram ao longo de suas histórias de formação. 

Os três declaram a importância da leitura na formação de professores, no entanto 

reconhecem as dificuldades socioeconômicas dos alunos (metade deles também 

professores) em adquirirem livros e terem disponibilidade de tempo para se dedicar às 

leituras. Denunciam a precaridade da Instituição Escolar de Ensino Superior em se 

constituírem como espaço de divulgação e socialização de acervo bibliográfico. 

As mesmas inquietações e denuncias foram feitas por AP e pelos outros alunos da 

investigação atual. Na fala de AP ficou patente às dificuldades financeiras da família 

impossibilitando a compra de livros o que limitava as leituras aos livros existentes na 

escola adquiridos e enviadas através do Ministério da Educação. Os demais alunos 

revelavam também a impossibilidade de xerocopiar os textos solicitados pelos professores. 

Os três professores por não residirem no município em que trabalham, não 

convivem com a comunidade. Não freqüentam, não participam, não têm qualquer 

intervenção nas agências de letramento social existentes. Dessa forma, mesmo que 

incentivem os alunos-professores a freqüentarem essas agências, torna-se difícil obter uma 

adesão dos mesmos.  

Essa situação se repete em relação a AP e aos demais alunos. A maioria deles reside 

em povoados da zona rural do município ou em outros municípios vindo para a instituição 

apenas assistir aulas. Essa situação impede que também os alunos freqüentem as agências 

de letramento e vivenciem a realidade do município em que estão se formando 

profissionalmente. 
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PFP2 optou por ser um leitor. Mesmo tendo uma carga horária excessiva de 

trabalho não abre mão de fazer suas leituras por prazer e estimular os alunos para realizá-

las também. Entende que o professor ao se considerar um leitor, já é um grande 

incentivador. Quando o educador é leitor, vive a leitura com naturalidade. 

Da mesma forma PFP3 declara sua paixão pelos livros. Declara o livre trânsito de 

como caminha pelas diferentes formas de leitura: desde os romances clássicos, até poesia. 

Tanto ele como PFP1 são autores de livros de poemas em que expressam suas fantasias e 

devaneios.  

No entanto PFP1 ao reconhecer os limites vários que impedem as diferentes formas 

de leituras, ao declarar que as leituras que realiza hoje têm um objetivo pragmático, são 

“ leituras por obrigação”, permite ser caracterizado como um “ leitor interditado” . Nesse 

sentido ele caminha na direção de AP quando caracteriza como leitor “quem lê muito e 

sistematicamente” .  

Pode-se concluir que as opções profissionais e as histórias e experiências de leituras 

dos três professores investigados e do AP têm pontos semelhantes o que com certeza 

influenciam na formação e nas práticas de letramento desenvolvidas. 

Análise de um evento de letramento e sua influência na prática de letramento 

do AP  

O segundo aspecto influenciador na formação dos alunos (professores ou futuros 

professores) pode ser identificado na análise das quinze (15) práticas de letramento escolar 

observadas. 

As práticas foram desenvolvidas através de eventos, que se constituíram em 

gêneros discursivos6, com predominância no domínio discursivo cientifico. Para Marcuschi 

(2002, p. 24), domínio discursivo designa uma esfera ou instância de produção discursiva 

ou atividade humana. Os domínios não são textos, nem discursos, mas propiciam o 

surgimento de discursos bastante específicos. Foram observados os seguintes eventos:  

a) Aulas expositivas;  

b) Artigo de Revista VEJA seção Carta ao Leitor;  

c) Textos; 

d) Poesia; 

                                                        
6Gêneros discursivos entendidos “como uma noção propositalmente vaga para referir aos textos 
materializados que encontramos na nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas 
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”  (MARCUSCHI, 2002, 
p. 22). 
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e) Provas.   

Priorizou-se neste artigo o detalhamento do evento provas. Esse gênero foi sempre 

uma constante nas aulas observadas e foi registrado em vários momentos desde a sua 

preparação, passando pela aplicação até a correção.  

1) Na aula observada de PFP3 registrou-se o evento revisão de conteúdos que 

possivelmente seriam cobrados quando da aplicação do instrumento, na semana seguinte. 

O professor partia da exposição de conteúdos. Os alunos já estavam mais concentrados, 

mesmo assim era difícil escutar a fala do professor por causa do barulho das outras salas.  

2) Nos eventos aplicação de provas que ocorreram nos dias 19/11/2004 e 

16/12/2004, ficou demonstrado que PFP1, mesmo mantendo um aparente relacionamento 

amigável com os seus alunos, aplicou dois tipos de provas, na tentativa de evitar conversas 

paralelas e conseguir o silêncio, a atenção e concentração dos alunos Uma das prova 

continha cinco questões subjetivas: quatro com questões de múltiplas escolhas e de 

associação; a última foi caracterizada como questão “brinde” , considerando que quem 

acertasse ganharia um ponto extra na nota. Tal atitude não evitou, no entanto, que os 

alunos se mantivessem agitados e ficassem dispersos mantendo conversas aos pares.  

O professor perguntou a um dos alunos o motivo do barulho, um deles justificou 

dizendo que “todos estavam sem tempo para estudar, pois estavam estagiando”. Pode-se 

inferir que além da ocupação com o estágio obrigatório os alunos não dispunham de tempo 

para estudar porque são trabalhadores-alunos: professores ou envolvidos em outras 

ocupações. Dessa forma o barulho caracterizava-se como uma forma do protesto dos 

alunos a prova, mesmo sem a percepção do professor caminhar nessa direção; 

3) No evento correção de prova, PFP1 entregou a prova para os alunos em ordem 

decrescente, chamando-os por grupo de notas. O que se traduz numa atitude de 

discriminação (mesmo que inconsciente). Durante o processo de correção, ele copiou as 

respostas no quadro através do modelo de gabarito, muito usado em cursos preparatórios 

para o vestibular, caracterizando explicitamente a concepção da avaliação como a 

preocupação quantitativa de medir produto. Alguns alunos prestavam atenção, participando 

da correção; outros entabulavam conversas com os vizinhos; e outros saiam da sala. Às 

vezes o espaço da sala de aula caracterizava-se um tanto laisse-faire. 

Conclui-se que o evento prova não era percebido nem pelo professor e nem pelos 

alunos no sentido defendido por Luckesi: 
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A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo 
de aprendizagem (LUCKESI, 1996, p. 81).  

 

Nessa dimensão do enfoque dado por Luckesi à avaliação deixa de ser um 

instrumento que mede a capacidade dos alunos e passa a ser assumida como instrumento 

de diagnóstico de sua situação, tendo em vista o avanço e o crescimento, assim como a 

definição de encaminhamento adequado para sua aprendizagem.   

No evento aplicação de prova desenvolvido por PFP2 todos os alunos 

compareceram7. O professor entregou a prova e pediu para a sala permanecer em silêncio. 

Muitos alunos comentavam entre si que a prova estava fácil, mas não haviam estudado 

porque estavam sem tempo de estudar devido suas atividades docente nos turnos matutino 

e vespertino, mesmo assim responderam algumas questões das quais lembravam a partir da 

explicação do professor durante as aulas8. 

Constatou-se ao longo das observações que os três professores têm práticas-

pedagógicas bem próximas, embora um ou outro tente avançar metodologicamente.  

No período em que se observou a prática pedagógica de AP como professor de 

classe multiseriada constatou-se uma preocupação do mesmo em trabalhar com os alunos 

de forma dialógica e participativa. Uma das atividades avaliativas presenciada pelos 

pesquisadores em nada se aproximava da prova convencional como instrumento de 

medida. Muito pelo contrário, os alunos eram desafiados a realizar uma tarefa de produção 

de um telegrama, o que envolvia uma série de atividades de busca, problematização e 

descobertas. Para que os alunos chegassem aos resultados esperados o professor 

desenvolveu aula expositiva que envolveu conhecimentos interdisciplinares e uma série de 

recursos auxiliares. Os alunos em interação, entre eles e com o próprio professor, 

realizavam entusiasmado e dando significação a tarefa solicitada.  

Ao comparar a observação do evento prova desenvolvido pelos PFPs e rememorar 

o que foi observado na prática de AP, perguntava-se qual dos três teriam influenciado AP? 

Com quem ele aprendeu a trabalhar/avaliar da forma que foi presenciada? 

                                                        
7 Os alunos responderam positivamente ao conclame feito pelo professor na aula anterior para que não 
faltassem porque teriam prova na próxima aula e não gostaria de fazer outra prova. Entende-se que com essa 
intervenção ele quebrou o clima dialógico que vinha sendo proporcionado na prática de letramento. 
8 Enquanto PFP2 observava os alunos durante a prova lia a revista Veja, ratificando afirmação feita em outro 
momento em relação à excessiva jornada de trabalho dos professores que impede a dedicação a outros tipos 
de leituras que não sejam as obrigatórias. 
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Na investigação com AP ficou evidenciado a sua necessidade de refletir em torno 

da prática pedagógica que estava desenvolvendo. Essa reflexão o levou a procura pelo 

Curso de Letras como forma de qualificação e aperfeiçoamento da prática. No entanto, não 

se percebeu, durante as observações das práticas de letramento, o envolvimento dele, de 

forma intensiva e participativa. Duas hipóteses foram levantadas: a extensa jornada de 

trabalho durante o dia deixava-o cansado impedindo-o de estar presente totalmente na 

prática pedagógica ou as aulas que eram desenvolvidas não apresentavam sentido para sua 

vida profissional e pessoal. Um dos exemplos para a confirmação dessa segunda hipótese 

foi identificado em um dos itens do questionário respondido por AP onde registrou que as 

leituras que ele lê como prazer são: romances de Carlos Drumont, contos e literatura de 

cordel. Já as leituras consideradas obrigatórias são as apostilas da faculdade, que segundo 

ele na maioria das vezes são chatas, e não desperta nenhum interesse. 

O interesse despertado por AP pela literatura, poesia e literatura de cordel bem 

como a metodologia que desenvolvia em suas aulas, na classe multiseriada do Ensino 

Fundamental, poderia ser atribuído a influencia de PFP 2 e PFP3. No entanto AP fez 

questão de deixar claro que sua escolha pelo magistério e a forma como ensinava estavam 

relacionados à participação durante um ano no Programa Alfabetização Solidária (PAS), 

através da formação continuada que recebeu da coordenação do Programa na Universidade 

responsável pelo referido programa. 

À guisa de (in)conclusão     

O único professor que teve uma convivência em todo o processo de formação, 

durante o Curso de Letras, com o AP investigado foi PFP1. Os outros participaram da 

formação de referido aluno no 3º ano (2004) e o 1º semestre do ano de 2005. Mesmo assim 

AP apresentou alguns comportamentos e interesses semelhantes aos de PFP2 e PFp3.  

Para inferir se houve ou não influência dos PFPs sobre a prática pedagógica de AP 

observada em 2003-2004 tomar-se-ia como referência apenas PFP1. No entanto, acredita-

se que os pontos comuns citados anteriormente têm uma forte influencia no processo de 

formação do professor considerando as trocas, imitações e repetições de modelos que são 

resultados de toda a relação e interação entre as pessoas, das identificações entre suas 

histórias de vida pessoais e profissionais e, no caso em análise as identificações entre suas 

histórias de leituras e de leitores. 

Diante das deficiências da instituição, principalmente em relação ao acervo de 

livros para pesquisas e das precárias condições dos alunos em comprá-los e até xerocopiar 
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os textos solicitados, um dos professores-formador tomava a atitude do empréstimo de 

livros aos alunos, acatando também as sugestões dos alunos. O empréstimo, no entanto, no 

entendimento das pesquisadoras, tanto por parte do professor como do aluno, não se 

caracteriza a partir da convicção de que o livro é um suporte efetivo de leitura, mas de uma 

atitude compensatória, para suprir uma necessidade emergencial do aluno. Todas essas 

negações estão na base das condições pedagógicas do ensino de leitura. 

O que se quer dizer é que mesmo diante dessas dificuldades, uma das atitudes 

positivas do professor seria partir para a reflexão, também da sua própria prática. Para isso 

é fundamental que o profissional busque a teoria, considerando o seu letramento, ou seja, o 

que ele tem acesso: às bibliotecas, livrarias, pesquisas acadêmicas, internet, publicações, 

entre outros, que fazem parte do seu letramento profissional. Registra-se que PFP2 e PFP3 

apontam para uma preocupação com os seus próprios letramentos, considerando que os 

suportes que utilizam na sala de aula são atuais. PFP2, inclusive encontra-se buscando sua 

formação continuada através da participação como aluno especial do Doutorado em 

Literatura. 

Afinal na formação inicial ou contínua são os professores universitários que 

formam, também através dos seus artigos, livros e palestras, orientando as leituras para os 

seus alunos. Isso quer dizer que professores e alunos fazem parte desses fios da formação e 

a ação do professor tanto contribui para constituir os nós, com para desenlaçá-los 

(ANDRADE, 2004). 
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