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RESUMO 
 

Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa que analisa as histórias de 
leitura que integram as experiências leitoras vividas por graduandos do curso de 
Licenciatura em Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), Bahia. Trata-se de uma investigação-formação que segue a esteira de 
estudos que articulam aspectos do terreno acadêmico e/ou profissional com outros 
ligados à dimensão pessoal da vida de professores. O objetivo foi analisar as 
narrativas acerca das histórias de leitura de futuros professores de língua 
portuguesa, a fim de compreender como o processo de formação do professor leitor 
se constitui em suas trajetórias de leitura pessoais e acadêmicas. O texto estrutura-
se em dois grandes eixos teóricos que se entrecruzam, sendo eles formação de 
professor e leitura. No interior do primeiro, movem-se categorias que discutem 
formação de professor (NÓVOA, 1992; 1995; TARDIF, 2012; ZEICHNER, 2003) e 
histórias de vida (NÓVOA; FINGER, 2014; JOSSO, 2010; DOMINICÉ, 2010), com o 
intuito de defender, nesta tese de doutorado, a ideia de que o sujeito que aprende o 
faz, também, por meio da narração e reflexão de percursos vividos. Aspectos da 
formação do professor de língua portuguesa (GERALDI, 1996; 1997; 2001; 
MATÊNCIO, 1994) também são verticalizados nesse eixo, tomando-se por base a 
concepção dialógica, social e histórica da linguagem (BAKHTIN, 1986; 1997). No 
interior do segundo eixo, tematiza-se a leitura como prática sociocultural (FREIRE, 
2011; PROUST, 1982; 2003; CHARTIER, 1999; 2001; PETIT, 2009, 2013) e como 
processo de instauração de sentidos (ORLANDI, 1998; 2012), para se discutir as 
histórias de leitura e os processos de (auto)formação do professor leitor. Os 
fundamentos metodológicos deste estudo, de caráter qualitativo, ancoram-se nos 
princípios da etnopesquisa-formação (MACEDO, 2006; 2009) e na abordagem 
(auto)biográfica (JOSSO, 2010; DOMINICÉ, 2010), uma vez que a pesquisa se 
debruçou sobre percursos de leitura que abarcam a formação pessoal e acadêmica 
de professores em formação inicial. O escopo teórico-metodológico da Análise de 
Discurso de vertente francesa (PÊCHEUX, 1990; PECHEUX; FUCHS, 1997) 
também foi utilizado para analisar as narrativas como produções discursivas e 
também interpretar os dados gerados pelo corpus de análise, constituído por meio 
dos procedimentos observação participante, grupo de discussão, entrevista narrativa 
e escrita de carta pedagógica. Ao enunciar suas histórias de leitura, os sujeitos o 
fizeram a partir de três formações discursivas dominantes, que delinearam o quadro 
de referências de histórias de leitura provenientes de vários períodos e esferas de 
sua vida: infância, adolescência, vida adulta, família, escola, universidade. A partir 
da análise foi possível conhecer a heterogeneidade das trajetórias de leitura dos 
graduandos e concluir que se faz necessário legitimar as práticas de leitura que os 
futuros professores realizam ao longo da vida, com o reconhecimento da 
singularidade de seus percursos, e ampliar as práticas existentes no processo de 
formação inicial, visando à constituição do professor leitor. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Formação de professores de língua 
portuguesa; Histórias de leitura; professor leitor; Abordagem (auto)biográfica. 
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ABSTRACT 
 

This study presents the results of a research that analyses the reading narratives 
comprised in the reading experiences lived by undergraduate students of the Letters 
Course at the State University of Feira de Santana (UEFS), Bahia. As a research-
formation study, it is linked to the studies that articulate aspects of the academic 
/professional field with other aspects connected to the personal life of the Professors.  
The objective was to analyze the narratives about the reading histories of future 
Portuguese language teachers to understand how the formation process of the 
teacher as a reader is constituted and shapes itself in personal and academic 
reading trajectories. The text was built on two major theoretical axes that are 
interwoven: teacher formation and reading. In the first one, it is possible to find 
moving categories that discuss teacher formation (NÓVOA, 1992; 1995; TARDIF, 
2012; ZEICHNER, 2003) and life histories (NÓVOA; FINGER, 2014; JOSSO, 2010; 
DOMINICÉ, 2010) with the purpose of defending, in this thesis, the idea that the 
subject that learns does so, also through narration and reflection on lived trajectories. 
Specific aspects of the formation of the Portuguese language teacher (GERALDI, 
1996; 1997; 2001; MATÊNCIO, 1994) are also taken into consideration in this axis, 
based on the dialogical, social and historical conception of language (BAKHTIN, 
1986; 1997). Inside the second axis, the main theme is reading as a social and 
cultural practice (FREIRE, 2011; PROUST, 1982; 2003; CHARTIER, 1999; 2001; 
PETIT, 2009, 2013) and as a process of meaning establishment (ORLANDI, 1998; 
2012), to discuss the reading histories and the processes of self-formation of the 
teacher as a reader. The methodological basis for this study, of qualitative nature, is 
anchored on the principles of the ethno-research formation (MACEDO, 2006; 2009) 
and on the (auto)biographical approach (JOSSO, 2010; DOMINICÉ, 2010), since the 
research has focused on reading trajectories that comprise the academic and 
personal formation of teachers in initial formation. The theoretical and methodological 
scope of the French school of Discourse Analysis (PÊCHEUX, 1990; PECHEUX; 
FUCHS, 1997) was used to analyze the narratives as discursive productions and to 
interpret the data generated by the analysis corpus, which was constituted by the 
following procedures: participant observation; discussion group, narrative interview 
and pedagogical letter writing. By enunciating their reading stories, the subjects did 
so from three dominant discursive formations, which outlined the framework of 
reading stories from various periods and spheres of their life: childhood, 
adolescence, adulthood, family, school, university. From the analysis, it was possible 
to get to know the heterogeneity of the reading trajectories of the undergraduate 
students and conclude that it is necessary to legitimate the reading practices that the 
future teachers perform through life, with the acknowledgement of the singularity of 
their trajectories and expand the existing practices in the initial formation process, 
aiming at the constitution of the teacher as a reader.   
 

Key words: Teachers formation; Portuguese language teachers’ formation; reading 
histories; teacher as reader; (auto)biographical approach. 
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1 DAS INQUIETAÇÕES COM A PRÁTICA À CONSTRUÇÃO DO OBJETO: 

HORIZONTES DA PESQUISA 

 

 Como é difícil escolher as primeiras palavras desta minha escrita! Queria ter 

uma casa de palavras, igual a da história “A casa de palavras”, de Eduardo Galeano, 

em O livro dos abraços, obra a que recorrerei muitas vezes ao longo deste texto, por 

manter com ela uma fina relação de afeto. Nessa história, conta-se que uma casa 

recebia visita de muitos poetas e as palavras que lá moravam ficavam guardadas 

em velhos frascos de cristal.  

       
[As palavras] esperavam pelos poetas, loucas de vontade de ser 
escolhidas: elas rogavam aos poetas que as olhassem, as 
cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os 
frascos, provavam palavras com o dedo e, então, lambiam os lábios 
ou fechavam a cara. (GALEANO, 2003, p. 19). 

 

Não sou poeta, longe de mim, mas como gostaria de sê-lo, para saber escolher 

as palavras mais apetitosas e contar as histórias a que me proponho nesta escrita! 

Algumas vezes, durante o percurso, cheguei a babar com o sabor e as cores das 

palavras escolhidas, mas outras tantas odiei, “fechei a cara” e joguei-as fora. Estive 

muitas vezes como os poetas da história de Galeano: ora andei em busca de 

palavras novas, para me ajudar a dizer melhor, ora lancei mão de palavras já 

conhecidas, mas que teimavam em perder-se, diante de tamanha e grandiosa tarefa: 

construir uma tese. Bem, agora já comecei!  

As palavras deste capítulo introdutório serão de apresentação da autora, do 

objeto investigado, da minha relação com esse objeto, das motivações que me 

levaram até ele, ao ponto de investigá-lo. Apresento, também, os referenciais 

teórico-metodológicos que ancoram as discussões a que me proponho fazer, bem 

como a forma como esta escrita foi organizada para os leitores, isto é, o que será 

encontrado em cada capítulo/seção. Por fim, apresento um inventário de estudos 

que dialogam com o tema a que me propus investigar, com o intuito de demarcar a 

singularidade do objeto investigado.  

Com os leitores deste texto estabeleço, aqui, um contrato discursivo, a fim de 

orientar a leitura desta escrita: ao falar de minha trajetória, de minhas ideias e 

proposições, ao apresentar meus gestos de interpretação, farei uso da primeira 
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pessoa do singular; para me referir a um objeto ou fato de modo objetivo, alheio à 

subjetividade, situarei tais elementos valendo-me da terceira pessoa do singular. Por 

fim, informo que, algumas vezes, senti necessidade de me dirigir a um dos leitores 

previstos deste texto — professores de Língua Portuguesa — de forma direta, 

convocando-o a refletir comigo, e, nessas ocasiões, fiz uso da primeira pessoa do 

plural.  

 

1.1 “QUE VAI SER QUANDO CRESCER?”: HISTÓRIAS DE UMA PROFESSORA 

DE PORTUGUÊS 

 

Verbo ser 
 

Que vai ser quando crescer?  
Vivem perguntando em redor.  

Que é ser?  
É ter um corpo, um jeito, um nome?  

Tenho os três. E sou? 
[...]  

Que vou ser quando crescer?  
Sou obrigado a? Posso escolher?  

[...]. 
 

(ANDRADE, 1992)1 
 

 

Quem, quando criança, não se recorda desta famosa pergunta feita pelos 

adultos: “Que vai ser quando crescer?” Esse, aliás, é o primeiro verso do poema 

Verbo ser, de Carlos Drummond de Andrade. O eu poético, parecendo um pouco 

chateado ou impaciente, assim como ficam muitas crianças ao ouvirem essa mesma 

pergunta, responde com indagações: “Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um 

nome? Tenho os três. E sou?” Também eu, por um tempo, ficava pensativa, inquieta 

quando me perguntavam. Acho que somente lá pelos onze, doze anos passei a ter a 

resposta na ponta da língua para a bendita pergunta: “Que vou ser quando crescer? 

Sou obrigado a? Posso escolher?” Pró de Português!, eu dizia. 

                                                           

1 Disponível em: < http://revistapontocom.org.br/destaques/para-drummond >. Acesso em: 

15 mar. 2017.    

http://revistapontocom.org.br/destaques/para-drummond
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Acredito que, de fato, foi por essa época que eu escolhi ser professora, ainda 

que só tenha me dado conta disso muitos anos depois. Ou, então, foi por essa 

época que o “ser” professora me escolheu. Digo isso porque, quando me afasto do 

instante-já e recupero vivências de tempos passados de minha vida, resgato 

histórias, episódios (diversos deles escolares), pessoas, objetos, cenas e memórias 

leitoras que considero de extrema importância para o meu “Verbo ser”, ser 

professora, e para o tema sobre o qual me debruço neste estudo: a formação do 

professor leitor.  

Sendo esta uma tese que fala de histórias, de professor e de leitura, e que 

lança mão da abordagem (auto)biográfica para fazê-lo, permitam-me, então, me 

apresentar contando um pouco de minha própria história de professora e de leitora, 

pois, como diz Galeano (2003, p. 16), “talvez a gente seja as palavras que contam o 

que a gente é”. Para construir essa narrativa de si, relacionando-a à minha 

formação, utilizarei o recurso das recordações-referências (JOSSO, 2010), que 

permite, no plano da interioridade, deixar-se levar por associações livres para evocar 

recordações que podem ser qualificadas como experiências formadoras. 

 
Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que elas são 
simbólicas do que o autor compreende como elementos constitutivos 
da sua formação. A recordação-referência significa, ao mesmo 
tempo, uma dimensão concreta ou visível, que apela para nossas 
percepções ou para imagens sociais, e uma dimensão invisível, que 
apela para emoções, sentimentos, sentidos ou valores (JOSSO, 
2010, p. 37). 

 
Da infância, tenho muitas recordações. Uma delas é a Escola Recanto Infantil 

(a farda verde, linda!), onde estudei até a 4ª série, em minha cidade, Feira de 

Santana (BA). Lembro-me das professoras, dos meus livros, de alguns momentos 

de leitura, especialmente, quando a pró Das Dores lia em voz alta histórias para 

minha classe. Um dia, quando “já sabia ler”, ela me pediu para fazer uma leitura em 

voz alta. Ler em voz alta no primário era um ritual e exigia toda uma concentração: 

ficar de pé, esperar o silêncio total da classe, pronunciar bem as palavras sem 

atropelá-las (se isso acontecia, era preciso voltar). Havia até aplausos ao final. Eram 

bons esses momentos.  

Quando me recordo da voz da professora Das Dores, minha primeira 

professora de leitura, ecoando pela sala e dando vida a histórias que lidas por ela 
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pareciam muito mais encantadoras e de, posteriormente, eu realizar leituras em voz 

alta imitando a professora, penso em como Daniel Pennac está certo ao defender o 

direito de ler em voz alta em um capítulo da obra Como um romance. “Não se tem 

mais o direito de pôr as palavras na boca antes de enfiá-las na cabeça?” (PENNAC, 

1993, p. 165). 

 A escola é, por excelência, um lugar de aprendizagem da leitura. Ouvir, contar 

e ler histórias para crianças nos primeiros anos escolares constitui uma importante 

prática educativa, por diversos motivos: pelo incentivo ao desenvolvimento do 

imaginário infantil, pelo fortalecimento do gosto pela leitura, pela ampliação do 

repertório narrativo e vocabular, pela possibilidade de experimentar emoções e 

sentimentos variados, pela construção de referenciais culturais, éticos e sociais. 

O antigo ginásio, hoje, ensino fundamental II, cursei no colégio Anísio Teixeira, 

de onde também guardo muitas lembranças. Compartilho uma que muito me 

marcou. Estava na 6ª série (atual 7º ano), e o ano era 1988. Minha professora de 

português, Silvana — outra professora minha de leitura, de quem sempre recordo 

por considerá-la umas das responsáveis pela minha formação leitora —, comunicou-

me que, no dia posterior ao que conversávamos, chegaria atrasada à escola e, 

portanto, gostaria de que “eu” começasse a aula de português. A pauta seria a 

correção da tarefa de casa no livro didático, junto aos colegas. Diante de minha 

surpresa, ela disse que não havia motivo para me preocupar, pois a coordenação da 

escola já estava ciente e havia autorizado. Pró Silvana não sabia que a surpresa, na 

verdade, era pura emoção e se devia ao fato de considerar uma enorme honra 

substituí-la em classe!  

No dia combinado, mal pude me concentrar nas aulas que antecederam a de 

português. Assim que a sirene tocou, a coordenadora pedagógica veio até a sala me 

entregar uma caixinha de giz, fazendo-me sentir a pessoa mais importante do 

mundo naquele momento. Levantei-me, dirigi-me ao quadro-negro (como ele era 

grande!), pus os óculos de grau, olhei para a turma que me observava com graça e 

iniciei aquela que, hoje, considero a “minha primeira aula de português” na vida. 

“Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher?”. Eu seria pró de 

Português. 
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O momento consistiu em ler o texto do livro didático, socializar as questões, 

ouvir as respostas de diferentes colegas e construir, coletivamente, uma resposta 

coerente no quadro que atendesse ao enunciado. Dito assim, parece simples, mas 

esse episódio da adolescência renova em mim, até hoje, o princípio conceitual e 

metodológico de que é assim que o saber se estabelece: através da construção, do 

partilhar com o outro o conhecimento que já sabemos e aquele que ainda 

precisamos saber mais. Na lembrança, cenas nítidas desse dia permanecem: os 

olhares curiosos e participativos dos colegas, os risos, a sala de aula (vista, naquele 

momento, por outro ângulo, ou seja, do ponto de vista da professora), o abraço de 

agradecimento e o elogio de minha professora de português ao chegar.  

Aos quinze anos, precisei escolher entre o científico e o magistério. Não havia 

dúvidas, a escolha foi natural e passei a estudar em um colégio referência no ensino 

público em minha cidade, o Instituto de Educação Gastão Guimarães (I.E.G.G.). 

Nesses anos que integram minha trajetória escolar, muitos livros compuseram a 

minha história leitora: os da série Vaga-Lume, da Editora Ática (A ilha perdida, Cem 

noites tapuias, Éramos seis, As aventuras de Xisto, O escaravelho do diabo, Um 

cadáver ouve rádio), os da coleção Para gostar de ler, também da Ática (contos, 

crônicas e poesias de diversos autores), livros de Pedro Bandeira, como A droga da 

obediência e A marca de uma lágrima, e clássicos como Dom Casmurro, O cortiço, 

A moreninha, Iracema e Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Livros-presente, ganhados em diferentes épocas de minha vida, também me 

fazem rememorar minha história de leitura: Reinações de Narizinho, de Monteiro 

Lobato, que ganhei na infância, de meus pais, ponto de partida para tantas outras 

obras de Lobato; Feliz ano velho, de Marcelo Rubens Paiva, que ganhei de uma 

amiga, na adolescência; O livro dos abraços, de Eduardo Galeano, que ganhei já na 

profissão professora. Esse é um livro que me acompanha muito nas aulas e com o 

qual tenho, como disse, uma relação afetiva: por ser livro-presente, por ter ganhado 

de uma grande amiga, também professora e colaboradora deste estudo, pelo modo 

belo e fascinante como Galeano conta as memórias de gente que conheceu em 

suas andanças pela América e, também, por ter sido o caminho para descobrir 

outras obras do autor, como O caçador de histórias e As palavras andantes.  
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Da presença de bibliotecas em minha formação como leitora, infelizmente, 

guardo poucas lembranças. Uma delas é a Biblioteca Municipal Arnold Silva, no 

centro da cidade, onde eu e meus colegas de escola marcávamos encontros para 

discutir trabalhos em grupo ou ensaiar na área externa peças solicitadas pelos 

professores como trabalho escolar. Lembro-me do prédio, do ambiente silencioso na 

parte interna, mas não me lembro de práticas de leitura promovidas pela 

escola/professores, nem na biblioteca municipal, nem nas bibliotecas escolares de 

onde estudei.   

Esse apagamento de memórias da biblioteca como espaço de formação leitora, 

também encontrado nas narrativas dos sujeitos desta pesquisa, ratifica constatações 

feitas por Silva (1993), para quem a aproximação pedagógica entre a biblioteca e a 

escola ainda não é uma realidade consolidada no nosso país. 

No período de adolescência, ainda de modo informal, mas já com muito 

compromisso, comecei a dar banca (como se dizia àquela época) para as crianças 

de minha rua. Durante as manhãs, os estudos na escola; à tarde, as animadas 

reuniões na mesa grande da garagem com as crianças da vizinhança para ensinar 

português. Tudo parecia mais uma brincadeira prazerosa de escola e escola era 

algo de que eu gostava muito!  

Recordações da esfera familiar também ressurgem com facilidade quando me 

ponho a entrecruzar minha trajetória de vida e de leitura. Sou filha única de pais que 

saíram do interior para trabalhar e morar em Feira de Santana e que estudaram, 

apenas, até o Ensino fundamental II (minha mãe) e Ensino médio (meu pai). Ele, 

comerciante; ela, dona de casa. Em casa, lembro de uma grande estante de livros 

na sala, comprados de um senhor que costumava vender coleções de clássicos da 

literatura brasileira e enciclopédias nas residências, “Senhor” Souza. Era muito 

comum essa forma de adquirir livros à época.  

Nós tínhamos duas coleções completas: a de capa dura lilás, de Machado de 

Assis (escrevo olhando para ela, na minha biblioteca), e a de capa dura verde, de 

José de Alencar. Elas ficavam expostas como relíquias na estante, mas não me 

lembro de ver meus pais lendo essas obras. A impressão que tenho é que a 

presença dos livros de literatura comprados do vendedor talvez representasse mais 

status do que revelasse relação de meus pais com a leitura da chamada literatura 
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clássica. A preferência leitora de minha mãe sempre foi a leitura de jornais, revistas, 

romances e livros considerados “da moda”, desses que constam da lista dos mais 

vendidos. Assinatura de revistas de circulação nacional e assinatura de HQ 

(histórias em quadrinhos) foi algo presente por muitos anos em nossa casa. Lembro 

da alegria que sentia quando as revistinhas da Turma da Mônica chegavam.   

Quando os professores pediam livros de literatura na escola, eu levava essas 

edições de capa dura que tinha em casa, o que costumava chamar muito a atenção 

dos colegas. A propósito, como muitos estudantes, odiei meu primeiro contato com 

Machado de Assis, que se deu pela leitura de Dom Casmurro. Li na oitava série para 

fazer uma prova; não houve apresentação da obra nem preparação alguma para a 

leitura. Lia sozinha, achava o registro linguístico distante da minha época, um 

obstáculo quase intransponível, captava o enredo superficialmente e considerava 

muito estranhas as interpelações do autor em conversas com o leitor.  

Anos mais tarde, lecionando para turmas de ensino médio na educação básica, 

apresentar Machado de Assis aos jovens de forma distinta da que eu havia 

conhecido passou a ser meu grande desafio, pois não queria que meus alunos 

tivessem a mesma impressão equivocada que eu tivera sobre a obra, a qual só se 

desfez anos mais tarde. Hoje, posso dizer que Dom Casmurro é o livro mais relido 

por mim, e Capitu, a personagem mais intrigante e apaixonante que já conheci. Meu 

desejo era que gostassem e entendessem a riqueza da narrativa machadiana; 

então, começava pelos contos (A cartomante, Conto de escola, Um apólogo, A 

doida, Flor, telefone, moça, Pai contra mãe e outros).  

Uma vez também optei por apresentá-los ao autor, lendo trechos da obra Amor 

de Capitu, uma recriação literária de Fernando Sabino, feita para homenagear 

Machado, e somente depois, quando já gostavam da história, apresentava Dom 

Casmurro. Essa recriação de Sabino foi lançada em 1988, pela Editora Ática, e me 

foi apresentada por uma sobrinha, à época com 15 (quinze) anos, que havia lido na 

escola, gostado bastante, e “se animado” a ler, segundo suas palavras, o original de 

Machado. Sabino homenageia Machado e uma de suas principais personagens 

femininas narrando a história na 3ª pessoa; tirando, dessa maneira, a visão do 

personagem-narrador Bento Santiago sobre a história e abrindo novas 

possibilidades de leitura da obra para o leitor.  
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Essa experiência reforça em mim, como professora, uma convicção: a de que a 

leitura dos clássicos é fundamental. Por meio da aproximação com a grande tradição 

literária, é possível conhecer histórias empolgantes que de certa forma nos 

constituem, dialogam conosco. Lidos na infância ou na adolescência, essa leitura 

passa a fazer parte da bagagem cultural e afetiva por nossa vida afora, ajudando-

nos a ser quem somos. De acordo com Calvino,  

 
os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando 
se impõem como inesquecíveis e também se ocultam nas dobras da 
memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo e individual 
[...]. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos em 
conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam 
novos, inesperados, inéditos, [ou seja], um clássico é um livro que 
nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer (CALVINO, 2000, 
p. 10-11). 

 

É exatamente essa a minha relação com Dom Casmurro! E como desejo que 

outros leitores construam relações de afeto com seus clássicos preferidos. 

Entretanto, considero pertinente, também, que a escola e nós, professores, 

busquemos estratégias para facilitar essa aproximação com a leitura da literatura. 

Nesse sentido, concordo com Ana Maria Machado, ao defender a leitura dos 

clássicos, advertindo-nos para o possível acolhimento das adaptações ou obras 

“inspiradas” nos clássicos como um meio fecundo para se levar as crianças e jovens, 

posteriormente, ao “texto fundador”. Assim pensa a autora:  

 
Não é necessário que essa primeira leitura seja um mergulho nos 
textos originais. Talvez seja até desejável que não o seja, 
dependendo da idade e da maturidade do leitor. Mas creio que o que 
se deve procurar propiciar é a oportunidade de um primeiro encontro. 
Na esperança de que possa ser sedutor, atraente, tentador.[...] Na 
torcida para que, dessa forma, possa equivaler a um convite para a 
posterior exploração de um território muito rico, já então na fase das 
leituras por conta própria. (MACHADO, 2002, p. 12-13).  

 

Falar de Capitu me faz recordar outros encontros com personagens marcantes 

na minha caminhada leitora. Saindo dos clássicos e passando para a leitura fílmica, 

nas telas do cinema, me vem à mente a apaixonante menina Liesel Meminger, do 

filme A menina que roubava livros. No nefasto contexto da Alemanha nazista, Liesel 

era uma garota pobre e órfã que tinha o costume de roubar livros. A forma como a 

personagem aprendeu a ler, no porão de sua casa, com seu pai adotivo e, mais 
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tarde, em uma escola; o roubo mais arriscado de sua vida, quando retira um livro de 

uma fogueira vigiada pelo exército de Hitler; as leituras que fazia em voz alta para 

refugiados; a sua trajetória leitora narrada em detalhes; tudo isso me faz lembrar o 

quanto a leitura tem a capacidade de provocar uma intensa transformação pessoal 

na vida humana.  

O contato com essa história nas telas do cinema me fez querer reencontrar 

essa encantadora personagem — sim, encantadora, mesmo transitando em um 

enredo cujo pano de fundo é o nazismo —, mais uma vez, nas páginas impressas do 

livro escrito pelo australiano Markus Zusak. Não penso que convém afirmar qual das 

leituras foi a melhor, se a fílmica ou a do impresso; prefiro dizer que são leituras 

materializadas em linguagens diferentes. Emocionei-me com ambas, em várias 

passagens. Nas telas, o prazer de ver Liesel ganhar forma com seus grandes e 

curiosos olhos; no impresso, toda a alquimia de uma leitura feita em um tempo que 

corre diferente, mais controlado pelo leitor, o que nos confere mais autonomia para 

apropriar-nos da narrativa. Abramovich (1999) conhece bem e descreve lindamente 

essa sensação: 

O melhor do ler é que é um jogo que se faz sozinho, no tempo da 
própria curiosidade, intervalando quando quer, relendo sem pressa o 
mais mexente ou incompreensível, voltando atrás, recomeçando 
desde o comecinho, pulando parágrafos, copiando outros, desistindo 
na metade, prendendo a respiração até chegar na última linha da 
última página, adiando prum outro momento, emprestando pra 
alguém pra poder trocar as impressões do provocantemente vivido, 
passando adiante como presente, relendo inteirinho (ABRAMOVICH, 
1999, p. 62).  

 

Ler, reler, rebelar-se contra a leitura, abandonando o livro, ler pulando 

parágrafos...todos, de fato, direitos inalienáveis do leitor (PENNAC, 1993). Muitas 

vezes fiz, na adolescência, o que Abramovich fala: copiei trechos de livros de que li 

e gostei. Uma confissão: faço isso até hoje!  

Reconstituindo a minha história de formação e de leitura, recordo-me, agora, 

da época em que ingressei no curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O ano era 1996. Enfim, 

professora de Língua Portuguesa! A graduação me deu muitas coisas boas, entre as 

quais a minha profissão que tanto amo; o amor de minha vida, Carlos; e amigos que 
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trago na vida até hoje. Na construção da profissionalidade docente, a minha história 

leitora, claro, muito se ampliou. 

 As experiências com a leitura da literatura portuguesa foram as mais 

marcantes. Na graduação, conheci poesias de Fernando Pessoa e prosas de Camilo 

Castelo Branco, Eça de Queirós e José Saramago. O ensaio sobre a cegueira, de 

Saramago, é, para mim, o livro mais impactante que já li na vida. A cegueira que 

acomete os personagens e as diversas metáforas para aquele mal branco, a 

degradação da convivência humana e do ambiente, o processo de desumanização 

das pessoas e outras tantas questões da narrativa singular de Saramago me 

tomaram de tal forma que, por muito tempo após a leitura, eu andava pelas ruas 

tendo percepções sensoriais do mal cheiro do manicômio onde os cegos ficavam 

presos, isolados. Novamente, relembro como é incrível o poder que as palavras e 

imagens de obras canônicas produzem sobre nós, mexendo com nossos medos, 

vivências, desejos, fantasias.  

Já as experiências leitoras com literatura brasileira na universidade recaíram 

mais sobre a historiografia e a teoria da literatura e menos sobre vivência da leitura 

literária. Essa lembrança me remete ao dizer de um dos sujeitos desta pesquisa, que 

durante um grupo de discussão lamentou: “É uma pena que nas aulas de Literatura 

a gente quase não lê muito, professora, porque a gente precisa estudar a teoria, a 

crítica” (aluna do sétimo semestre do curso de Letras). O ciclo de leituras literárias 

fragmentadas, como se vê, ainda se repete.  

Depois da graduação, veio a Especialização em Metodologia e Prática de 

Ensino de Língua Portuguesa, também na UEFS. E mais uma vez eu tive uma 

professora de leitura em uma disciplina em que discutíamos sobre gramática, 

ensino, texto, leitura, escrita, aprendizagem. Foi com ela que aprendi a montar para 

minhas aulas de Língua Portuguesa um recurso pedagógico que uso até hoje: a 

“textoteca”. Por influência dela, eu adquiri a incontrolável “mania” de catar textos dos 

mais variados gêneros e tipos, como propagandas, panfletos, embalagens diversas, 

bilhetes de passagem e tantos outros que apareçam à minha frente. Nós saíamos 

das aulas, no CUCA (Centro Universitário de Cultura e Arte da UEFS), mas a aula, 

para mim, não acabava, porque eu catava textos pelas ruas. Eu quero uma textoteca 

igual a da professora Lícia Beltrão! —, dizia às colegas.  
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Lembro que comecei a ler de outra maneira os textos que circulavam 

socialmente, a olhar para a sua gramática, sua intencionalidade de outra forma. 

Àquela época, a professora tinha uma pasta onde guardava e usava conosco textos 

materializados em transparências, apresentados no retroprojetor, tal qual como se 

estivessem em seus suportes originais. Ali, propagandas (e outros tantos textos) 

ganhavam vida e nos ajudavam a pensar sobre a língua viva. Como não era 

possível “roubar” aquela pasta, sonho de consumo meu e das minhas colegas, eu 

criei a minha, que renovo até os dias atuais. E com os princípios de apresentação, 

leitura e discussão de textos, eu aprendi mais sobre o trabalho com esse elemento 

que é o centro das aulas de Língua Portuguesa: o texto.    

 Por essa época veio a inserção no mundo do trabalho e, assim, eu fui me 

tornando professora de Língua Portuguesa em cada momento formativo da pós-

graduação e em cada escola em que trabalhei, a cada encontro com uma nova 

turma. Um professor raramente atua sozinho; ao contrário, está sempre em 

interação com outros sujeitos, a começar por seus alunos. Nessa rede de 

interações, a atividade docente é realizada, segundo Tardif, “num contexto onde o 

elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, 

valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação [...]” (TARDIF, 

2012, p. 49). 

Formar-se é mesmo um processo de toda a vida. As diversas relações que 

tecemos nos ambientes promovem encontros e deles resultam muitas 

aprendizagens. Como resultado dessas “tramas”, trago comigo tanto os saberes do 

domínio teórico de minha área de conhecimento, como também aqueles construídos 

a partir de minha inserção no campo prático, ou seja, nos dez anos de atuação na 

Educação Básica. Construção complexa, como discorre Cecília Meireles, na crônica 

Qualidades do professor:  

 
É, certamente, uma grande obra chegar a consolidar-se numa 
personalidade assim [de professor]. Ser ao mesmo tempo um 
resultado — como todos somos — da época, do meio, da família, 
com características próprias, enérgicas, pessoais, e poder ser o que 
é cada aluno, descer à sua alma, feita de mil complexidades [...]. E 
ter o coração para se emocionar diante de cada temperamento. E ter 
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imaginação para sugerir. E ter conhecimentos para enriquecer os 
caminhos transitados (MEIRELES, 2000).2 

 

Muitos alunos me marcaram nesse processo de formação. Mislene foi uma 

delas. Aluna de uma escola pública do distrito de Humildes, em Feira de Santana, 

era tímida, não gostava de tirar dúvidas, mas o olhar era muito atento. Rememoro 

sua passagem por minha vida enquanto olho uma fotografia em que apareço com 

um livro nas mãos, Carapintada, de Renato Tapajós, que lhe dei de presente. Os 

livros eram escassos nessa escola e eu costumava levar os que ganhava das 

editoras, por trabalhar em uma escola particular, para ler com os alunos.   

Mislene costumava folhear os livros na minha mesinha e quando eu lhe 

perguntava se queria levar para ler, ela desconversava, dizia que não tinha tempo. 

Um dia lhe disse: — quer um desses de presente, para ler no tempo que quiser, 

quando puder? Ela, sem acreditar, perguntou: — Pra ser meu mesmo, de verdade? 

Aceitou e passou a andar com o livro para cima e para baixo na escola, contando 

para as amigas que ganhara de presente da professora de português.  

Muitos anos depois, quando comecei a trabalhar na Universidade Estadual de 

Feira de Santana, uma aluna me procurou nos corredores porque soube que eu 

seria a professora de Estágio Supervisionado, disciplina que cursaria dali a alguns 

semestres. Era Mislene! Foi uma emoção tamanha para nós esse reencontro. E por 

mais dois semestres eu fui sua professora, na universidade. Foi indescritível o prazer 

que senti ao ouvir sua história, conhecer os caminhos por ela transitados após ter 

feito a oitava série, e ao saber que havia escolhido o curso de Letras Vernáculas, 

relacionando-o, de alguma forma, às nossas aulas de Língua Portuguesa.  

Essa primeira década da profissão alicerça muito o trabalho que desenvolvo 

atualmente, no Ensino Superior, iniciado em 2006, como professora substituta da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no campus XIV, em Conceição do Coité 

(BA), e como professora efetiva do Departamento de Educação da UEFS, onde 

trabalho até hoje. Nos dois espaços, sempre atuei no campo da prática de ensino, 

                                                           

2 Disponível em: <http://www.revistapazes.com/professor-cecilia/>. Acesso em: 17 mar. 
2017. Esse texto de Cecília foi publicado pela primeira vez no Diário de Notícias, Rio de 
Janeiro, em 10 de agosto de 1930 e, posteriormente, no livro Crônicas da Educação, vol. 3, 
pela editora Nova Fronteira. 

http://www.revistapazes.com/professor-cecilia/


27 

 

com Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Estágio Curricular 

Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Foi durante essa 

década que fiz o Mestrado em estudo de Linguagens, na UNEB.  

O trabalho com a formação de professores tem me oferecido muitas 

possibilidades de aprendizagem e crescimento na profissão. As orientações aos 

discentes nos trabalhos de conclusão de curso (TCC) na área de leitura e escrita, a 

produção escrita acadêmico-científica para divulgação de experiências docentes em 

eventos, a organização de eventos na área de Linguagens, a participação no Núcleo 

de Leitura e Multimeios do Departamento de Letras e Artes são algumas das 

atividades que desenvolvo na UEFS.  

O trabalho de supervisão e acompanhamento de estágio me permite continuar 

próxima das escolas públicas de minha cidade, dialogando não só com os alunos da 

universidade, futuros professores de Língua Portuguesa, mas também com os 

alunos e professores da Educação Básica. Foi nesse espaço-tempo do Estágio 

Curricular Supervisionado, vivido na academia e nas escolas, que surgiram dúvidas, 

inquietações e o desejo pelo estudo que desenvolvi neste processo de 

doutoramento.  

Quando as inquietações se ampliaram, busquei o Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e cursei duas disciplinas 

como aluna especial: O texto e as práticas pedagógicas e Gramática e ensino, 

ambas ministradas pela Professora Dinéa Maria Sobral Muniz. Ao participar de 

momentos tão ricos de discussão sobre a docência na área de Língua Portuguesa, 

cresceram o desejo de continuar investindo em minha formação, como forma de 

exercer crítica e reflexivamente a minha docência, e a vontade de pesquisar o objeto 

que passo a apresentar de forma mais detalhada. 

 

1.2 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: MOTIVAÇÕES E CONTEXTO 

 
Para alguns, o já-dito é 
fechamento de mundo. Porque 
estabelece, delimita, imobiliza. No 
entanto, também se pode pensar 
que aquilo que se diz, uma vez 
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dito, vira coisa no mundo: ganha 
espessura, faz história. 

 
(ORLANDI, 2006b, p. 9) 

 

Desde que ingressei no ensino superior, tenho participado de muitas pautas 

inerentes ao campo da formação de professores. São debates que problematizam a 

falta de articulação entre teoria e prática educacional; discutem aspectos da 

formação geral e da formação pedagógica; analisam os conteúdos e os métodos no 

processo formativo; elaboram reformas curriculares; focalizam o letramento 

acadêmico na universidade; denunciam a falta de articulação entre ensino e 

pesquisa, o que reduz o impacto desta no encaminhamento de soluções para os 

problemas educacionais; apontam a falta de valorização das singularidades e dos 

percursos particulares que integram a experiência individual/docente de futuros 

professores, entre outros tópicos.  

Todos eles e, mais especificamente, o último, constituem temas que me 

mobilizam, na minha área de trabalho, estágio supervisionado, a pensar na 

importância e nos limites da formação inicial de professores, sempre 

compreendendo esse momento como ímpar para a organização e consolidação das 

bases da docência e buscando colaborar para que aconteça uma formação de 

sujeitos que iniciem o seu ofício com o compromisso de mudança.  

Entre as dificuldades que atravessam a implementação do estágio 

supervisionado como um espaço privilegiado para a construção da identidade 

profissional docente está o fato de ele figurar, ainda, como uma prática situada ao 

final do curso, depois de o estudante cursar as disciplinas apresentadas como 

disciplinas teóricas. Na UEFS, ainda trabalho nos limites de um currículo que não 

atende ao Parecer CNE 28/2001 e à Resolução CNE/CP 02/2002, os quais 

modificaram a carga horária mínima dos cursos de licenciatura. A determinação 

instituída nesses documentos é a de que a formação do professor comece já no 

início do curso e não apenas no último ano. Deste total da carga horária mínima, 400 

(quatrocentas) horas devem ser direcionadas à prática de ensino como componente 

curricular, vivenciadas ao longo do curso e outras 400 (quatrocentas) horas se 

destinam ao Estágio Curricular Supervisionado, a partir da segunda metade do 

curso.  



29 

 

Na UEFS, contudo, o Estágio da graduação em Letras Vernáculas ainda 

acontece no último semestre (105h), propiciando ao aluno somente esse tempo 

restrito de experiência com a prática pedagógica de Língua Portuguesa no seu 

campo de atuação3. Nessa caminhada, enquanto busco driblar os limites impostos 

pela estrutura curricular do curso, uma das possibilidades formativas encontradas foi 

organizar um plano integrado de trabalho para as duas disciplinas com as quais 

atuo, Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Estágio Curricular 

Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, situadas, 

respectivamente, no 7º e 8º semestres, planejando-as como um único componente 

curricular.   

 Nessa convivência de um ano com cada turma, os já-ditos (e também os 

silêncios) produzidos nas interações em sala e nos espaços-campo de estágio 

traziam à tona questionamentos que entrecruzavam o dizer que ali, flagrados 

naquela materialidade discursiva, reclamavam sentidos. Acertos, mas também 

queixas, convicções, dúvidas e medos acumulados ao longo da graduação e da vida 

reverberavam nas vozes dos alunos e pareciam, de certa forma, imobilizá-los para o 

trabalho que viria pela frente.  

 Como em uma espécie de divã, o que ocorria nas aulas quando discutíamos 

questões atinentes ao ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa me remete ao 

que acontecia com os presos da história “A celebração da voz humana/2”, de 

Galeano: “contavam os sonhos e lembranças, amores e desamores; discutiam, se 

abraçavam, brigavam; compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e 

culpas e perguntas que não têm resposta” (GALEANO, 2003, p. 23). Assim também 

eram meus alunos nas aulas de estágio.  

 Nesse movimento de escuta, passei a me interessar pelos sentidos 

(possíveis) veiculados nos discursos, pois, como nos diz Pêcheux (1997), é nesse 

lugar de atravessamento que o discurso, enquanto materialidade simbólica, oferece 

lugar à interpretação. Aquelas reflexões sobre as experiências de início à docência 

eram muito mais do que simples depoimentos ou instrumentos de avaliação da 

                                                           

3 Cumpre informar que já existe uma proposição de reformulação do currículo do Curso das 
Licenciaturas em Letras da UEFS, que se encontra em fase de análise e discussão entre 
pares, grupo do qual faço parte.  
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disciplina. Elas passaram a ter para mim um valor que Galeano, com sua prosa-

poética, sentencia ao final da historinha citada há pouco:  

 

Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz 
humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela 
fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. 
Porque todos, todos, temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, 
alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais 
(GALEANO, 2003, p. 23).  

 

Passei, então, a ver as produções discursivas por eles elaboradas como 

possibilidades para aprender e apreender sobre quem somos nós, professores, — 

pessoal e profissionalmente — e sobre nossa atuação na docência, uma vez que 

elas favoreciam a análise de percursos de formação já vividos. Era preciso pensar, 

como afirma Orlandi (2006b), na epígrafe desta subseção, na espessura, nos 

sentidos possíveis, na historicidade presente naqueles já-ditos. Aqueles 

relacionados ao campo da formação de leitores eram os que mais me inquietavam, 

porque me permitiam flagrar um entrecruzamento da experiência com leitura 

vivenciada na academia com as histórias pessoais de leitura dos alunos-professores 

nos momentos pregressos à entrada deles na academia.  

Os acertos e dificuldades (ou amores/desamores, nas palavras de Galeano) 

da experiência de início à docência e das histórias pessoais de leitura daqueles 

sujeitos me impunham reflexões: por que os professores de Língua Portuguesa em 

formação inicial pareciam não se sentir aptos para mediar práticas de leitura e 

formar leitores? Quem eram eles como leitores (suas trajetórias, histórias)? Ora, 

como sujeitos históricos que somos, lemos o mundo desde que estamos nele. Freire 

já dizia, ao defender uma compreensão crítica do ato de ler, que esse ato se alonga 

na inteligência do mundo, por isso o princípio de que “a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2011, p. 19-20).  

Como eles, leitores de mundo, sujeitos de uma sociedade letrada, com 

práticas de imersão na cultura escrita ao longo da vida, com anos de vivência 

escolar, sujeitos, também, de um curso de licenciatura, na área de Letras, para 

tornar-se um profissional da linguagem, sobre quem recai com maior ênfase a 

responsabilidade pela formação de leitores críticos e autônomos, ainda assim, 
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chegavam ao estágio sem se sentir “à vontade” e com dificuldades para mediar 

práticas de leitura? Por que isso acontece?  

A desarticulação entre os saberes teóricos construídos ao longo da 

graduação e as situações de mediação de leitura, vivenciadas no último ano do 

curso estava evidente e se materializava tanto no momento de elaborar um plano de 

trabalho, de traçar os objetivos que se pretendia alcançar, de executar uma 

sequência didática, quanto no momento de avaliar a capacidade leitora de seus 

alunos durante o estágio. Desse modo, a ausência de mobilização ou 

operacionalização, na experiência de estágio, dos postulados teóricos sobre leitura 

elaborados durante o curso e de sua experiência leitora em contextos e 

circunstâncias pessoais e acadêmico-profissionais se delineou como um problema 

que necessitava ser investigado, aprofundado.   

No cerne das reflexões aqui explicitadas, surgiu a questão de investigação 

desta pesquisa: O que revelam as histórias de leitura dos alunos do curso de 

Licenciatura em Letras Vernáculas da UEFS? E dela se desdobram outras duas: 

Como as experiências de leitura, vividas por esses professores em formação inicial 

em tempos e espaços diversos de sua vida, se relacionam com a constituição 

desses sujeitos como professores leitores? Que significados de professor leitor e de 

mediação de leitura no contexto escolar reverberam nas narrativas produzidas pelos 

futuros professores de Língua Portuguesa? 

Inspiro-me em Nóvoa (1995), quando ele destaca ser importante estimular, 

junto aos futuros professores e nos primeiros anos de exercício profissional, práticas 

de autoformação, momentos que permitam a construção de narrativas sobre as suas 

próprias histórias de vidas pessoal e profissional.  Assim, a este estudo interessa 

como objeto de estudo a formação do professor de Língua Portuguesa como 

professor leitor. O objetivo geral, portanto, é ampliar o debate sobre o processo de 

formação e (auto)formação do professor de Língua Portuguesa e a sua constituição 

como professor leitor.  

Constituem-se objetivos específicos do estudo analisar as histórias de leitura 

dos alunos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da UEFS, a fim de 

compreender como o processo de formação do professor leitor se constitui a partir 

das experiências de vida pessoais e acadêmicas; discutir os efeitos de sentido que 
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se depreendem das narrativas que contam as trajetórias pessoais e acadêmicas de 

leitura dos sujeitos da pesquisa; problematizar as concepções e sentidos atribuídos, 

pelos professores em formação inicial, às suas histórias de leitura e sobre ser 

professor de Língua Portuguesa.  

A tese estrutura-se em dois grandes eixos teóricos: formação de professores 

e leitura. A partir do entrecruzamento dessas duas grandes categorias teóricas, a 

arquitetura do estudo foi sendo desenvolvida e originaram dois capítulos teórico-

analíticos, uma vez que, além do construto teórico, trago, também, as vozes dos 

sujeitos da pesquisa. No interior do primeiro eixo, formação de professores, 

movem-se categorias como concepções de formação, incorporação dos percursos 

particulares que integram experiências pessoais ao processo formativo, formação do 

professor de Língua Portuguesa; no interior do segundo eixo, leitura, movimentam-

se as categorias concepções de leitura e de leitor, leitura literária, histórias de leitura, 

constituição do professor leitor. 

Para sedimentar o tecido teórico que entrelaça esses dois grandes eixos, 

baseio-me em Nóvoa (1992, 1995, 2009); Nóvoa; Finger (2014), Tardif (2012); 

Arroyo (2013); Schön (1992); Zeichner (2003, 2008), entre outros, para discutir 

aspectos relacionados à importância da formação inicial de professores e aos 

saberes construídos e mobilizados pelos sujeitos em seu processo formativo.  

Ao relacionar a formação de professores às histórias de vida e à abordagem 

(auto)biográfica, visando salientar a potencialidade metodológica da “voz do 

professor” centrada em abordagens experienciais e defender a ideia de que o sujeito 

que aprende o faz, também, por meio da  narração e reflexão de percursos vividos, 

dialogo com Nóvoa (1992, 1995, 2009); Nóvoa; Finger (2014); Josso (2010, 2014), 

Dominicé (2014), além de outros. 

Com o intuito de verticalizar a discussão da formação de professores para os 

aspectos mais específicos da formação do professor de Língua Portuguesa, apoio-

me em Bakhtin (1986,1997), cuja concepção de linguagem na perspectiva dialógica, 

social e histórica muito pode alicerçar a formação do profissional de linguagem; em 

Geraldi (1996, 1997, 2001); Matêncio (1994); Antunes (2003), para discutir acerca 

das opções teóricas e metodológicas do professor para o trabalho com a Língua 

Portuguesa e com as mediações de leitura; e em Pimenta e Lima (2004); Lima e 



33 

 

Aroeira (2011); Barreiro e Gebran (2006), para pensar o papel do estágio 

supervisionado nesse processo formativo.  

Para tematizar a leitura — e, também, a leitura literária — como prática 

sociocultural e como produção de sentidos e problematizar o duplo modo de o 

professor se relacionar com a leitura, ora como leitor, ora como mediador 

responsável pela formação de uma geração de leitores, retomo postulados de 

teóricos fundadores, como Freire (2011); Proust (1982, 2003); Eco (1988); Chartier 

(1989, 1999ª, 1999b, 2001); Petit (2009; 2013) e também aqueles que comungam 

dos seus princípios e/ou trabalham com a leitura numa perspectiva discursiva, como 

Orlandi (1998, 2012), Muniz (1999, 2007); Beltrão, Arapiraca (2014). Os 

fundamentos defendidos por esse autores contribuem, na tese, para as discussões 

sobre concepções de leitura, leitura literária e leitor e sobre o professor-leitor.  

Para estabelecer as compreensões a que a pesquisa se propõe, o itinerário 

escolhido foi o do trabalho de campo de caráter qualitativo, inspirado em princípios 

da etnopesquisa-formação (MACEDO, 2006; 2009), a qual valoriza o trabalho de 

interpretação de sentidos e significados dos discursos que circulam socialmente; e 

também por uma abordagem (auto)biográfica (NÓVOA; FINGER, 2014; JOSSO, 

2010; 2014; DOMINICÉ, 2014), que se fez presente à medida que me debruço sobre 

os percursos de leitura para a formação pessoal e acadêmica dos sujeitos da 

investigação, a fim compreender e mediar o processo de formação desses 

professores.  

Ancoro-me, também, nos fundamentos teórico-metodológicos específicos da 

Análise de Discurso na configuração forjada por Pêcheux (1990; 1997; 2006), 

Pêcheux; Fuchs (1990) e desenvolvida por estudiosos situados na esteira dessa 

vertente, como Orlandi (2005a; 2005b; 2006a; 2006b), por entender as narrativas de 

formação como efeitos resultantes da relação entre sujeitos que participam de um 

dado acontecimento discursivo, a história e a língua.   

Os postulados desse campo disciplinar sedimentaram a interpretação do 

corpus. Da materialidade discursiva emergiram três categorias de análise. A 

primeira, nomeada “Formação do professor leitor: lembranças remotas, primeiras 

histórias”, apresenta as histórias de leitura vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa no 

período da infância. A segunda, intitulada “Narrativas de práticas de leitura na 
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trajetória escolar”, recobre as histórias de leitura provenientes de suas vivências 

nesse período de educação escolar. A terceira, “A leitura na universidade: como as 

práticas incidem na formação do professor leitor”, abarca as histórias de leitura 

vivenciadas no âmbito da academia, após o ingresso dos sujeitos no curso de 

Licenciatura em Letras Vernáculas.  

 A pesquisa de campo foi realizada com os alunos do sétimo e oitavo semestres 

do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS), nos semestres letivos 2015.2 e 2016.1, e durou um ano e três 

meses, de novembro de 2015 a fevereiro de 2017, devido a férias docentes, greves 

estudantis e paralisações.  

 Os graduandos foram convidados para participar da pesquisa quando se 

matricularam regularmente nas duas turmas existentes da disciplina Metodologia de 

Ensino de Língua Portuguesa4. Desse modo, a primeira fase da pesquisa contou 

com 30 (trinta) sujeitos, 15 (quinze) de cada turma, e assim permaneceu por um 

semestre. Quando os alunos chegaram ao último semestre e se matricularam na 

disciplina Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura, passaram a 

integrar a pesquisa o total de 15 (quinze) alunos, apenas, número máximo permitido 

nas turmas de estágio.  

A fase de produção de dados se desenvolveu a partir do uso das seguintes 

fontes ou procedimentos: grupos de discussão, entrevista narrativa e cartas 

pedagógicas (esta última em substituição aos Portfólios de Estágio, que previ 

utilizar, inicialmente). Ao longo dos dois semestres letivos também foram realizadas 

observações participantes sistemáticas dos sujeitos em momentos de interação nas 

aulas de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, que ocorriam às segundas e 

quartas-feiras; e Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura, que 

ocorria às terças-feiras. As observações participantes foram realizadas como 

estratégia para se criar um vínculo de aproximação comigo — a pesquisadora — e 

para que eu pudesse observá-los como grupo. Informações mais detalhadas sobre 

                                                           

4 Como eu me encontrava oficialmente afastada, de licença para a Pós-Graduação, a 
pesquisa foi realizada com a turma de outra professora de Metodologia de Ensino de Língua 
Portuguesa e Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura do Departamento 
de Educação da UEFS. No terceiro capítulo, detalho como se deu essa inserção e meu 
acolhimento, pela docente, na turma.  



35 

 

os perfis dos sujeitos e sobre os instrumentos de produção de dados utilizados, 

incluindo as alterações no percurso da pesquisa, serão explicitados no terceiro 

capítulo, intitulado “Itinerários da pesquisa: o trajeto teórico-metodológico”.  

Ao longo do texto, refiro-me aos sujeitos da pesquisa por meio dos termos 

graduandos, licenciandos, alunos-professores e futuros professores. Contudo, nas 

análises das sequências discursivas, opto por fazer as chamadas pela lexia 

“professor em formação inicial”, sob a sigla (PFI), na intenção de demarcar o período 

de formação com o qual trabalho na tese, a inicial, uma vez que “professor em 

formação”, simplesmente, poderia indicar qualquer período da vida docente, já que 

nós, professores, estamos continuamente nos formando. Opto por tratá-los pelo 

nome próprio para não entrar em contradição com a noção de sujeito proposta na 

Análise de Discurso francesa pecheutiana, teoria segunda a qual o sujeito é lugar-

posição entre outras e não sujeito empírico. 

Além de identificar os dizeres por meio das letras PFI, utilizo a numeração de 

01 (um) a 15 (quinze), que corresponde à ordem de devolução, pelos sujeitos, dos 

dois primeiros protocolos da pesquisa: o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Perfil dos sujeitos da pesquisa, com informações pessoais e mais 

gerais.  

Penso ser importante destacar que o objeto aqui apresentado, apesar de ter 

nascido de minhas inquietações, como explicitei no início desta subseção, muito foi 

se delineando a partir dos diálogos estabelecidos com colaboradores diversos. As 

disciplinas que cursei como aluna especial, O texto e as práticas pedagógicas, e 

como aluna regular do doutorado, Projeto de tese I e II, Abordagens e técnicas de 

pesquisa em Educação me permitiram a oportunidade de amadurecer a construção 

do tecido teórico e metodológico deste estudo.  

Na disciplina “O texto e as práticas pedagógicas”, ministrada por professora 

Dinéa Maria Sobral Muniz, aprendi muito com a metodologia utilizada pela docente, 

ao apresentar a bibliografia do curso. Ao contrário do que comumente é feito na 

graduação e na pós-graduação, quando o professor determina quais livros serão 

lidos pela turma, a professora fez uma resenha oral das obras que integravam a 

bibliografia do curso, espalhando pela mesa vários títulos, a fim de que pudéssemos 

folheá-los, explorar o sumário, ter contato físico com os livros para, somente depois, 
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escolher o que gostaríamos de ler e apresentar. Trata-se de uma metodologia de 

trabalho que muito valoriza os pressupostos da aproximação leitura/leitor.   

Os encontros no GELING (Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e 

Linguagem) foram, também, basilares para o aprofundamento de questões 

relacionadas à linguagem, à formação inicial e continuada de professores; à leitura e 

à escrita como práticas sociais; à formação do leitor, entre outros temas. O 

Grupo, composto por professores e pesquisadores da UFBA e de outras 

instituições, constitui um espaço fecundo e afetivo para se refletir sobre essas 

questões. Os eventos acadêmico-científicos dos quais participei constituíram-se, 

também, espaços de aprendizagem e construção de saberes ligados a temas da 

interface linguagem e educação. Para ilustrar o percurso que contribuiu para a 

construção do objeto de estudo nos últimos anos, apresento a Figura 1:  

 Figura 1 – Percurso da pesquisadora 

 

 
Fonte: acervo da pesquisadora 

 

Para entrelaçar as discussões a que me proponho fazer neste estudo, foi 

preciso organizar as ideias, que eram muitas e se encontravam dispersas, 
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desorganizadas, espalhadas pela “Casa das palavras”, aquela de Galeano, sobre a 

qual falei no início deste capítulo. Era preciso escolhê-las, dar-lhes vida, cores:  

 

Na casa das palavras havia uma mesa de cores. Em grandes 
travessas as cores eram oferecidas e cada poeta se servia da cor 
que estava precisando: amarelo-limão ou amarelo-sol, azul do mar 
ou de fumaça, vermelho-lacre, vermelho sangue, vermelho-vinho... 
(GALEANO, 2003, p. 19).  

 

Sem a certeza de que consegui escolher as cores que elas realmente 

precisavam para ganhar vida e sentido, as palavras que constituem este texto foram 

distribuídas em capítulos organizados da maneira que passo a explicar. Além deste 

capítulo introdutório, que termina na próxima subseção, com a apresentação de um 

inventário de estudos sobre o tema investigado, foram construídos mais cinco, todos 

já com apresentação e diálogo com os dizeres dos sujeitos da pesquisa.  

No segundo capítulo, “Formação de professores: entre o pessoal e o 

profissional”, discuto um dos eixos teóricos da pesquisa, a formação de professores. 

Para tanto, apresento os significados do conceito “formação”, a partir de algumas 

vozes teóricas que discutem esse tema. O intuito é reconhecer, sem esgotar, as 

diferentes contribuições teóricas existentes sobre o tema e relacioná-las às questões 

sobre a formação e os sujeitos envolvidos nesse processo.  

Também relaciono o campo formação de professores ao da abordagem 

(auto)biográfica, ou seja, a inter-relação do profissional com o pessoal, por ser esta 

a vertente na qual a pesquisa se desenvolveu. Por fim, situo o cenário mais 

específico da pesquisa, o da formação do professor de Língua Portuguesa, e discuto 

aspectos acerca dos desafios e possibilidades de uma formação que vise a uma 

atuação profissional mais qualificada, mais justa.   

O terceiro capítulo, intitulado “Itinerários da pesquisa: o trajeto teórico-

metodológico”, detalha o percurso da pesquisa, começando pela ancoragem teórico-

metodológica, ou ponto de partida, que ajuda a compreender as ações executadas 

na investigação, bem como situa o período em que foram executadas. Ao passo que 

descrevo o itinerário, apresento o campo empírico e o perfil geral dos sujeitos da 

pesquisa e também socializo os procedimentos utilizados para constituição do 
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corpus de análise, a saber, observação participante, grupo de discussão, entrevista 

narrativa e escrita de carta pedagógica.  

Nesse capítulo, também sistematizo categorias teórico-metodológicas do 

campo da Análise de Discurso, fundada na conjuntura política e intelectual francesa 

pelo filósofo Michel Pêcheux, na década de 60 (século XX), com o intuito de 

apresentar conceitos-chave úteis à compreensão das narrativas como produções 

discursivas e à compreensão da noção de sujeito com a qual opero na pesquisa, ou 

seja, como os professores em formação inicial se constituem sujeitos discursivos.   

No quarto capítulo, “Leitura: a que será que se destina?”, trabalho com outro 

eixo teórico da pesquisa, a leitura, buscando refletir sobre a função da leitura e da 

literatura na vida dos sujeitos leitores e também acerca da relação da leitura com a 

formação de professores. Ao mobilizar concepções de leitura, de leitura literária e de 

leitor em diferentes interdiscursos, o intuito é discutir, nesta seção, o duplo modo de 

o professor se relacionar com a leitura: ora como leitor, ora como mediador 

responsável pela formação de uma geração de leitores, ou seja, a leitura no cerne 

da sua vida, da identidade docente e da sua prática profissional. 

O quinto capítulo, “Que leitores são os futuros professores?”, compartilha os 

resultados encontrados na pesquisa. Apesar de, nos capítulos antecedentes, já 

haver diálogo com algumas narrativas dos sujeitos, é neste que apresento e 

sistematizo as posições-sujeito que atravessam o discurso dos futuros professores 

de Língua Portuguesa, quando eles narram suas histórias de leitura. A partir das três 

categorias de análise que emergiram do corpus, são apresentadas as histórias de 

leitura provenientes das diversas experiências leitoras, vivenciadas em distintos 

períodos e esferas da vida dos sujeitos investigados: infância/adolescência, vida 

escolar e vida adulta/universidade. A análise das trajetórias permitiu o 

(re)conhecimento do processo de constituição do professor leitor. 

No sexto e último capítulo, que não tem a pretensão de “finalizar” a discussão 

acerca do objeto investigado, são tecidas as últimas considerações sobre o trabalho, 

a partir da retomada de algumas observações sobre o campo da formação de 

professores e o campo da leitura, os dois eixos teóricos da pesquisa, e também da 

retomada dos resultados encontrados.  
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Antes de passar ao segundo capítulo, considero relevante apresentar um 

inventário de estudos já realizados sobre o tema, a fim de situar o campo de 

pesquisa acerca do objeto investigado, buscando as aproximações bem como 

demarcando a singularidade deste estudo em relação aos outros.  

 

1.3 INVENTÁRIO DE ESTUDOS QUE DIALOGAM COM O OBJETO 

 
O que me alimenta é o diálogo, a 
intersecção entre os dois saberes.  

 

(COUTO, 2011, p. 29) 

 

A importância da leitura na formação do professor tem sido um tema 

abordado em muitas dissertações e teses em Instituições de Ensino Superior no 

Brasil. Uma pesquisa, antes de cumprir seus objetivos específicos, cumpre um 

primeiro, de ordem geral e não menos importante: estabelecer diálogos com outros 

estudos cujo tema seja contíguo ao da investigação a que o pesquisador se propõe 

fazer e, dessa forma, construir interdiscursos a partir dos já-ditos, ou, nas palavras 

de Mia Couto, estabelecer uma intersecção entre os saberes.  

Nesse sentido, torna-se fundamental destacar que o propósito primeiro e 

geral deste estudo é ampliar o debate sobre a colaboração das narrativas 

(auto)biográficas como práticas de formação e (auto)formação no processo de 

constituição de professores leitores e que somente foi possível realizá-lo porque 

outros tantos pesquisadores já iniciaram a esteira sobre essa temática.  

Desse modo, em atendimento a esse propósito mais geral que toda pesquisa 

requer, realizei um inventário, a partir de um levantamento realizado no Banco de 

Teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

Tracei um recorte temático (professor e leitura) e temporal (últimos vinte anos) de 

pesquisas realizadas no âmbito de pós-graduação, cujo tema se aproximasse do 

investigado, qual seja: aqueles que tratam do professor como sujeito leitor. 

Afunilando o recorte, demarquei apenas as pesquisas que elegeram o professor de 

Língua Portuguesa como sujeito da investigação, uma vez que a abordagem 

(auto)biográfica é utilizada em áreas muito diversas. 
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Um inventário é importante para conhecer as perspectivas e enfoques em 

estudos com temas afins e compreender como uma pesquisa pode integrar 

estruturalmente os estudos e resultados já alcançados. Ao falar dessa importância, 

Soares (1989) defende que 

 

[compreender] o estado de conhecimento sobre um tema, em 
determinado momento, é necessário no processo de evolução da 
ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de 
informações e resultados já obtidos, ordenação que permita 
indicação das possibilidades de integração de diferentes 
perspectivas, [...] a identificação de duplicações ou contradições, e a 
determinação de lacunas e vieses (SOARES, 1989, p. 3). 

 

Há uma série de estudos dessa natureza, sobre o estado de conhecimento no 

campo dos estudos (auto)biográficos como metodologias de investigação científica 

na área de Educação. O de Bueno et al (2006), por exemplo, revisa trabalhos que 

fizeram uso desses dois campos como metodologia de investigação científica no 

Brasil, no período compreendido entre 1985 e 2003, mas privilegia, exclusivamente, 

dois temas: formação de professores e profissão docente. 

Uma primeira constatação feita a partir do inventário, construído a partir da 

leitura dos resumos, palavras-chave, introdução e conclusão dos trabalhos citados,  

é a de que ainda é pequeno o número de estudos que focalizam histórias de leitura, 

com especial atenção aos profissionais de Letras. Como a ênfase maior dos estudos 

já realizados é na categoria profissão docente, as especificidades da área de 

linguagens não são debatidas nas pesquisas. 

Outro aspecto lacunar verificado é que existe um espaço muito pouco coberto 

pelos estudos de caráter (auto)biográfico: o dos cursos de formação inicial de 

professores. A grande seara de investigações, como se verá no inventário a seguir, 

recai sobre professores que já atuam na rede pública e privada e que estão em 

processo de formação continuada. Analisa-se pouco, ainda, os sujeitos da 

graduação e de fases escolares anteriores a essa. Para Bueno (2010, P. 26), que 

também observou esse ponto, nesses cursos, os trabalhos com (auto)biografia, 

ainda que em número menor, estão começando a ser empregados, “propiciando 

outros insights ao focalizarem, principalmente, as histórias de vida escolar e o 

percurso inicial de formação intelectual.”   
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O trabalho mais antigo no recorte temporal estabelecido neste estudo é o da 

autora Glaucia Maria Piato Tardelli, que trabalhou com histórias de leitura na 

dissertação Histórias de leitura: a formação do professor leitor, defendida em 1997, 

na UNICAMP. Partindo de uma abordagem (auto)biográfica, através do estudo da 

história de vida e de leitura de um grupo de professores que atua nas redes estadual 

e municipal da cidade de Campinas (SP), o intuito da autora foi reconhecer na voz 

desses profissionais o processo de formação do professor leitor. Trata-se de um 

trabalho que pode ser considerado um marco, por representar o ponto de partida 

para investigações subsequentes sobre o tema. O ano de sua publicação, 1997, foi 

O que demarcou a opção por um recuo temporal de vinte anos na produção do 

inventário. 

Anos depois, em 2003, também na UNICAMP, Gláucia Maria Piato Tardelli 

retomou o tema das histórias de leitura na tese Histórias de leitura de professores: a 

convivência entre diferentes cânones de leitura, investigando a relação que a 

concepção canônica de leitura estabelece com outras concepções e representações 

de leitura. Para isso, partiu da história de vida de professoras de Língua Portuguesa 

por considerar que tais profissionais não se caracterizam como leitores comuns, mas 

especializados. 

Dentro dessa temática encontra-se, também, a dissertação de Maria Fátima 

Ávila Betencourt, intitulada Histórias de leitura de professores, defendida em 1999, 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em que se analisa o perfil 

de leitor de professoras de escolas da rede municipal de ensino de Passo Fundo 

(RS), considerando algumas categorias como formação, preferências e 

conscientização de sua trajetória enquanto leitoras. Na pesquisa, a autora aponta o 

pouco envolvimento das profissionais entrevistadas com a leitura e concluiu que a 

maior parte das professoras entrevistadas não são leitoras, um resultado difícil de 

compreender por indicar uma compreensão reducionista da concepção de sujeito 

leitor.  

A tese História de leitura em narrativas de professores: uma alternativa de 

formação, de Ana Alcídia de Araújo Moraes, defendida em 1999, na Universidade 

Federal de São Carlos, é uma das mais citadas dentre as que utilizam a abordagem 

(auto)biográfica. A autora propõe o entrecruzamento de três eixos temáticos, leitura, 
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formação de professores e narrativas de formação, com o objetivo de dar visibilidade 

às histórias de leitura de quatro professoras da cidade de Parintins (AM). Conforme 

a autora, tais narrativas configuram-se como contra-palavras aos discursos que 

representam os professores como não-leitores.  

A dissertação de Neuza dos Santos Tezzari, intitulada O professor de Língua 

Portuguesa e suas relações com a leitura: um estudo com professores de Porto 

Velho, defendida em 2000, na USP, aborda as relações que trinta professores de 

Língua Portuguesa da rede municipal e estadual de Porto Velho (RO) estabelecem 

com a leitura a partir das representações que eles fazem de si mesmo como leitores 

a partir de suas histórias de leitor. A autora constatou que os sujeitos são leitores 

que não se representam como tal, levando-se em conta a concepção de leitor 

transmitida pela escola, o que mostra a insegurança de tais profissionais acerca de 

sua condição de leitores. A partir desses dados, os professores consideram-se não-

leitores, uma vez que alegaram, também, falta de tempo para leitura.  

Com o objetivo de analisar as práticas de leitura de professores graduados 

em Letras de uma escola da rede estadual de ensino do Mato Grosso, a dissertação 

de Rosemar Eurico Coenga, intitulada Pelas veredas da memória: revisitando as 

histórias de leitura de professores de Língua Portuguesa no Ensino Médio, foi 

defendida em 2003, na UFMT. O resultado da pesquisa mostrou que professores 

constroem modos particulares de inserção no mundo da escrita, por meio de 

práticas plurais de leitura em diferentes lugares, tempos e épocas de suas vidas, 

uma vez que cada um percorreu uma trajetória de vida, constituindo-se, dessa 

forma, como um leitor singular.  

A dissertação O ensino da leitura da literatura na voz do professor, defendida 

por Naura Martins, em 2004, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, realizou uma investigação realizada com trinta e três professores de Língua 

Portuguesa que atuam nas escolas de Ensino Fundamental das redes municipal, 

estadual e particular de Osório (RS). O estudo focalizou a prática dos professores 

em salas de Ensino Fundamental I no encaminhamento da leitura do texto literário.  

Na tese de Filomena Maria Formaggio, Leitura: a voz docente, defendida em 

2004, na Universidade Metodista de Piracicaba, foi desenvolvida uma reflexão 

acerca da importância da leitura voltada à formação de professores e aos 
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desdobramentos no exercício da profissão docente. Inserida na abordagem 

(auto)biográfica, a autora analisou quarenta e sete narrativas, observando as 

histórias de leitura dos sujeitos envolvidos e concluiu, propondo que a leitura seja 

considerada como a “alma” da formação docente.  

Maria Aparecida Ventura Brandão defendeu, em 2004, na Universidade 

Federal do Espírito Santo, a dissertação A educação pela Literatura: uma análise do 

discurso de professoras e professores de Ensino Médio da rede estadual de 

Petrolina acerca da influência exercida pela Literatura ou seus processos de 

formação. Apoiando-se no dialogismo bakhtiniano e em teorias literárias, o estudo 

analisa o papel desempenhado por professores (as) na sociedade, com base em 

suas histórias como leitores (as) e propõe reflexões sobre a importância da leitura na 

docência por meio de um diálogo entre a obra literária, o leitor e o autor.  

Com abordagem semelhante à anterior, a dissertação História de leitura de 

professores e suas aulas de Literatura: relações possíveis, de Claudete Maria 

Galvão de Lima, defendida no mesmo ano e instituição à mencionada anteriormente, 

foram analisadas histórias de leitura de professores de Literatura que atuam em 

escolas da cidade de Petrolina (PE). A autora procurou compreender as 

particularidades desses profissionais a partir da forma como ministram suas aulas e 

quais as suas contribuições na formação de novos leitores. Também em 2004, mas 

na Universidade Federal de Pelotas, Rosimeire Simões defendeu a dissertação 

Histórias de práticas de leitura de professores: o estudo de três casos de 

professoras-leitoras. Em seu estudo, a autora observou que as professoras 

formaram-se leitoras, principalmente, por influência da família e, em seguida, pela 

escola.    

Com o objetivo de analisar e explicar, de forma teórica e prática, diversas 

situações de leitura, Maria Tereza Bomfim Pereira desenvolveu a tese Professor-

leitor: de um olhar ingênuo a um olhar plural, em 2005, na Universidade Federal do 

Ceará. Partindo de situações de leitura vividas por professoras no período da 

infância e na prática profissional, investigou-se, em vinte encontros de leitura, como 

elas lançam mão dos seus saberes durante a prática pedagógica e na leitura de 

textos literários.  
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Através da história de leitura dos professores de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental da rede pública municipal de Uberlândia (MG), Anair Valênia 

Martins Dias defendeu a dissertação A constituição do sujeito-professor-leitor pela 

sua história de leitura, em 2005, na Universidade Federal de Uberlândia. Para atingir 

o seu objetivo, considerou o atravessamento dessa história no discurso de tais 

sujeitos-professores e a sua constituição como sujeito-professor-leitor. Com a 

premissa principal de que a instituição escolar determina que o sujeito-professor seja 

um modelo de leitor, a autora mostra uma série de fatores pode constituir a história 

de leitura desses profissionais. A análise utilizou questionários e entrevistas e 

concluiu-se que há, sim, uma história de leitura que atravessa o discurso e 

transforma o sujeito-leitor em sujeito-professor-leitor. 

Ana Maria Esteves Bortolanza, na dissertação O professor: um leitor 

escolarizado, defendida na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

em 2005, propõe uma análise das práticas de leitura dos professores do Ens. 

Fundamental de escolas da rede municipal de Dourados (MS). Objetivando explicitar 

as relações estabelecidas entre as práticas de leitura e a leitura escolarizada, foi 

aplicado um questionário a trinta e seis professores. O estudo mostra que o 

professor é um leitor escolarizado e reproduz essa situação em sala de aula, uma 

vez que, ao ingressar na vida profissional, passa a ler textos voltados para a 

preparação de aulas, não recorrendo à leitura de textos literários.   

Com a dissertação intitulada Uma análise do processo de constituição do 

professor leitor: os sentidos e significados produzidos, defendida em 2006, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mara Lúcia Ramalho propõe a 

análise dos sentidos e significados produzidos por professores sobre as suas 

práticas de leitura. Para isso, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas a duas 

professoras. Além desse instrumento, também foi solicitada às entrevistadas uma 

narrativa acerca de sua história de vida. Como reflexões finais, a pesquisadora 

aponta a importância da vivência das diferentes práticas de leitura e a participação 

não só da escola na formação de leitores, mas também da família e da comunidade. 

Delvair Maria David de Moraes, na dissertação Professoras leitoras e 

formadoras de alunos leitores: relações entre trajetórias iniciais de leitura e prática 

docente, defendida na Universidade Federal de Mato Grosso, em 2006, analisa a 
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relação entre as trajetórias iniciais de leitura de professoras e a prática dessas 

professoras como formadoras de alunos leitores. Para isso, selecionou quatro 

professoras da rede pública de Rondonópolis (MT), aplicou questionário, observou 

aulas, fez entrevistas e sistematizou as seguintes categorias: concepções de leitura, 

relação com o livro didático, relação entre a trajetória de leitura e prática docente. Ao 

final, constatou que as atividades propostas em sala de aula refletem as concepções 

de leitura construídas nos seus percursos iniciais como leitoras.  

Alice Yoko Horikawa, na tese Modos de ler dos professores em contexto de 

uma prática de leitura de formação continuada: uma análise enunciativa, defendida 

em 2006, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, investiga os modos de 

ler de seis educadores de uma escola pública do município de São Paulo, e a 

relação entre esses modos e a formação do professor crítico-reflexivo. A autora 

mostra a importância da análise da leitura do professor e sua relação com o contexto 

em que se desenvolve, de forma que se considerem as demandas específicas do 

trabalho docente.  

Com o objetivo de delinear um panorama do perfil leitor de professores de 

uma escola municipal de Ens. Fundamental do município de Presidente Prudente 

(SP), a dissertação A formação de professores-leitores: as marcas de um caminho e 

suas relações com uma educação para a leitura, de Ana Claudia de Sousa, 

defendida em 2006, na Universidade Estadual Paulista Júlio M. Filho, analisou 

questões relacionadas à frequência e aos hábitos de leitura, vínculos afetivos com a 

leitura, tipo e finalidade da leitura realizadas por dois professores. Além disso, 

resgatou as memórias de vivências de leitura da infância até a vida adulta. A análise 

permitiu à pesquisadora concluir que ter um perfil leitor por fruição constitui aspecto 

relevante, todavia não configura condição para que um professor desenvolva 

práticas de ensino da leitura mais significativas.  

Já a dissertação intitulada Histórias de leitura, concepções e práticas 

pedagógicas de professores, de Egle Carillo de Faria, defendida em 2006, na 

Universidade Federal de Mato Grosso, propõe a investigação comparativa de 

concepções e práticas que dois professores apresentam em suas histórias de leitura 

e como elas se manifestam em suas práticas pedagógicas. Constatou-se que as 

concepções reveladas nas histórias de leitura dos professores, desenvolvidas em 
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suas aulas, parecem contribuir para a formação de alunos leitores. Além disso, 

afirma que não é possível separar o sujeito pessoal do profissional.  

O inventário das pesquisas no âmbito da pós-graduação desenvolvidas no 

Brasil nos últimos vinte anos, que abordam a leitura por professores de Língua 

Portuguesa como temática, confirmou o que disse no início desta subseção: nenhum 

dos estudos listados se volta para professores em processo de formação inicial, pois 

esse segmento aparece, ainda, em número menor nas investigações.  

Considero esse aspecto importante no sentido de que ele sinaliza uma 

necessidade de mais investimentos de estudos sobre as histórias de leitura, 

enquanto os sujeitos estão no processo de formação inicial, de modo que se possa 

pensar em estratégias para o enfrentamento de problemas na formação, ainda 

nesse segmento formativo. Observei, ainda, que os trabalhos se limitaram a 

apresentar seus dados, mas, ao final, não apresentaram proposições de 

enfrentamento das problemáticas delineadas. A indicação de proposições é 

importante na medida em que são viabilizadas e compartilhadas ações para 

minimizar ou reverter aspectos negativos ou pouco produtivos da formação do 

professor de Língua Portuguesa.   

Cumpre informar que tenho conhecimento de pesquisas de estados, regiões e 

universidades não registradas neste pequeno inventário, mas estas não foram 

citadas porque não apareceram na busca do Banco de Trabalhos da CAPES, com 

os critérios de busca que utilizei, e seguir a metodologia estabelecida para a busca é 

fundamental em uma pesquisa.  

Este estudo se interessa pela formação do professor de Língua Portuguesa 

como professor leitor. Para tanto, debruça-se sobre as histórias de leitura que 

integram experiências leitoras, tanto de cunho pessoal quanto de início à docência, 

dos graduandos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Porém, não o faz apenas para conhecer por 

conhecer, mas para compreender como os processos de formação do professor-

leitor se constituem nas experiências pessoais e acadêmicas. A lacuna que esta 

tese pretende preencher refere-se à análise do tema com professores de Língua 

Portuguesa em processo de formação inicial.  

 



47 

 

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ENTRE O PESSOAL E O PROFISSIONAL 

 

As pesquisas acadêmicas sobre formação de professores vêm crescendo 

muito nos últimos anos, sobretudo a partir dos anos de 1980, quando o aumento 

quantitativo passou a ser notável. Um mapeamento acerca da produção acadêmica 

na Pós-Graduação no Brasil, na área de Educação, feito por André (2009) mostra 

que, na década de 1990, o volume proporcional de dissertações e teses da área de 

Educação cujo foco era a formação de professores girava em torno de 7%; já no 

início dos anos de 2000, esse percentual cresceu rapidamente, atingindo 22%, em 

2007.  

Com relação aos objetos de estudo, também vêm se verificando mudanças. 

Nos anos de 1990, André (2009) afirma que 75% (setenta e cinco por cento) das 

investigações científicas nessa subárea centravam-se nos cursos de formação 

inicial. Já nos anos 2000, o foco dirigiu-se ao(à) professor(a), aos seus saberes, 

práticas, opiniões e representações, alcançando 53% (cinquenta e três por cento) do 

total de estudos. Surgiram, então, com mais frequência, pesquisas que alçaram o 

professor à condição de protagonista, tomando por base seus percursos formativos, 

sua produção de saberes, sua constituição identitária e seu crescimento 

pessoal/profissional, aspectos que eram ignorados, ou mesmo desprezados, nos 

períodos anteriores à década de 1980 (século XX).  

Essa vertente emerge no contexto brasileiro com forte influência de uma 

produção intelectual internacional, cujos estudos utilizam uma abordagem téorico-

metodológica que dá voz ao professor, por meio da análise de suas trajetórias, sua 

história de vida. Trata-se de uma abordagem, segundo Nóvoa (1995), surgida em 

oposição a estudos pregressos, os quais apresentavam uma visão reducionista da 

profissão docente, concebendo-a como um conjunto de competências e técnicas, 

noção que provocava, para o autor, uma crise de identidade dos professores ao 

separar o eu profissional do eu pessoal.  

Essa mudança de foco nas investigações passou a centralizar o professor nos 

debates e a considerar o quanto o modo de vida pessoal interfere no profissional. 

Nesse contexto, o movimento surgiu “num universo pedagógico, num amálgama de 
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vontades de produzir um outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades 

educativas e do quotidiano dos professores” (NÓVOA, 1995, p. 19). 

O cenário mais amplo no qual este estudo se movimenta é o do campo de 

formação de professores, mais especificamente essa vertente que lança o olhar para 

o professor em processo de formação inicial, considerando-se os aspectos pessoais 

e profissionais como integrantes desse processo. Para situar esse cenário, portanto, 

começo tecendo, de forma breve e sem a pretensão de esgotar o tema, uma 

apresentação dos significados do conceito “formação”, a partir de algumas vozes 

teóricas que discutem a temática. Reconhecer as diferentes contribuições teóricas 

existentes e a complexidade do assunto, permite-me, de início, antecipar que o 

conceito não é unívoco e que discuti-lo implica assumir posições epistemológicas, 

ideológicas e culturais relativas ao ensino e aos sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem.  

Em seguida, relaciono o campo formação de professores ao das histórias de 

vida, para enfatizar a potencialidade metodológica das narrativas produzidas por 

professores em formação inicial, centrada em abordagens experienciais e na 

reflexão de percursos vividos. Por fim, situo o cenário mais específico da pesquisa, o 

da formação do professor de Língua Portuguesa, no qual discuto questões 

relacionadas à concepção de linguagem capaz de alicerçar de maneira produtiva a 

prática do profissional de letras, às opções teóricas e metodológicas do professor 

para o trabalho com a Língua Portuguesa e com as mediações de leitura na 

educação básica e, também, relacionadas ao papel do estágio supervisionado nesse 

processo formativo. Os dizeres dos sujeitos relacionados a esse eixo teórico também 

são materializados neste capítulo.  

 

2.1 DIMENSÃO CONCEITUAL: SIGNIFICADOS DO TERMO FORMAÇÃO  

 

[...] embora diferentes entre si, 
quem forma se forma e re-forma ao 
formar, e quem é formado forma-se 
e forma ao ser formado. É nesse 
sentido que ensinar não é transferir 
conhecimentos, conteúdos, nem 
formar é ação pela qual um sujeito 
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criador dá forma, alma a um corpo 
indeciso e acomodado.  

 

(FREIRE, 1996, p. 25, grifo nosso) 

 

Escrever sobre formação de professores exige, de início, reconhecer que ela 

está sendo construída no presente momento, em um movimento contínuo e múltiplo 

que incorpora diferentes — por vezes divergentes — posições, mas que se assenta 

na existência de uma história robusta já escrita acerca do tema, em âmbito 

local/regional e nacional, por várias instâncias e associações (ANFOPE, ANPED, 

outras), por estudiosos e pesquisadores de diversas universidades brasileiras, e 

também no âmbito internacional. Todas essas contribuições revelam um 

comprometimento pela busca de soluções para uma formação que se quer contínua 

e de qualidade, compromisso que, na condição de professora formadora, aceito e 

também busco alcançar. 

Pretendo pensar a formação, nesta primeira parte do texto, desvelando 

alguns significados construídos por diferentes vozes, em diferentes espaços e 

tempos. Começando pela etimologia, o termo formação origina-se do latim formare, 

que, como verbo transitivo, significa dar forma; como verbo intransitivo, colocar-se 

em formação; e na forma pronominal, ir-se desenvolvendo uma pessoa (DONATO, 

2002, p. 138).  

As acepções apontam para duas compreensões. Uma primeira, que sugere 

uma compreensão mais literal e reducionista, se relacionada ao campo da 

educação, seria o ato ou modo de formar alguém (o professor), prepará-lo para o 

exercício do magistério. No entanto, penso que formar não pode ser compreendido 

como o ato de modelar uma fôrma, uma vez que, ao formar, o que se faz é oferecer 

matrizes para alguém vir a ser. Como argumenta Freire (1996), na epígrafe que abre 

esta seção, não é possível um sujeito dar forma ao outro, uma vez que não existe 

um eu-formador e um eu-objeto da formação. Ao contrário, ambos formam e se 

formam de maneira permanente na prática educativa.  

Já a segunda compreensão deixa entrever um aspecto mais (inter)subjetivo, 

na medida em que “colocar-se em formação, ir-se desenvolvendo” implica uma ação 

que percorre, atravessa a história dos sujeitos como seres sociais que eles são, 

significando, portanto, algo que não está relacionado a uma etapa específica do 
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desenvolvimento humano. Aí reside um desafio importante para se pensar: perceber 

que, apesar de vinculada à ideia de algo inacabado, lacunar, a formação está, ao 

mesmo tempo, comprometida com esse “vir a ser”, sempre assentada em posições, 

o que revela seu caráter político, cultural e ideológico. É nesse sentido que Batista 

compreende a formação como “processo plural e singular, social e pessoal, 

permanente e vivido em momentos, humanamente presidido pelos valores, crenças 

e saberes, humanamente transformador dos conhecimentos.” (BATISTA, 2002, p. 

137).  

Saindo de designações mais específicas, como a etimológica e a recolhida de 

dicionário5, anteriormente expostas, passo à apresentação do conceito formação de 

professores em alguns estudos teóricos que, por vezes, surge vinculado a outras 

noções, como epistemologia da prática, saberes docentes, identidade docente, 

prática reflexiva, entre outras.  

Garcia (1995), em artigo publicado na obra Os professores e a sua formação, 

destaca a necessidade de conceber a formação de professores como um 

“continuum, [...] um processo que tem de manter alguns princípios éticos, didácticos 

e pedagógicos em comum, independente do nível da formação em causa.” 

(GARCIA, 1995, p. 55). A discussão emerge no interior de uma obra que marca a 

introdução de novas abordagens no campo da formação de professores, 

deslocando-se da perspectiva centrada nas dimensões acadêmicas (áreas, 

currículos, disciplinas etc.) para uma perspectiva centrada na necessidade de se 

conhecer o saber oriundo da experiência pedagógica dos professores por meio da 

reflexão de seus percursos pessoais e profissionais.  

Formar-se, então, pode ser compreendido como um processo de toda a vida, 

no qual os sujeitos têm a possibilidade de aprender mediante as interações que 

acontecem nos mais variados ambientes culturais.  

                                                           

5
 As definições de formação apresentadas por Donato (2002) e Batista (2002) foram 

pinçadas do livro Dicionário em construção: interdisciplinaridade, organizado por Ivani 
Catarina Arantes Fazenda. A obra é composta por verbetes sobre a Teoria da 
Interdisciplinaridade e a construção do glossário dos termos contou com a colaboração de 
cinquenta autores, com vistas a estimular novos diálogos no campo da Educação. Os 
verbetes apresentados não seguem a ordem alfabética, como nos demais dicionários; eles 
foram agrupados com base nos princípios basilares da Interdisciplinaridade.  
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Em alguns estudos, o conceito de formação aparece vinculado a outros que 

surgem para ajudar a explicá-lo. Garcia (1999), por exemplo, levanta, atrelado ao de 

formação, o conceito de desenvolvimento profissional, definindo-o como  

 
[...] o conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão 
dos professores sobre a sua prática, que contribui para que os 
professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam 
capazes de aprender com sua experiência (GARCIA, 1999, p.144).  

 

A partir desse conceito, o autor formula alguns princípios a ser considerados 

para se pensar a formação de professores. O primeiro princípio é o de conceber a 

formação de professores como um processo longo e diferenciado; o segundo refere-

se à necessidade de integrar a formação de professores em processos de mudança, 

inovação e desenvolvimento curricular; o terceiro versa sobre a necessidade de 

integrar a formação com o desenvolvimento organizacional da escola; o quarto 

prioriza a relação dos conteúdos acadêmicos e disciplinares com a formação 

pedagógica dos professores; o quinto diz respeito à necessidade de integrar a teoria 

e a prática na formação de professores; o sexto enfatiza a necessidade da inter-

relação da formação teórica com o contexto de aplicação em que o professor 

desenvolverá sua ação; e o sétimo princípio salienta a importância da 

individualização como elemento integrante neste processo formativo (GARCIA, 

1999).  

Uma reflexão acerca desses princípios permite-nos a elaboração de algumas 

considerações. O primeiro, que dialoga com o cenário mais amplo deste estudo e 

com o qual concordo, é o fato de que a prática deve ser considerada como núcleo 

central e como ponto de partida para o currículo de formação de professores, e não 

apenas um mero componente curricular a ser desenvolvido por um período muito 

curto, como ocorre de uma forma pontual, principalmente, nos estágios 

supervisionados.  

Também se pode destacar, a partir dos princípios formulados por Garcia 

(1999), a importância da conexão que deve haver entre o conhecimento prático e o 

conhecimento teórico construído na universidade. Quando ela não acontece, os 

graduandos se sentem bem fragilizados nesse processo formativo, como enuncia 

um sujeito da pesquisa: 
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Não, o curso, esses quatro, cinco anos que passei aqui, só fez falar 
de teoria sobre a língua, sobre as gramáticas, sobre avaliação [...]. 
Mas sobre como transformar tudo isso em uma forma de ensinar na 
escola eu não sei se aprendi não. (PFI 7) 

 

Quando PFI 7 afirma ter tido acesso a conhecimentos “sobre a língua” e 

“sobre” outros temas, é possível entender que o curso privilegia conhecimento 

teórico e não conhecimento prático, pois, se assim o fosse, as formulações seriam 

conhecer “a língua”. Ensinar “sobre a língua” e ensinar “a língua” representam 

dimensões distintas de trabalho. A primeira resulta em conhecimento de teoria. Já a 

segunda resulta em habilidades de uso e reflexão.  

Outra compreensão a partir do que postulou Garcia (1999) diz respeito ao 

quão importante é conhecer as características pessoais e cognitivas dos sujeitos 

envolvidos no ensinar e aprender, de modo a desenvolver, no processo de 

formação, as suas próprias capacidades e potencialidades. Esse apontamento do 

autor é de suma importância, uma vez que remete à questão discutida neste estudo, 

qual seja, a relevância de conhecer as características leitoras dos professores de 

Língua Portuguesa, que serão formadores de leitores. Conhecê-las, debruçar-se 

sobre os pontos frágeis dessa trajetória é o primeiro passo para investir em 

redirecionamentos e fortalecer o processo formativo.  

Outra contribuição para o significado da formação de professores é a 

formulada por Sacristán (2002). Segundo o autor, a formação inicial do professor 

não dá conta das necessidades da escola de hoje, por não conseguir fazer uma 

relação da teoria ensinada com a prática de ensino e aprendizagem e também pelo 

fato de as pesquisas realizadas nas universidades muitas vezes não chegarem à 

sala de aula. Ao tecer críticas sobre esse afastamento existente entre escola e 

universidade, Sacristán defende que a  

 

formação do professor deve considerar o significado daquilo que 
Pierre Bourdieu discutiu há muito tempo, o habitus, como forma de 
integração entre o mundo das instituições e o mundo das pessoas. O 
habitus em educação é mais importante do que a ciência e do que os 
motivos. O habitus é cultura, é costume, é conservadorismo, mas é, 
também, continuidade social, e, como tal, pode produzir outras 
práticas diferentes das existentes (SACRISTÁN, 2002, p. 27). 
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A definição alude diretamente à noção de habitus, elaborada por Pierre 

Bourdieu, que dedicou atenção aos fenômenos de percepção social, produção 

simbólica e relações de poder, e formulou conceitos-chave, como habitus, campo e 

capital. Bourdieu (2001) observa que o habitus, “sistema de disposições duráveis”, 

adquirido nos diferentes espaços sociais, familiar, escolar, profissional, sob 

determinadas condições objetivas, produz ações comumente organizadas, para 

funcionar como estratégias de reprodução. Tais estratégias visam, em última 

instância, a manter ou melhorar a posição de um determinado grupo social na 

estrutura de classes. As posições sociais ocupadas pelos indivíduos se expressam, 

portanto, no habitus e constituem as práticas sociais.  

Intimamente atreladas ao conceito de formação de professores, encontram-se 

as teorias que valorizam a experiência e a capacidade reflexiva dos professores na 

prática, as quais se instalaram de forma notória nos projetos de cursos de formação 

de professores e nas pesquisas no campo da Educação. A disseminação do 

conceito “reflexão” é tão vasta que se torna difícil encontrar referências teóricas 

sobre a área de formação sem que o termo apareça como um elemento estruturante 

do processo formativo6.  

Um dos maiores responsáveis pela difusão desse conceito, Donald Schön, 

marcou posicionamento contrário ao conhecimento produzido a partir de pesquisa 

experimental, que ficou conhecido como racionalidade técnica, por entender que tal 

conhecimento não era profícuo para enfrentar e resolver problemas de ensino e 

aprendizagem. Schön (1992) debateu, então, uma epistemologia da prática e 

defendeu o processo de reflexão-na-ação, em cuja base está uma visão elaborada 

da realidade com a qual o professor lida, capaz de fomentar diálogos, reflexões e 

conhecimento a partir da interação com a prática docente e com os problemas que 

lhe são inerentes.   

Contrário à visão do educador como um mero técnico, executor de tarefas, 

Schön (1992), formulou a noção de professor reflexivo, a qual, para ele, deveria 

                                                           

6
 A perspectiva da reflexão sobre a prática docente como um princípio para a formação de 

professores foi discutida por diversos autores, tais como Schön (1992); Nóvoa (1992); Freire 
(1996); Perrenoud (2002); Alarcão (2003); Zeichner (1993, 2008), e recebeu denominações 
variadas, tais como prática reflexiva, professor reflexivo, prático reflexivo, professor 
pesquisador. 
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fazer parte dos currículos, e propôs a valorização de uma prática reflexiva, na 

formação dos profissionais, que seja capaz de responder a situações novas e 

inesperadas. Um dos méritos da epistemologia da prática é, sem dúvida, tomar o 

professor como um sujeito reflexivo que utiliza a prática como ponto de partida; e 

não como um sujeito capaz, apenas, de executar projetos educativos.   

Outro estudioso que também se inseriu na mirada teórica que buscou analisar 

a questão da reflexão foi Ken Zeichner, pesquisador norte-americano do campo da 

formação de professores, cujos estudos influenciaram autores de vários países. 

Para o autor, o movimento que se desenvolveu ao redor do mundo no ensino e na 

formação de professores sob a bandeira da reflexão surgiu como reação contrária 

ao “fato de os professores serem vistos como técnicos que se limitam a cumprir o 

que os outros lhe ditam de fora da sala de aula; ou seja, a rejeição de uma reforma 

educativa feita de cima para baixo, na qual os professores são meros participantes 

passivos” (ZEICHNER, 1993, p. 16).   

Apesar de aderir, no essencial, ao movimento da formação do professor 

prático reflexivo, o autor também teceu críticas ao debate sobre o tema, 

demonstrando sua preocupação com o fato de o ensino reflexivo ter se tornado 

rapidamente um slogan adotado por formadores de educadores das mais diferentes 

perspectivas políticas e ideológicas, a fim de justificar o que faziam em seus 

programas, ocasionando, depois de certo tempo, um apagamento do significado 

específico de reflexão. Segundo o autor,   

 
o movimento da prática reflexiva envolve, à primeira vista, o 
reconhecimento de que os professores devem exercer, juntamente 
com outras pessoas, um papel ativo na formulação dos propósitos e 
finalidades de seu trabalho e de que devem assumir funções de 
liderança nas reformas escolares. A “reflexão” também significa que 
a produção de conhecimentos novos sobre ensino não é papel 
exclusivo das universidades e o reconhecimento de que os 
professores também têm teorias que podem contribuir para o 
desenvolvimento para um conhecimento de base comum sobre 
boas práticas de ensino (ZEICHNER, 2008, p. 539). 

 

Nesse sentido, entendo que uma prática reflexiva se inscreve no tempo de 

trabalho, como uma necessidade permanente e, da perspectiva do professor, isso 

significa que o processo de compreensão e de melhoria de seu próprio ensino deve 

começar da reflexão sobre sua própria experiência, fundamentada em ações como 
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observar a própria prática, diagnosticar, produzir, compreender, analisar e escolher 

opções novas. 

Tardif (2012), ao discutir a formação de professores e a capacidade de 

elaboração e reelaboração de conhecimentos pelo profissional da educação, propõe 

uma mirada na diversidade de saberes que permeia a construção da prática 

docente, os quais não são produzidos apenas pelos próprios professores ou 

exclusivamente oriundos da prática cotidiana, mas, sobretudo, provenientes das 

relações sociais, das inserções culturais, das experiências escolares anteriores, das 

práticas formativas etc., ou seja, saberes pessoais e curriculares, socialmente 

construídos, e que, de certa forma, sedimentam a formação do profissional da 

educação.    

A discussão do autor me remete à área de prática de ensino, meu campo 

direto de atuação dentro da grande área formação de professores. É no estágio 

supervisionado, quando entra em contato com a sala de aula para atuar como 

professor, que o graduando se depara com situações conflituosas e desafiadoras e 

atribui novos significados à sua formação teórico-acadêmica. Nessa ocasião, as 

experiências de ensino permitem ao futuro professor validar, negar, desenvolver e 

consolidar os saberes teóricos, transformando-os em experienciais a partir de sua 

prática e de sua experiência individual e coletiva no ambiente escolar como um todo.  

Concordo com a defesa de Tardif (2012) de que é fundamental o domínio do 

corpus teórico de sua área de conhecimento e das ciências da educação, mas, por 

outro lado, ao professor também é indispensável o conhecimento sobre suas 

experiências e sobre sua interação com os demais sujeitos do processo de 

aprendizagem, pois, somente essa interface será capaz de transformar, com o 

passar do tempo, as incertezas e dúvida em algo natural, inerente ao fazer docente.  

Com a inserção no campo prático, por meio do estágio, a formação inicial 

ganha outros significados e contornos no confronto dos saberes teóricos adquiridos 

ao longo da formação com a realidade. Nesse sentido é que, para o autor,  

 

os saberes experienciais não são saberes como os demais, são, ao 
contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e 
submetidos às certezas construídas na prática e na experiência”. 
(TARDIF, 2012, p. 54). 
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 Acrescento aos significados apresentados sobre formação de professores as 

contribuições de Nóvoa (1992, 1995), que defendeu a necessidade de se elaborar 

um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no interior do conhecimento 

profissional e ampliou a noção de formação, enfatizando a necessidade de olharmos 

para três pontos: a pessoa do professor, a profissão do professor e a organização 

escolar.  

Em decorrência dessa articulação, a formação de professores passou a ser 

tratada para além da perspectiva centrada no terreno profissional, ou seja, o fazer 

docente passou a ser visto sob ângulos, os quais incluíram essas três óticas. Nóvoa 

(2009) argumenta acerca da necessidade de esses pontos serem compreendidos. 

 

Estamos no limiar de uma proposta com enormes consequências 
para a formação e professores, que constrói uma teoria da 
pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade. Assim 
sendo, é importante estimular, junto dos futuros professores e nos 
primeiros anos de exercício profissional, práticas de auto-formação, 
momentos que permitam a construção de narrativas sobre as suas 
próprias histórias de vida pessoal e profissional (NÓVOA, 2009, p. 
39). 

 

 Nesse sentido, é possível compreender que o registo escrito, tanto das 

vivências pessoais como das práticas profissionais, torna-se essencial para que o 

professor em formação adquira uma maior consciência do seu trabalho e da sua 

identidade docente.  É importante que a formação contribua para criar, nos futuros 

professores, práticas de autorreflexão, essenciais em uma profissão que não se 

esgota, exclusivamente, em matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, mas que 

se define, também, a partir de referências pessoais.  

As contribuições teóricas ao campo da formação de professores não se 

desenvolveram apenas no âmbito dos estudos internacionais. No cenário nacional, 

houve bastante incorporação e ampliação de todos esses pressupostos, de modo 

que a temática da formação de professores sofreu reconfigurações e estímulos. 

Dessa forma, os estudos que buscavam se distanciar da racionalidade técnica foram 

muito importantes e passaram a constituir uma base nacional de produção 

investigativa. 
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A compreensão da dimensão política da educação interferiu muito na forma 

de compreender o papel do professor e, por conseguinte, sua formação. Nessa 

perspectiva, foram insuperáveis as contribuições de Paulo Freire. Os saberes 

necessários à prática docente problematizados pelo autor estão todos ancorados na 

sua forte convicção de que a Educação é um processo humanizante, político, ético, 

estético, histórico, social e cultural. Assim disserta o autor: 

  

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à 
reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunda 
com a prática. [...] Por outro lado, quanto mais me assumo como 
estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo 
assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do 
estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 
(FREIRE, 1996, p. 43-44). 

 

A necessidade de o professor assumir-se um ser pensante, curioso, 

pesquisador e estudioso da prática que desenvolve é um imperativo nas 

argumentações freireanas. Penso que uma das responsabilidades do professor é 

empenhar-se na construção de sua autonomia com dignidade e respeito de tal modo 

que assim possa, também, agir assim com seus educandos.  

Por fim, e dialogando com esse pensamento freireano, retomo as reflexões 

oferecidas por Arroyo (2013), para quem o ideário humanista e posicionamento 

libertário também devem ser inerentes à educação. Ao defender uma humana 

formação, o autor extrapola a usual interpretação que confina a formação aos 

espaços e tempos determinados. O uso do termo “ofício de mestre” aponta muito 

para a ideia do aprender, do fazer, do rever, do criar como um ato reflexivo que recai 

tanto aos professores quanto aos alunos, que, unidos em nome de um projeto, 

precisam, segundo o autor, lançar mão da liberdade e autonomia (com menos 

tutoramento), sob o lema “Liberdade para inovar ainda que tardia” (ARROYO, 2013, 

p. 225).  

A partir dessa breve apresentação acerca dos significados de formação em 

algumas vozes teóricas, não é possível dizer que já alcançamos o ideário de 

formação de professores tal como ele figura em alguns postulados teóricos. Há 
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muito, ainda, que se trilhar pela busca de uma formação de professores humana, 

justa e de qualidade. No entanto, pode-se dizer que é notória a mudança de foco na 

formação docente ao longo dos anos, que passou de uma visão de treinamento de 

professores para uma mais ampla, empenhada em fazer os docentes 

desenvolverem a capacidade de tomar decisões mais profícuas sobre o fazer 

docente, baseando-se em objetivos educacionais cuidadosamente planejados por 

eles, dentro do contexto em que trabalham e levando-se em consideração as 

necessidades de aprendizagem de seus alunos.  

 Neste estudo, assumo e defendo a ideia de que, não sendo a formação um 

processo neutro, é importante considerar o caráter da subjetividade nos processos 

formativos e a necessidade de afastar as compreensões advindas das perspectivas 

meramente técnicas. No papel de professora formadora, penso que não basta 

ensinar ao professor em formação inicial como devem ser suas aulas de Língua 

Portuguesa, seu trabalho com a leitura e imaginar que, a partir daí, surgirá um novo 

profissional.  Mais do que isso, é preciso proporcionar exercícios de reflexão sobre a 

prática, auxiliá-lo na redescoberta de si como profissional e pessoa e favorecer 

oportunidades para que ele reconheça seus limites e possa superá-los.  

 Entendo como requisitos de grande relevância compreender a formação 

docente para além das regras, teorias, fatos, procedimentos que, via de regra, são 

trabalhados nos cursos de formação inicial; e construir, também, possibilidades de 

autoformação, pois todo processo de formação é, inevitavelmente, autoformação. O 

conhecimento, os saberes produzidos, os objetos de estudo, em qualquer campo do 

conhecimento, tornam-se sempre outros a partir do olhar dos sujeitos envolvidos no 

processo. E é nesse movimento que o futuro professor será capaz de criar e recriar, 

construir e reconstruir novas realidades, ressignificar o conhecimento que detém e 

construir novos saberes. Assim, a concepção de formação que defendo como 

produtiva é a que aponta para uma implicação dos sujeitos envolvidos neste 

processo contínuo de formar e formar-se. 
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2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E HISTÓRIA DE VIDA: UMA RELAÇÃO 

INDISSOCIÁVEL 

 

A formação assemelha-se a um 
processo de socialização no 
decurso do qual os contextos 
familiares, escolares e 
profissionais constituem lugares 
de regulação de processos 
específicos que se enredam uns 
nos outros, dando forma original a 
cada história de vida.  

 

(DOMINICÉ, 2014, p. 89)  

 
No interior do grande campo formação de professores, esta investigação 

ancora-se na vertente que, desde os anos 90 (século XX), passou a tematizar nas 

pesquisas educacionais brasileiras, por influência europeia, os percursos e ciclos de 

vida dos professores, a partir de fontes (auto)biográficas. Este estudo se insere, 

portanto, no âmbito de pesquisas que, ao debater a formação do professor, busca 

compreender aspectos da vida, do percurso profissional e da dimensão pessoal 

desse profissional como elementos estruturantes da sua constituição; no caso deste 

trabalho, constituição como professor leitor.  

Acredito no pressuposto de que é importante para um professor em formação 

rememorar sua trajetória de vida, de aprendizagem, os percalços pelos quais 

passou, os acertos, os caminhos percorridos em seu processo de aprendizagem e 

crescimento, porque ele vai lidar com a aprendizagem e o processo de crescimento 

de outros tantos sujeitos e, nesse sentido, ao recordar, poderá tornar-se mais 

sensível ao processo de aprendizagem e desenvolvimento do outro.   

Embora tenha sido largamente empregado desde os anos 1920 e 1930 pelos 

sociólogos da Escola de Chicago, que buscavam alternativas à sociologia positivista, 

o movimento socioeducativo das histórias de vida em formação ganhou destaque 

por volta dos anos 80, com seus estudiosos pioneiros mais representativos: Gaston 

Pineau, Pierre Dominicé, Marie-Chiristine Josso e António Nóvoa.    

 Surgem na literatura sobre o tema, então, defesas acerca da necessidade de 

se elaborar um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no interior do 
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conhecimento profissional e de se capturar o sentido de uma profissão que não cabe 

apenas numa matriz técnica ou científica. É dessa forma que o registo escrito, tanto 

das vivências pessoais como das práticas profissionais, torna-se essencial para que 

o professor em formação adquira uma maior consciência do seu trabalho e da sua 

identidade docente. A formação, nessa perspectiva, pode contribuir para criar nos 

futuros professores práticas de reflexão e de autorreflexão, que são essenciais numa 

profissão que não se esgota exclusivamente em matrizes científicas ou mesmo 

pedagógicas, mas que se define, também, a partir de referências pessoais.  

Dominicé (2014) e Josso (2010; 2014), ao falarem de formação e histórias de 

vida, chamaram a atenção para a falta/lacuna de uma teoria da formação dos 

adultos.  Para os autores, o adulto tem, simultaneamente, uma visão retrospectiva e 

prospectiva, de modo tal que se encontra envolvido em uma problemática presente, 

mas também tem uma visão retrospectiva de sua vida que é levada em conta 

quando pensa o próprio futuro. No terreno da formação de professores, isso implica 

considerar o conceito de reflexividade crítica e assumir que "a formação é 

inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida" (NÓVOA, 2014, 

p. 153).  

Bueno et al (2006), em estudo que revisa trabalhos da área de Educação que 

fizeram uso das histórias de vida e estudos (auto)biográficos como metodologia de  

investigação científica no Brasil entre os anos 1985 e 2003, destacam que no 

cenário brasileiro, embora os estudos sobre os profissionais da educação tenham se 

iniciado na década de 1970, os anos de 1990 foram marcantes, por conta do 

acentuado interesse pelas abordagens (auto)biográficas com histórias de vida de 

professores que vinha sendo disseminado no cenário estrangeiro. Asseguram as 

autoras: 

Com efeito, o acesso a textos publicados em Portugal e distribuídos 
aqui, reunindo colaborações de autores portugueses, franceses, 
suíços, italianos, com teorias e investigações sobre o método 
autobiográfico como recurso metodológico e como fonte de pesquisa, 
foi um dos aspectos definidores do cenário que se desenha nos anos 
de 1990. (BUENO et al, 2006, p. 391). 
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A utilização do chamado método (auto)biográfico tornou-se mais conhecido 

precisamente no ano de 1988, quando Antonio Nóvoa, em parceria com Matthias 

Finger, publica a obra O método (auto)biográfico e a formação7, com artigos autorais 

e dos pesquisadores Franco Ferraroti, Marie-Christine Josso, Pierre Dominicé, 

Gaston Pineau e Adéle Chené. Nessa obra, os organizadores assinalam tratar-se de 

um método que possibilita “uma atenção muito particular e um grande respeito pelos 

processos das pessoas que se formam: nisso reside uma das suas principais 

qualidades, que o distingue, aliás, da maior parte das outras metodologias de 

investigação.” (NÓVOA; FINGER, 2014, p. 21).   

Desde, então, tem-se observado um empreendimento em reconceitualizar a 

formação de professores com perspectivas contemporâneas, que valorizam a 

experiência e a subjetividade, trazendo a emergência de estudos que enfatizam as 

histórias de vida e os relatos (auto)biográficos como maneiras privilegiadas para se 

investigar as práticas e as carreiras docentes, conforme assinala Nóvoa:  

 

As histórias de vida e o método (auto)biográfico integram-se no 
movimento atual que procura repensar as questões de formação, 
acentuando a ideia que ‘ninguém forma ninguém’ e que ‘a formação 
é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de 
vida’” (NÓVOA, 2014, p. 153, grifo do autor).  

 

 No Brasil, o início dos trabalhos foi marcado, também na década de 1990, 

pelo Grupo de Estudos Docência, Memória e Gênero da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (GEDOMGE-FEUSP), cujas concepções foram, em 

grande parte, tributárias dos trabalhos liderados por Gaston Pineau, Pierre Dominicé 

e Marie-Christine Josso, desenvolvidos na Universidade de Genebra. Seguindo as 

concepções desses pesquisadores, as coordenadoras do GEDOMGE colocaram o 

método (auto)biográfico em prática numa dupla perspectiva: para operar como 

dispositivo de formação e, ao mesmo tempo, como instrumento de pesquisa. 

 Posteriormente, estudos desenvolvidos por grupos de diversos Programas de 

Pós-Graduação em Educação brasileiros e as edições do CIPA - Congresso 

Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica - contribuíram para a ampliação das 

                                                           

7 Neste estudo, a edição utilizada é a publicada no Brasil, em 2014.   
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pesquisas com as histórias de vida e (auto)biografias na área educacional, seja 

como prática de formação, seja como investigação ou investigação-formação.  

 As pesquisas que tematizam histórias de vida circulam com uma variedade 

grande e diversa de terminologias. Nas áreas das Ciências Sociais, elas se 

delimitam na perspectiva da História Oral, que utiliza fontes orais. Assim, biografia, 

autobiografia, relato oral, depoimento oral, história de vida, história oral de vida, 

história oral temática, relato oral de vida e as narrativas de formação são, segundo 

Souza (2006), modalidades tipificadas da expressão polissêmica História Oral.  

Nas pesquisas da área de Educação, adota-se a história de vida (terminologia 

mais ampla), mais especificamente o método (auto)biográfico e as narrativas de 

formação, como movimento de investigação-formação, seja na formação inicial ou 

continuada de professores, seja em pesquisas centradas nas memórias e 

autobiografias de professores. Com nomenclatura também diversa, mas, 

normalmente designada “abordagem biográfica de professores”, o entendimento 

construído sobre a história de vida, em relatos tanto orais quanto escritos, objetiva, 

de modo geral, compreender aspectos de uma vida, ou parte dela. 

Bueno (2010) esclarece que o termo “método biográfico” é utilizado no Brasil 

para designar as várias modalidades de estudos com histórias de vida, quer sejam 

biográficas, quer sejam autobiográficas. A autora retoma apontamentos do estudioso 

Daniel Bertaux para distinguir “estórias de vida” - relatos sobre a vida de alguém 

narrados oralmente pela própria pessoa - de “histórias de vida” - trabalho com 

diversos tipos de documentos com vistas a estudar a vida de uma pessoa, ou grupo, 

e que, portanto, inclui a primeira abordagem. Em qualquer um dos casos não é 

necessário que se aborde o percurso inteiro de vida e nem todos os seus aspectos. 

Neste estudo, o interesse lança olhar para os aspectos da vida que dialogam com a 

formação do professor de Língua Portuguesa como professor leitor.  

O termo “Histórias de vida” representa, portanto, uma denominação genérica 

para acontecimentos que tecem a vida individual/coletiva e para os significados que 

sobre eles construímos. Dessa forma, é um mecanismo pertinente para uma 

“autocompreensão do que somos, das aprendizagens que construímos ao longo da 

vida, das nossas experiências e de um processo de conhecimento de si” (SOUZA, 

2006, p. 23.)   
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Pesquisas e projetos de formação baseados em histórias de vida visam dar a 

conhecer o modo pelo qual os professores-narradores-autores representam o 

próprio trabalho de biografização, considerando tanto a dimensão institucional de 

escritas, realizadas em contexto de aprendizagem formal, quanto àquelas 

associadas aos sentidos atribuídos à esfera privada da profissão. Nessa 

perspectiva, não se trata de encontrar, nas escritas de si, uma ‘verdade’ preexistente 

ao ato de biografar,  

 

mas estudar como os indivíduos dão forma a suas experiências e 
sentido ao que antes não tinha, como constroem a consciência 
histórica de si e de suas aprendizagens nos territórios que habitam e 
são por eles habitados, mediante o processos de biografização 
(PASSEGI; SOUZA; VINCENTINI, 2011, p. 37). 

 

Examinando mais um pouco a flutuação terminológica no campo 

(auto)biográfico, destaco algumas considerações com as quais este estudo se 

identifica mais fortemente: a autobiografia, ou escrito da própria vida, 

caracterizando-se pelo deslocamento do sujeito para o papel de ator e autor de suas 

próprias experiências. A partir do entendimento construído por Josso (2010, 2014) e 

Dominicé (2014) a abordagem biográfica ou a autobiografia das trajetórias de 

escolarização e formação, tomadas como “narrativas de formação”, constituem um 

processo de investigação/formação e de autoformação, através das experiências 

dos atores em formação.  

Assim, é investigação, porque se realiza mediante o co-investimento da 

pessoa em formação e do formador no contexto institucional no qual as narrativas 

são solicitadas, produzidas; e é formação, porque parte do princípio de que o sujeito 

toma conhecimento de si e de suas aprendizagens experienciais quando vive, 

simultaneamente, os papéis de ator e investigador da sua própria história. Isso 

permite a quem narra explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 

conhecimento (pesquisa). O narrador, ao redescobrir-se como ser aprendente, 

reinventa-se (formação). Nesse processo de interpretação e reinterpretação dos 

fatos, o adulto reelabora o processo histórico de suas aprendizagens (ação).  

 A importância atribuída à abordagem (auto)biográfica, defendida por Josso 

(2010), põe em voga a potencialidade metodológica da “voz do professor” e defende 
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um propósito fundamental: o de ouvir a pessoa-sujeito da investigação e, desse 

modo, oportunizar-lhe aprender, crescer e se desenvolver a partir de suas 

experiências pessoais, profissionais. Trata-se, para a autora, de um 

 

processo de caminhar para si, que se caracteriza [...] como um 
projeto a ser construído no decorrer de uma vida, cuja atualização 
consciente passa, em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento 
daquilo que somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos 
na nossa relação conosco, com os outros e com o ambiente humano 
e natural (JOSSO, 2010, p. 59). 

 

Delory-Momberger (2012), outra estudiosa que também vem se dedicando 

aos estudos do campo (auto)biográfico na França8 em Educação, coloca como 

objeto de estudo do campo o fato biográfico e o ato de biografar-se. A autora afirma 

que a área explora o entrelaçamento entre linguagem e práxis social; aplica-se a 

estudar operações de linguagem que materializam o fato biográfico, mediante os 

quais os sujeitos integram, estruturam, interpretam os espaços e as temporalidades 

de seus contextos histórico-culturais; analisa os modos como os indivíduos dão 

forma as suas experiências, sentido à existência, na interação com o outro. 

As considerações tecidas pela autora reforçam, mais uma vez, o fato de que a 

abordagem (auto)biográfica explora, portanto, como os indivíduos dão forma às suas 

experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua 

existência. Operando na interface do individual e do social, seu espaço consiste em 

perceber a relação singular que o indivíduo mantém, pela sua atividade biográfica, 

com o mundo histórico e social e em estudar as formas construídas que ele dá à sua 

experiência. (DELORY-MOMBERGER, 2012).  

                                                           

8 Note, acerca da flutuação terminológica gerada pela multiplicidade de denominações 
relativas ao campo (auto)biográfico, que a referida autora utiliza o termo “Pesquisa 
Biográfica”. No entanto, no Brasil, o aumento significativo de dissertações e teses que 
tomam como palavra-chave o termo (auto)biográfico, o êxito dos Congressos Internacionais 
sobre Pesquisa (Auto)Biográfica, a criação da Associação Brasileira de Pesquisa 
(Auto)Biográfica (BIOgraph) e as diversas publicações na área ajudaram a superar essa 
flutuação, de modo que já se consolidou no país o uso da expressão Pesquisa 
(auto)biográfica. 
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2.3 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS 

CURSOS DE LETRAS: COMPETÊNCIAS E DESAFIOS 

 
No que diz respeito à especificidade do 
ensino de língua materna, a problematização 
orienta-se para questões como: o que, de que 
maneira e a quem ensinar. E aí o embate é 
grande.  
 

(MATÊNCIO, 1994, p. 79) 
 

Quando se fala em planos para uma educação de qualidade em nosso país 

no século XXI, a formação inicial (e continuada) de professores ainda é, sem dúvida, 

uma prioridade a ser atendida. No Brasil, desde o final da década de 1970, e de 

forma mais dinâmica nas décadas de 1980 e 1990, vários movimentos direcionados 

a repensar a formação de profissionais do magistério da educação básica, incluindo 

questões e proposições atinentes à valorização desses profissionais, foram 

implementados9.  

Em 1996, especificamente, a promulgação da Nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, é sempre referenciada como um marco, 

pois estabeleceu princípios da educação e deveres do estado em relação à 

educação escolar pública. Com relação à formação docente, a nova lei procurou, 

entre outras questões, valorizar o magistério, estabelecendo critérios de ingresso e 

ressaltando a necessidade do plano de carreira do professor nas instituições. No Art. 

62, segundo consta, “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação [...]”, com determinação de um prazo de dez 

anos para esse reajuste (BRASIL, 2005).  

                                                           

9 Saviani (2007), ao analisar a história das ideias pedagógicas e das práticas educacionais 
difundidas ao longo da história no Brasil, faz uma periodização detalhada de marcos 
referenciais que determinaram ou prescreveram a formação de professores no Brasil, desde 
a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil, até o início do século XXI. Como neste estudo 
não é minha intenção esmiuçar tais acontecimentos, trago apenas alguns marcos, com o 
intuito de introduzir a discussão mais específica a que se propõe esta subseção: a formação 
inicial do professor de Língua Portuguesa.  
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Mais tarde, em 2002, ocorre a promulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores e, nos anos subsequentes, as Diretrizes 

Curriculares para cada curso de licenciatura passam a ser aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Mesmo com propostas de integração entre a 

formação específica e a formação pedagógica em razão dessas novas diretrizes, 

verifica-se nas licenciaturas, ainda, a prevalência da histórica ideia de oferecimento 

de formação com foco na área específica, com espaço reduzido para a formação 

pedagógica.  

É oportuno refletir que essas leis não apresentam soluções nem propostas 

definitivas para as licenciaturas. Apesar de promulgadas e de terem desencadeado 

posteriores resoluções e pareceres a fim de completá-las ou cobrir lacunas por elas 

deixadas, muitos problemas ainda persistem, tanto no âmbito das estruturas 

institucionais que abrigam as licenciaturas quanto no âmbito dos seus currículos e 

conteúdos formativos. Gatti (2010) alerta que os problemas não recaem apenas 

sobre o professor e sobre a sua formação. Ao contrário, múltiplos fatores convergem 

para isso, 

 

desde as políticas educacionais postas em ação, o financiamento da 
educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, 
a naturalização em nossa sociedade da situação crítica das 
aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de 
estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as condições 
sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas 
populacionais menos favorecidas (os “sem voz”) e, também, a 
condição do professorado: sua formação inicial e continuada, os 
planos de carreira e salário dos docentes da educação básica, as 
condições de trabalho nas escolas (GATTI, 2010, p. 1.359, grifo da 
autora.) 

 

 
Mesmo considerando relevante essa conjunção de fatores e reconhecendo 

que a formação de professores de Língua Portuguesa está inserida na conjuntura 

acima apontada pela autora, o olhar aqui se lança para domínios mais específicos 

da formação desses profissionais. No interior dessa área, a problemática envolve 

processos complexos e saberes múltiplos acerca de questões que inquietam os 

profissionais de Letras e nos mobilizam para compreender por que razões as 

competências relativas ao uso da linguagem — material primeiro de trabalho — 
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ainda estão longe do patamar desejado, como apontam avaliações e pesquisas de 

âmbito nacional, a exemplo do Sistema de avaliação da Educação Básica (SAEB), 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.  

Zilberman (1988), ao falar do papel da universidade, cita que, além do 

compromisso com o saber, a universidade também tem o compromisso com o 

ensino, pois a difusão do saber dá-se no âmbito da sala de aula. Segundo a autora, 

“são as licenciaturas que, de modo mais cabal, assumem o compromisso da 

universidade com o ensino” (ZILBERMAN, 1988, p. 139). Mas, nesse processo 

formativo, as dificuldades a serem superadas são muitas.  

Entre aquelas de ordem mais geral, figuram as transformações pelas quais a 

universidade passou a partir da década de 60 do século XX, como reflexo das 

transformações sociais e políticas igualmente vividas pelo país, com relação ao 

processo de industrialização e à democratização do ensino (LEITE, 1983). O 

desprestígio das Faculdades de “Filosofia, Ciências e Letras” ocorreu na esteira do 

desprestígio vivido pelas artes e ciências humanas no contexto capitalista, 

tecnocrata, fragmentado dessa época.  

Os cursos de Letras não ficaram de fora dessa lógica da técnica e da 

produtividade. Para Leite (1983), foi justamente aí que se reproduziu uma estrutura 

autoritária e burocrática no interior desses cursos:  

 

[...] assim, um curso de Letras, que deveria propiciar o nascimento e 
o amadurecimento das artes da palavra, é um lugar onde se escreve 
para provas, se lê para nota, se disserta no vazio, para um 
interlocutor artificial – o professor – sobre textos de que é preciso 
falar antes de deixá-los falar a nós, antes de partir à procura da 
poesia e, como recomenda Drummond, penetrar surdamente no 
reino das palavras (LEITE, 1983, p. 89).  

 

Hoje, observando o cenário da universidade do século XXI, vê-se que há um 

movimento de busca por uma conscientização de sua função como formadora de 

profissionais para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e qualificado. 

Entretanto, problemas atrelados aos conteúdos e aos currículos ainda permanecem. 

A opinião de Lajolo (2005), estudiosa da área, acerca da formação do professor de 
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língua materna, pensada como questão maior dentro da particularização do trabalho 

com a literatura infanto-juvenil, toca nessa crise, situando-a como grande e antiga:  

  

[...] faz tempo que não se sabe qual é a formação necessária ao 
professor de língua materna. E não se sabe formá-lo porque também 
não se sabe o que ele deve formar, isto é, não se tem claro qual é a 
função da escola no que se refere à competência linguística que o 
aluno deve dominar ao abandonar os bancos escolares (LAJOLO, 
2005).  

  

Entendo como urgente a tomada de posição pela universidade e por nós, 

profissionais que atuamos nos cursos de Letras, sobre quais são os objetivos desse 

curso, pois é inaceitável que as teorias acadêmicas se distanciem da prática docente 

ou que, quando tentem se aproximar, transformem o conteúdo, em especial a leitura 

e a literatura, em um objeto estanque, pragmático e incompatível com as 

necessidades de aprendizagem dos futuros professores de Língua Portuguesa. 

Matêncio (1994) e Geraldi (1997) também se debruçaram sobre a análise de 

dificuldades mais específicas, enfrentadas nos cursos de Letras. Uma delas diz 

respeito ao fato de a pesquisa na área de ensino e aprendizagem, apesar de ter 

crescido nos últimos anos, continuar, ainda, reduzida, pois a “própria organização 

dos cursos de formação de professores de Letras tem dificultado que os avanços na 

pesquisa em língua materna interajam com a prática [escolar].” (MATÊNCIO, 1994, 

p. 81). Ou seja, existe um hiato entre os avanços científicos na área de formação de 

professores e o desenvolvimento da organização escolar brasileira.  

Por esse motivo, segundo Geraldi (1997), as faculdades de Letras têm 

formado professores que não se sentem preparados para ingressar no cotidiano 

escolar e retornam, frequentemente, à universidade com a expectativa primeira de 

suprirem lacunas da graduação. Essa assertiva do autor ganha “voz” nos dizeres 

dos sujeitos da pesquisa: 

 

[...] a sua pesquisa vai me ajudar a aprender a ensinar? Pergunto 
porque o curso, os professores ajudam mais a aprender a aprender, 
mas não a aprender a ensinar, e é isso que eu quero. (PFI 3) 
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Eu estou com medo sabia, medo da pesquisa? Medo de descobrir 
que já vou me formar e que ainda não sei ser professora de Língua 
Portuguesa, que ainda não estou pronta. (PFI 3) 

 

Sempre tive medo de ser professora, me sentia insegura desde que 
entrei na universidade e, confesso, ainda me sinto. Quando tive 
acesso à grade curricular [ao ingressar no curso], logo percebi que a 
universidade não me prepararia para se professora. (PFI 9) 

 

 

Ao materializar linguisticamente essas formulações, recolhidas no momento 

em que foi feito o convite para participar da investigação (PFI 3) e na ocasião da 

escrita da carta pedagógica (PFI 9), os sujeitos desses discursos inscrevem-se no 

lugar/posição de despreparo, de insegurança para o início à docência. Os efeitos de 

sentido veiculados no intradiscurso “medo”, “ainda não estou pronta” e “ainda me 

sinto [insegura]” reforçam esse sentimento. 

Em pequena revisão histórica, Matêncio (1994) afirma que, até o início do 

século XX, a formação do professor de língua materna10 no Brasil era ligada à 

tradição filológica e gramatical. A implantação dos cursos de Letras deu-se, apenas, 

na década de 1930, quando foram inseridos nas faculdades de Filosofia. Nesta 

ocasião, os três grandes objetivos que norteavam a instauração dos cursos de 

Letras eram: preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas 

atividades culturais; preparar candidatos ao magistério do ensino secundário, normal 

e superior; e realizar pesquisas nos vários domínios da cultura que constituem seu 

objeto de ensino. 

Além da amplitude inicial dos objetivos, um problema estrutural herdado 

dessa época e que permanece até os dias de hoje consiste, segundo Matêncio 

(1994), em uma espécie de divisão de responsabilidades: as disciplinas que tratam 

de estudos da linguagem cabem às faculdades de Letras, e o ensino de disciplinas 

de licenciatura às faculdades de Educação ou Pedagogia.  

                                                           

10 Matêncio (1994), neste e em outros trabalhos, utiliza a lexia “língua materna”. Ao longo da 
tese utilizei, com mais frequência, o termo “Língua Portuguesa”; entretanto, ressalto que, ao 
fazer uso de um ou outro, compreendo-os como expressões sinônimas.    
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Na UEFS, os profissionais do curso de Letras que trabalham na área de 

prática de ensino (com as metodologias e os estágios) ficam alocados no 

Departamento de Educação da Universidade, enquanto os profissionais que atuam 

com os componentes específicos (morfologia, fonologia, sintaxe, linguística, 

literatura) trabalham no Departamento de Letras e Artes. Não há, portanto, 

oportunidade de diálogos mais frequentes entre esses pares, uma vez que nos 

encontramos imersos na rotina de trabalho estabelecida por nossos departamentos. 

Isso não significa, embora, que não busquemos fazê-lo em encontros não previstos 

institucionalmente, por necessidade, em prol da formação dos alunos. Ou em 

ocasiões como a atual, de proposição do novo currículo para as Licenciaturas em 

Letras, oportunidade na qual fui convocada, junto aos meus pares do Departamento 

de Educação, para trabalhar nessa reformulação, tão desejada por nós.  

No entanto, tal separação na organização institucional da Universidade 

dificulta o debate acerca da compreensão dos estudos sobre a linguagem em uma 

dupla perspectiva: visando à formação específica e à formação pedagógica. É nítido, 

também, como esse fato se revela na compreensão dos alunos sobre o curso e 

sobre a formação do professor de Língua Portuguesa. Não raro, eles nomeiam e 

avaliam a grade curricular utilizando expressões como “as disciplinas de letras” ou 

“as disciplinas de educação”, como se o curso não fosse para formar um profissional 

da educação que atua na área de Letras.  

Dessa forma, quando chegam aos últimos semestres, se veem confrontados 

com a necessidade de pensar como o referencial técnico e específico de cada 

subárea de conhecimento do campo das Letras pode e precisa ser pensado na 

perspectiva pedagógica, oportunidade que enunciam somente acontecer quando 

chegam ao sexto semestre, na disciplina Didática (também oferecida pelo 

Departamento de Educação), e ao sétimo e oitavo semestres, com as disciplinas 

Metodologia de ensino de Língua Portuguesa e Estágio Supervisionado de Língua 

Portuguesa e Literatura.  

Voltando à análise, mais um pouco, da história da formação em Letras, 

Matêncio (1994) lembra que, por volta dos anos 1960, a Linguística foi introduzida 

nos cursos e começou a ganhar espaço na formação de professores, mas sem 

provocar mudanças imediatas no processo formativo. Quando ocorreu, em 1964, 
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uma reforma nos cursos, a Linguística passou a ser ministrada junto a outras 

disciplinas consideradas básicas e, só então, o estudo de literaturas em Língua 

Portuguesa também ganhou espaço.  

Nas décadas posteriores, de acordo com a autora, a perspectiva linguística 

estruturalista, que concebia o sistema linguístico como algo fechado, se viu 

confrontada pela perspectiva gerativa, cujo interesse não recaía sobre o sistema, 

mas sobre a linguagem como capacidade humana passou a conviver. Nos anos 

subsequentes à sua implantação, a Linguística passou a se desenvolver tomando 

novos rumos, deixando de priorizar análises no nível frásico e se interessando pelo 

texto e discurso. No final dos anos 70 e início dos 80, aparecem as publicações 

subsidiadas por órgãos governamentais, com reflexões teóricas e propostas de 

abordagens que, no campo da linguagem, interferiram nos referenciais teóricos 

utilizados para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.   

Diante dessa pequena retomada histórica da formação do professor de 

Língua Portuguesa, uma questão que se coloca para esta pesquisa é como pensar o 

cenário da formação desse profissional nos dias de hoje, com os problemas já 

apontados, incluindo o relacionado à dicotomia entre a formação pedagógica e a 

formação específica (bem como a falta de projetos globais para eliminar essa 

controvérsia). A primeira ideia é pensar essa formação, inserindo-a no contexto da 

sociedade moderna em que vivemos, cada vez mais semiotizada, na qual as 

práticas de linguagem extrapolam e muito as atividades normalmente exercitadas na 

escola, nas aulas de ler e escrever.  

Uma sociedade, em verdade, que exige cada vez mais a formação de sujeitos 

que saibam lidar com as múltiplas informações circundantes, que sejam críticos, 

autônomos e criativos, ou seja, uma sociedade que se desenvolve nos limites de 

uma modernidade líquida (BAUMAN, 2001), na qual os conceitos e as relações 

humanas são fluidas, alteram-se quando submetidas a tensões. 

A conhecida Era da Informação vem sendo considerada como um novo 

momento histórico em que a base de todas as relações se estabelece através da 

informação e da sua capacidade de processamento e de geração de conhecimentos. 

Castells (1990) a define como “sociedade em rede”, cujo lastro se baseia pela 
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apropriação da Internet, com seus usos e aspectos incorporados pelo sistema 

capitalista.  

A sociedade em rede também é analisada por Lévy (1999), sob o codinome 

de “cibercultura”, sendo, pois, este o novo espaço de interações propiciado pela 

realidade virtual (criada a partir de uma cultura informática). Ao explicar o virtual, a 

cultura cibernética, em que as pessoas experienciam uma nova relação espaço-

tempo, Lévy (1998) utiliza a analogia da “rede” para indicar a formação de uma 

inteligência coletiva11. Sem dúvidas, o auge dessa sociedade informacional tem 

como traço característico o avanço vertiginoso da tecnologia de ponta e do fluxo de 

informação pela comunicação. 

É no interior dessa modernidade sempre em processo, em construção, 

baseada no uso compartilhado de recursos, na construção coletiva de 

conhecimento, na interação de espaço e de tempo livre de restrições e na 

valorização do direito à informação, às tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) e à educação, como um bem comum, que reflito sobre qual deve ser o perfil do 

professor de língua materna em uma sociedade marcada por rupturas e mudanças e 

como deve ser a sua formação.  

 Compreendo que a formação do professor de Língua Portuguesa deve 

buscar percorrer um eixo central, a saber, a formação de um sujeito de/do 

conhecimento, alvo de um trabalho pedagógico que lhe permita assumir tal posição 

e que esteja ancorada em bases, de um lado, por um amplo referencial teórico e 

metodológico, de maneira que permita a esse professor a possibilidade de escolher 

dentre as melhores e mais consistentes opções teórico-metodológicas oferecidas 

durante o curso de formação inicial e, de outro, por experiências investigativas, que 

o capacite para assumir o conhecimento específico e o pedagógico por critérios que 

venham culminar na sustentação de uma prática profissional que atenda às 

demandas da sociedade.   

                                                           

11
 Embora os dois autores sigam linhas distintas, Castells (1990), focando mais em uma 

abordagem marxista da sociedade capitalista; e Lévy (1998, 1999), voltando-se mais para 
um pensamento antropológico, há um aspecto que não se pode deixar de notar na 
intersecção dos dois autores acerca dos estudos das tecnologias de comunicação: não é 
possível mais ignorar a importância dessas tecnologias à vida em sociedade. 
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Para formar um profissional de Língua Portuguesa nesse contexto de 

sociedade contemporânea, a primeira questão a se pensar é a que concepção de 

linguagem esses professores estão expostos em seu processo de formação inicial e, 

ao mesmo tempo, que concepção de linguagem é exigida desse professor quando 

ele começa a exercer sua docência. Parto da mesma premissa defendida por 

Geraldi (2001): 

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala 
de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer 
metodologia de ensino articula uma opção política – que envolve 
uma teoria da compreensão e interpretação da realidade – com os 
mecanismos usados na sala de aula. (GERALDI, 2001, p. 40) 

 

O modo como se concebe a linguagem, portanto, é fator determinante para se 

realizar o trabalho com a Língua Portuguesa na sala de aula. Nesse sentido, o que 

ensinar, de que maneira fazê-lo e a favor de quem, apontados na epígrafe que abre 

essa seção são questões que se põem no centro debate, pois a seleção dos objetos 

de estudo, a definição das estratégias, os objetivos que se pretende alcançar, a 

bibliografia escolhida, a forma como a avaliação é pensada, tudo isso, interfere e se 

relaciona com o fazer pedagógico do profissional da linguagem, ou, nas palavras de 

Geraldi (2001, p, 40), “corresponderá, nas nossas atividades concretas de sala de 

aula, ao caminho por que optamos”.   

 Antunes (2003) reafirma essa premissa ao destacar que toda atividade 

pedagógica de ensino de português tem subjacente, quer seja de forma explícita ou 

intuitivamente, uma dada concepção de linguagem. Segundo a autora,  

 

Nada do que se realiza em sala, seja no trabalho com leitura, escrita, 
oralidade e/ou análise linguística, deixa de estar dependente de um 
conjunto de princípios teóricos a partir dos quais os fenômenos da 
linguagem são percebidos e tudo, consequentemente, se decide 
(ANTUNES, 2003, p. 39). 

 
Em comum, as premissas apontam o fato de que não pode haver uma prática 

de ensino de Língua Portuguesa eficiente sem que esta esteja pautada em 

princípios teórico-metodológicos sólidos para uma melhor compreensão do 

funcionamento da linguagem humana. Porém, muitas práticas pedagógicas 

tradicionais, realizadas na escola, ainda estão relacionadas a uma concepção mais 
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ingênua da linguagem, segundo a qual haveria uma relação transparente e unívoca 

entre pensamento e linguagem. Tais práticas refletem uma tendência de percepção 

dos fatos linguísticos: aquela centrada na língua enquanto um sistema em potencial, 

enquanto conjunto abstrato de signos e regras, desvinculado de suas condições de 

uso.    

Em decorrência, a escola torna-se o espaço para que sejam reproduzidos os 

usos linguísticos autorizados com a palavra escrita e, por isso mesmo, autoritários. 

No interior dessas práticas, resta ao leitor e produtor de textos ocupar o lugar que 

lhe é destinado institucionalmente, sem que lhe seja permitido reconhecer a 

historicidade constitutiva da linguagem e (re)construir sua própria história de leitura e 

escrita.  

Uma visão mais ampla da linguagem para uma instância compreendida como 

dialógica foi postulada por Bakhtin (1986). Para o filósofo, a linguagem deve ser 

compreendida como uma atividade que ocorre entre indivíduos socialmente 

constituídos e imersos em relações historicamente dadas. Na concepção 

bakhtiniana “um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 

reflete e refrata uma outra. [...] Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação 

ideológica.” (BAKHTIN, 1986 p.32).  

É em torno dessa visão que o filósofo, na obra Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (Bakhtin/Volochinov)12, também considera que a palavra é um fenômeno 

ideológico por natureza na medida em que ela registra as menores variações das 

relações sociais nas situações de comunicação. Em outras palavras, é possível 

compreender que é no curso da interação verbal que a palavra irá se efetivar como 

um signo ideológico, caracterizada por transformar e ganhar diferentes sentidos, de 

acordo com o contexto no qual ela se insere.  

Portanto, na concepção que entendo ser a mais profícua, a língua não é um 

sistema de signos criado para representar o mundo, ao contrário, ela é constitutiva 

do mundo. Isso implica dizer que a língua não é um conjunto de palavras com 

                                                           

12 Essa obra, datada de 1929, constitui-se aporte essencial para estudos de várias áreas do 
conhecimento, em especial para a área de Letras. Ao teorizar o conceito de linguagem como 
interação, o filósofo traz à pauta reflexões que consideram a natureza social e dialógica da 
linguagem, daí Bakhtin ser considerado uma espécie de precursor ou antecipador dos 
estudos do texto e do discurso. 
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significados fixos e transparentes que estão à disposição dos seus usuários, como 

em um dicionário. Ela é opaca, indeterminada e com ela criamos sentidos e 

operamos com eles, por meio de diferentes textos. Nesse sentido, o estudo de 

língua (e leitura, e escrita) mais produtivo se ocupa prioritariamente da produção de 

sentido, do funcionamento do texto e do discurso, tomando como unidade de análise 

a língua em contextos de uso.   

Essa opacidade da linguagem é explicada por Orlandi (2005a, p. 17), para 

quem “a linguagem não é transparente. Desse modo ela não procura atravessar o 

texto para encontrar um sentido do outro lado”. Ou seja, o que interessa para a 

autora é a forma como a língua é praticada, como ela produz sentidos dentro da 

sociedade, da história. Aí reside a ideia de que não é possível atravessar a 

linguagem para descobrir algo (o sentido) lá atrás, pronto. O que interessa mesmo é 

a língua no mundo.  

Foi na esteira do pensamento bakhtiniano que vimos surgir uma concepção 

de linguagem inserida em uma tradição interacional, dialógica, da linguagem como 

atividade e ação no mundo, que acabou por influenciar e orientar discussões sobre o 

ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa em documentos oficiais (como os 

PCN e PCNEM de Língua Portuguesa) e em obras de vários estudiosos da área de 

Letras (GERALDI, 1996; 1997; 2001; ANTUNES, 2003; KOCH; ELIAS, 2010; 

KLEIMAN; MATÊNCIO, 2005; ROJO, 2000).  

Entretanto, Oliveira (2008) frisa que a concepção de linguagem hegemônica 

na grande maioria das grades curriculares dos cursos de formação inicial de 

professores de Língua Portuguesa, ainda, adota um conceito de língua que apenas 

descreve, prescreve e prioriza as relações entre signos.  

 
Essa concepção ancora-se em uma ideia de língua legítima e 
legalizada, um produto acabado, sem relação com seus usuários e 
suas historicidades e, é a partir dela, que são pensadas, 
programadas e executadas as atividades de ler e escrever na escola. 
A nosso ver, uma concepção que [...] torna-se insuficiente para 
fundamentar os processos formativos de professores de Língua 
Portuguesa que objetivem dar respostas às exigências da sociedade 
do conhecimento (OLIVEIRA, 2008, p. 178).  
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Concordo com a autora. Não é essa concepção de língua que possibilita aos 

sujeitos realizarem operações de compreensão e interpretação dos signos que 

circulam na sociedade, interagirem com outros sujeitos, atendendo às exigências 

dessa contemporaneidade, colaborando para diminuir as desigualdades sociais.  

Ainda que se reconheçam os avanços que as pesquisas nesse campo têm 

alcançado, urge, ainda, a necessidade de que as alterações realizadas nas grades 

curriculares dos cursos de formação inicial garantam espaço para a presença 

dessas orientações nas práticas a serem realizadas em sala de aula, a fim de 

minimizar o abismo existente entre processos formativos e o que a sociedade exige 

do uso da língua dos seus cidadãos.  

Acerca dessa ideia, Geraldi (1996) adverte-nos: 

 

O estudo e o ensino de uma língua não podem deixar de considerar 
[...] as diferentes instâncias sociais, pois os processos interlocutivos 
se dão no interior das múltiplas e complexas instituições de uma 
dada formação social. A língua, enquanto produto desta história e 
enquanto condição de produção da história presente, vem marcada 
pelos seus usos e pelos espaços sociais destes usos. Nesse sentido, 
a língua nunca pode ser estudada ou ensinada como um produto 
acabado, pronto, fechado em si mesmo [...]. (GERALDI, 1996, p. 28)   

 

No interior dos cursos, um dos espaços formativos para se pensar essas 

questões é o espaço do estágio supervisionado, área em que atuo e sobre a qual 

passo a escrever.  

 

2.3.1 O papel do estágio curricular supervisionado na formação docente 

 

Entendo que a dimensão profissional da atividade docente precisa ser 

assumida pelos futuros professores já na formação inicial, pois o professor não 

pode, como critica Sacristán (1999, p. 76), ser “um técnico que se limita a aplicar 

corretamente um conjunto de directivas, mas um profissional que se interroga sobre 

o sentido e a pertinência de todas as decisões em matéria educativa.”      

 Como professora formadora do curso de Letras, atuando na área Prática de 

Ensino, uma questão que me acompanha de forma permanente é: que lugar ocupa o 
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estágio na vida do futuro professor? Palavras-chave me ajudam a apresentar 

significados do estágio no trabalho que desenvolvo com as turmas de futuros 

professores de Língua Portuguesa: espaço de formação, produção de saberes, 

reflexão da prática docente, dimensão teórico-prática, articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

 Essas ideias centrais se ancoram em princípios que com elas se coadunam, 

defendidos por estudiosos da área que debatem a importância do estágio no 

processo de formação inicial de professores. Acerca da necessidade de afastar-se 

ao máximo da compreensão do estágio como um mero elemento da matriz 

curricular, Barreiro e Gebran (2006) declaram que  

 

a formação inicial e o estágio devem pautar-se pela investigação da 
realidade, por uma prática intencional, de modo que as ações sejam 
marcadas por processos reflexivos entre os professores-formadores 
e os futuros professores, ao examinarem, questionarem e avaliarem 
criticamente o seu fazer, o seu pensar e a sua prática (BARREIRO; 
GEBRAN, 2006, p. 21). 

 

 Esse princípio alimenta a defesa do estágio como um campo de 

conhecimento; isso implica atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua 

tradicional redução à atividade prática e instrumental. Sendo um campo de 

conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos de formação com o 

campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. 

 Entretanto, essa compreensão se torna difícil pelo fato de os estágios 

supervisionados constituírem-se atividades caracterizadas como disciplinas 

ministradas apenas nos dois últimos semestres da graduação, como ainda ocorre na 

UEFS, após os alunos terem uma visão das principais teorias e fundamentos 

atinentes ao campo da linguagem, mas poucas relativas às práticas pedagógicas. 

Situadas no final do curso, acabam por criar a falsa ideia, por parte dos alunos, de 

que é somente naquele momento específico da graduação que eles se tornarão, 

enfim, professores, como afirmam estes sujeitos: 

 

Eu espero que o estágio supervisionado me ajude a aplicar tudo que 
aprendi ao longo do curso, porque eu vi muita teoria. Acho que agora 
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é hora de por em prática o que aprendi nesses quatro anos nas 
disciplinas. (PFI 6) 

 

Olha, eu posso ser sincera, professora? Eu não sei se quando eu 
entrar na sala de aula vou me lembrar na hora exata, se vou 
conseguir, sabe, me recordar de tudo que li dos teóricos. (PFI 9) 

 

É muito diferente da teoria a prática. Muito. Durante a regência, a 
gente lembra de muitas coisas que estudamos, que lemos, da teoria 
mesmo, mas colocar tudo isso em prática é praticamente impossível. 
(PFI 1) 

 

 Essa hipótese ganha contorno nas narrativas dos graduandos, que 

denunciam a inexistência, ao longo do curso, de uma relação entre os 

conhecimentos teóricos específicos e aqueles relativos aos fundamentos de ensino 

de língua materna: 

 

Agora que o estágio acabou eu posso afirmar com toda certeza: o 
curso não ensina a gente a ser professor não. O que adiantou eu 
ficar estudando tudo de sintaxe, de fonologia, se lá, na hora da 
prática, é tudo diferente? (PFI 4) 
 

 
 As narrativas reforçam uma situação comum nas licenciaturas em Letras, que 

costumam abordar diversas teorias sem atribuir a elas alguma dimensão 

pedagógica. A formação específica fica, portanto, desvinculada da formação 

pedagógica. Os dizeres formulados (d)enunciam a necessidade de uma formação 

profissional que articule conhecimentos teóricos, específicos de cada área e 

práticos, que auxiliem o futuro professor a compreender, planejar, executar e avaliar 

a ação educativa em sua dimensão real.  

 Na pesquisa, não é possível afirmar que os efeitos do estágio tenham se 

configurado dessa forma para todos os sujeitos, visto que em alguns dizeres o 

estágio parece ter conseguindo alcançar o papel de espaço fecundo para 

(re)ordenação das ações didáticas a partir das teorias, como se vê na carta 

pedagógica de um professor em formação: 

 

O Estágio supervisionado possibilitou um olhar minucioso sobre o 
trabalho desenvolvido pelo professor. Aprendi que as diferenças nem 
sempre são empecilhos, mas possibilidades de conhecer pontos de 
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vista diferentes. Independente do planejamento do dia, o professor 
tem que sempre ter um plano extra, pois imprevistos acontecem. A 
docência exige de nós dedicação, profissionalismo, e, sobretudo, 
gostar de pessoas, porque é uma atividade desenvolvida em 
conjunto e para total aproveitamento das aulas é necessário 
estabelecer uma boa convivência pautada no respeito e carinho (PFI 
5).  

 

 Ora, o estágio supervisionado, como um dos componentes curriculares nos 

cursos de formação inicial de professores, tem o papel de promover a práxis docente 

e, nessa dimensão, pode ser compreendido como um espaço propício para a 

aprendizagem do conhecimento profissional e para o desenvolvimento da 

consciência crítica do futuro professor de Língua Portuguesa. Tomo, aqui, a 

ideia de “práxis” concebida por Vázquez (1997), para quem  

 

[...] práxis é, na verdade, atividade teórico-prática; ou seja, tem um 
lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a 
particularidade de que só artificialmente, por um processo de 
abstração, podemos separar, isolar um do outro. Daí ser tão 
unilateral reduzir a práxis ao elemento teórico, e falar inclusive de 
uma práxis teórica, como reduzi-la ao seu lado material, vendo nela 
uma atividade exclusivamente material. (VÁZQUEZ, 1997, p. 241)  

 

 Desse modo, teoria e prática são igualmente importantes para a atividade 

docente. Por esse motivo, uma meta inicial no trabalho que se inicia a cada 

semestre é superar a limitação imposta pela ideia de estágio como mero contato 

com a prática, muito disseminada, inclusive, pela disposição do componente 

forma isolada, situado ao final do curso.  

 Concordo com Lima e Aroeira (2011), quando afirmam que o grande 

desafio do estágio “é constituir-se como esse espaço de aprendizagem que nos 

leva a refazer continuamente a prática e a descobrir novos jeitos de 

compreender nosso fazer pedagógico e de conviver com ele” (LIMA; AROEIRA, 

2011, p. 117).  

 Mas para isso acontecer é necessário estabelecer diálogos pedagógicos 

e reflexivos entre formadores e formandos, não só nas disciplinas de estágio, 

mas em todo o decorrer do curso. Quando, na disciplina, eu abri espaço de 

registro e reflexão dos trajetos formativos vividos pelos alunos na academia e 
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também em outras esferas de suas vidas, percebi o quanto daquelas 

experiências narradas e daquelas singularidades podiam se transformar em 

objetos de reflexão, problematização da práxis e aprendizagem da docência.  

O estágio pode funcionar como o momento no curso capaz de favorecer, a 

construção de “comportamentos de observação, reflexão crítica e reorganização das 

ações, características próximas à postura de um pesquisador, investigador capaz de 

refletir e reorientar sua própria prática, quando necessário” (KENSKI, 1991, p. 11). 

Tal compreensão reforça a ideia de que o Estágio se constitui espaço privilegiado 

para a construção de uma postura investigativa que envolve a reflexão e a 

intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade, 

tornando, dessa maneira, o professor um ator de sua própria práxis.  

Pimenta e Lima (2004) também se posicionam de forma contrária à 

perspectiva aplicacionista de estágio, ainda muito disseminada, que corrobora uma 

forte ideologia instrumentalista e uma formação fragmentada, na qual a atividade de 

estágio fica reduzida à hora da prática, ao como fazer, à aplicação de técnicas a ser 

empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas do 

manejo.  

Em oposição a essa visão, concordo com as autoras quando defendem o 

estágio como campo epistemológico e locus de produção de saberes no qual a 

pesquisa deve ocupar um papel de grande importância. Reforçando a potencialidade 

integradora do estágio com relação aos polos teoria e prática, as autoras 

argumentam:  

 

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas 
para análise e investigação que permitem questionar as práticas 
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, 
colocar elas próprias em questionamento, uma vez que as teorias 
são explicações sempre provisórias da realidade (PIMENTA; LIMA, 
2004, p. 43). 

 

Outro pressuposto que se busca assumir com os alunos é a discussão do 

caráter integralizador do estágio, por meio da aproximação da realidade da sala de 

aula e, ainda, a relevância dessa aproximação para a prática da reflexão teórica. 

Com a prática da reflexão sobre a prática vivida in loco, e uma iluminação teórica 

pairando sobre esta, novas perspectivas de ensino podem ser proporcionadas. Isso 
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favorece, segundo Piconez (1991, p. 27), “uma postura crítica, mais ampliada, que 

permite perceber os problemas que permeiam as atividades e as fragilidades da 

prática”. Contudo, essa falta de conexão entre as universidades e as escolas-campo 

do estágio parece existir, como afirma um dos sujeitos: 

O estágio no final do curso, no último semestre, realmente não 
adianta, não funciona. A gente tem que fazer tudo junto: observação, 
diagnóstico, planejamento, co-participação e regência. A gente 
bagunça o cotidiano da escola, por isso que várias escolas não 
querem receber estagiários mais. Como a gente vai fazer tudo isso 
ao mesmo tempo em um calendário tão curto? (PFI 4). 

 
  As experiências in loco, como afirmei, não podem nem devem ser simples 

ocasião para que os futuros professores apliquem o que aprenderam no curso, mas, 

sim, oportunidade para que se efetive a aprendizagem docente. Quando as ações 

promovidas pelo estágio constituem práticas colaborativas entre pares da 

universidade e da escola, tal como defende Piconez (1991), o estágio ganha seu 

potencial formativo. Isso porque as práticas de reflexões não podem acontecer no 

plano individual, elas precisam ser partilhadas. Incorporar os dados produzidos pelos 

diversos atores do processo — formadores, formandos e professores e alunos da 

educação básica — possibilita momentos de socialização de saberes e produção de 

conhecimentos.   

Embora sejam muitos os percalços enfrentados por professores formadores e 

por professores em formação, os dois lados reconhecem as possibilidades 

formativas no decurso do estágio curricular supervisionado. Este é o momento no 

qual saberes diversos - acadêmicos e pessoais - são mobilizados, de tal forma que 

conferem ao estágio o princípio de que ele deve caminhar para a reflexão - a partir 

da realidade - e de que ele se constitui o espaço onde o professor em formação se 

tornará, conforme defendem Pimenta e Lima (2004), o agente de sua práxis 

pedagógica.  

É importante que o estágio se constitua, também, um espaço formativo para o 

nós, professores formadores, e não somente para o futuro professor. Por meio da 

pesquisa, os saberes construídos podem servir para rever e reorganizar convicções. 

Pimenta e Lima (2004), ao argumentarem sobre a importância da pesquisa como 

alicerce para uma formação contínua, permanente e reflexiva, afirmam que  
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a pesquisa é componente essencial das práticas de estágio, 
apontando novas possibilidades de ensinar e aprender a profissão 
docente, inclusive para os professores formadores, que são 
convocados, a rever suas certezas, suas concepções do ensinar e do 
aprender e seus modos de compreender, de analisar, de interpretar 
os fenômenos percebidos nas atividades de estágio. Assim o estágio 
torna-se possibilidade de formação contínua para os professores 
formadores (PIMENTA E LIMA, 2004, p.114).  

 

 No curso de Letras da UEFS, os conhecimentos pedagógicos sobre ensino 

de língua materna são discutidos, como afirmei, nas disciplinas Metodologia de 

Ensino de Língua Portuguesa (sétimo semestre) e Estágio Supervisionado de 

Língua Portuguesa e Literatura (oitavo semestre). Na primeira, os alunos discutem 

os fundamentos de planejamento, ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, 

realizam observações de aulas e planejam projetos didáticos que serão aplicados 

em escolas no semestre subsequente. Na segunda, eles planejam, vivenciam e 

avaliam uma experiência de estágio de regência em escolas-campo da comunidade, 

a partir do projeto didático elaborado no semestre antecedente.  

No plano de ensino da disciplina Estágio Supervisionado de Língua 

Portuguesa e Literatura, cuja carga horária é de 105h, constam as seguintes 

competências e habilidades a serem alcançadas: fortalecer a articulação sistemática 

da universidade com as escolas-campo de estágio da comunidade, efetivando uma 

postura que evidencie o repensar do fazer pedagógico docente, considerando os 

aspectos cognitivo, sociocultural e afetivo-emocional, como norteadores da formação 

do(a) professor(a) reflexivo(a); analisar criticamente a prática docente de Língua 

Portuguesa, estabelecendo relações com a teoria, construindo modalidades de 

intervenção didática inseridas no contexto contemporâneo; executar e (re)avaliar 

propostas de ação pedagógica nas escolas-campo de estágio, considerando os 

eixos temáticos do ensino da Língua Portuguesa: leitura, produção de textos, análise 

linguística e estudos da literatura; vivenciar uma experiência de Estágio 

Supervisionado em escolas-campo da comunidade, a partir da aplicabilidade de 

Projetos de Trabalho, de Intervenção e/ou Didático, na área de Língua Portuguesa. 

  A investigação deste estudo nasceu nesse cenário de trabalho, quando são 

discutidas com os alunos questões atinentes ao ensino e à aprendizagem de língua 

materna, a partir dos campos de ensino (ANTUNES, 2003) ou unidades de ensino 

(GERALDI, 2001), assim definidos: leitura, escrita, oralidade e gramática (análise 
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linguística). Neste estudo, no entanto, o foco recai sobre apenas um deles, o eixo da 

leitura, que é o eixo central dos projetos de intervenção e/ou didáticos elaborados 

pelos alunos, a partir dos quais todos os outros são mobilizados. 

 Foi no espaço desses componentes, como informei no primeiro capítulo, em 

discussões com os futuros professores de Língua Portuguesa, que surgiram os 

debates sobre algumas unanimidades concebidas na prática de ensino de Língua 

Portuguesa, os quais levaram ao desenvolvimento desta tese. Uma delas diz 

respeito ao fato de que ler (e escrever) precariamente são as questões dramáticas e 

centrais na escola, drama, inclusive, estendido à grande parte da população 

(LERNER, 2002).  Outra consiste no fato de que o ato da leitura deve propiciar aos 

alunos condições para que possam, de forma autônoma, construir interpretações, 

acatar, refutar, validar, sustentar pontos de vista e escrevê-los para o mundo 

(ANTUNES, 2003).  

E, outra, por conseguinte, perpassa a convicção de que para tornar os alunos 

leitores que gostem/queiram ler, os professores precisam ser sujeitos da leitura e 

reconhecer-se como tal, ou seja, os próprios professores precisam estabelecer 

relações estreitas com a linguagem, experimentando a leitura como uma prática 

social e cultural (SILVA, 2009).  Para dar conta dessa articulação, entre a formação 

de professores de Língua Portuguesa e a leitura, passo a apresentar o itinerário da 

pesquisa no capítulo seguinte.  
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3 ITINERÁRIOS DA PESQUISA: O TRAJETO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O que move um pesquisador para a realização de uma pesquisa? 

Pesquisamos quando queremos encontrar respostas para questões que nos 

inquietam no mundo, e não há como observar o mundo independente das práticas 

sociais e discursivas e dos significados por elas constituídos. Compreendo que, 

quando pesquisamos, nos propomos a interpretar as ações que têm lugar em um 

determinado espaço, em uma dada cultura e começamos sempre motivados por 

indagações iniciais, como: o que está acontecendo aqui? Por que acontece dessa 

forma? O que essas ações significam para as pessoas envolvidas?  

 Como sujeito integrante de uma dada realidade — professora formadora da 

área de prática de ensino do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da UEFS 

—, inquietou-me, no labor do meu fazer pedagógico, o fato de futuros professores de 

Língua Portuguesa chegarem ao momento do estágio supervisionado revelando 

desconforto e dificuldades com as práticas de leitura que se propunham a realizar 

nos campos de atuação. E os dizeres por eles produzidos, tanto nas aulas quanto 

nos campos de estágio, trouxeram-me inquietações que me levaram a indagar sobre 

o que eles pensavam, sentiam, analisavam, julgavam a respeito de suas formações 

como leitores. Esses sentimentos que me revolviam me fazem lembrar uma pequena 

história intitulada “Uma fábula do tempo de Esopo”, contada por Galeano, no livro O 

caçador de histórias:  

    

Uma velha descobriu, meio maltratado no chão, um cântaro vazio. 
Do Cântaro só tinha sobrevivido o aroma do bom vinho de Palermo. 
Ela aspirava o perfume dos restos daquele fino cântaro uma e outra 
vez, com prazer crescente. E depois de muito aspirar dedicou este 
versinho ao vinho que o cântaro havia guardado: - Se estas são tuas 
pegadas, como terão sido os teus passos? (GALEANO, 2016, p. 71). 

     

 Se aquelas eram as “pegadas” deixadas por meus alunos, quais teriam sido 

os caminhos percorridos até aquele momento de suas vidas, no que se refere à 

leitura? Como suas trajetórias se relacionavam com a constituição desses sujeitos 

como professores leitores?  
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 Uma vez interessada pelos percursos dos alunos-mestres, foi preciso traçar, 

também, o itinerário para a realização da pesquisa (ou poderia chamar de uma longa 

viagem?). Primeiro, o ponto de partida, no qual o estudo se inspira e se ancora; em 

seguida, as rotas traçadas para percorrer o trajeto, as ações executadas, os 

encontros com os outros viajantes — os colegas de trabalho que colaboraram com o 

estudo e os atores principais: os sujeitos da investigação —; a descrição do campo; 

o roteiro com os instrumentos utilizados para não se perder na constituição do 

corpus e as bases teórico-metodológicas para a compreensão das materialidades 

discursivas produzidas.  

 É sobre esse longo percurso que passo a escrever neste capítulo 

metodológico. De antemão, relendo hoje o meu diário de bordo, vejo como foi um 

percurso marcado por momentos de desencontro, de angústia, de solidão, de 

incompletude, mas também de encontros, de aprendizado e de formação, os quais 

representam processos inerentes ao fazer pesquisa, ao formar-se.  

 

3.1 PONTO DE PARTIDA: ANCORAGENS DA PESQUISA 

  

Na sequência dos passos não posso ver mais 
 que a sequência dos passos  

E eles seguem-se como se eu os visse 
 seguirem-se realmente  

Do fato deles serem tão iguais a si mesmo  
E de não haver uma sequência de passos que o não seja  

É que eu vejo a necessidade de nos não iludirmos  
sobre o sentido claro das coisas 

 

(PESSOA, 1953, p. 168)
13

 

 
 

  No contexto de surgimento do tema que deu origem ao objeto investigado, 

uma questão que se apresentou inicialmente foi: como iluminar teoricamente 

aqueles dados que se desenhavam à minha frente, naquela realidade da qual eu 

                                                           

13 Fragmento do longo poema intitulado “Para além d’outro oceano”, publicado em 1953 pela 
Editora Inquérito, em Poemas inéditos de Fernando Pessoa destinados a Orfeu 3, escrito 
por de José Coelho Pacheco, considerado um semi-heterônimo de Pessoa. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000001.pdf. Acesso em: 27 abr. 2017.  

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000001.pdf
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também fazia parte, junto com meus alunos? Decidi, então, investigar a formação 

leitora do profissional de Letras por meio de suas histórias de leitura – pessoais e de 

início à docência –, a fim de compreender como os processos de formação do 

professor-leitor se constituem nas experiências pessoais e acadêmicas. 

Teoricamente, Minayo (2013) define pesquisa como  

 

a atividade básica das Ciências na sua indagação e construção da 
realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino. 
Pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca e, por isso, tem a característica do acabado provisório e do 
inacabado permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva 
da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 
particular entre teoria e dados, pensamento e ação. (MINAYO, 2013, 
p. 47).  

 

Nessa empreitada acadêmica, contudo, além de combinar teoria e dados, 

como assegura a autora, é preciso, também, combinar pensamento e ação. Era 

necessário escolher os pontos de ancoragem e os caminhos para produzir os dados 

e interpretá-los, uma vez que o que se “via” não era nem de longe o principal, pois o 

que está aparente nos dados é muitas vezes uma manifestação superficial. Em uma 

perspectiva discursiva, inclusive, como ressalta Orlandi, “[...] não existem dados 

enquanto tal, uma vez que eles resultam já de uma construção, de um gesto teórico” 

(ORLANDI, 1996, p. 211).  

Para investigar as histórias de leitura dos sujeitos, foi imprescindível prever 

uma sequência de passos a serem trilhados. De início, ao pensar na pesquisa, havia 

um receio, um medo de deparar-me com um volume de dados e não trabalhar na 

sua produção a contento. Tal como diz o poeta na epígrafe: “É que eu vejo a 

necessidade de nos não iludirmos sobre o sentido claro das coisas”.  

Nesse sentido, foi imprescindível tomar por base um aporte teórico-

metodológico que me auxiliasse a compreender como os discursos produzidos pelos 

sujeitos significavam, ou seja, eu não poderia me iludir, até porque os sentidos, em 

perspectiva discursiva, não são “claros”, mas possíveis (ORLANDI, 2006b). Era 

preciso olhar para o campo – do qual eu também faço parte - e captar o objeto em 

estudo com base na perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos 

os pontos de vista relevantes, escolhendo trilhas, caminhos, métodos para seguir 

adiante.  
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A capacidade de compreensão de um pesquisador está enraizada em seus 

próprios significados, pois o pesquisador não é sujeito passivo, mas ativo. Para 

Trivinos (1987, p. 13), “o pesquisador, por coerência, por disciplina, deve ligar a 

apropriação de qualquer ideia à sua concepção do mundo, em primeiro lugar, e, em 

seguida, inserir essa noção no quadro teórico específico que lhe serve de apoio para 

o estudo dos estudos sociais”.  

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a linha adotada é a 

dos estudos qualitativos, perspectiva a partir da qual um fenômeno pode ser mais 

bem compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Na definição de Minayo (2013), 

  

o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 
relações, das representações, das crenças, das percepções e das 
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 
sentem e pensam. [...] as abordagens qualitativas se conformam 
melhor a investigações de grupos e segmentos delimitados e 
focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e 
para análises de discursos e de documentos. (MINAYO, 2013, p 57).  

 
 

No campo da Educação, o impacto e a difusão de métodos qualitativos em 

uma escala considerada maior ocorreu, segundo Weller e Pfaff (2010), somente 

entre as décadas de 1950 e 1970 na Inglaterra, França e nos Estados Unidos e, na 

Alemanha, a partir de meados da década de 1960 e, desde então, diversos foram os 

métodos desenvolvidos de análise de dados qualitativos. No Brasil, o 

desenvolvimento e o interesse pela pesquisa qualitativa começam em meados da 

década de 1970 (GATTI; ANDRÉ, 2010) e as abordagens abarcam três diferentes 

vertentes: etnografia; história oral e análise biográfica; análises interacionistas e de 

discursos, sendo a etnografia a tradição mais antiga na área de educação.  

Gamboa (2000), ao discutir as principais abordagens epistemológicas das 

pesquisas em Educação no Brasil, também apresenta três vertentes. Uma delas é 

representada por estudos empíricos-analíticos ligados a métodos quantitativos e 

outras duas tradições fortemente vinculadas a abordagens qualitativas, divididas em 
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estudos fenomenológicos-hermenêuticos e estudos orientados pelo referencial 

teórico do materialismo dialético.14  

Os métodos (auto)biográficos, como observa Gamboa (2000, 2007), são mais 

comuns em estudos fenomenológicos-hermenêuticos, cujo foco das investigações 

recai sobre uma abordagem compreensiva dos significados atribuídos pelos sujeitos 

às suas ações. Souza (2007) reforça essa compreensão: 

 

é no bojo do paradigma compreensivo que a história de vida se 
legitima como método/técnica de investigação/formação, situando-se 
no campo da virada hermenêutica, em que se compreendem os 
fenômenos sociais como textos e a interpretação como atribuição de 
sentidos e significados das experiências individuais e coletivas. 
(SOUZA, 2007, p.65).  

 

Considerando a expansão dos métodos qualitativos no Brasil, cabe registrar o 

reconhecimento aos diferentes tipos e a inspiração deste estudo no conjunto de 

estudos denominados etnopesquisa-formação, variante das pesquisas qualitativas, 

que busca, segundo Macedo (2006), “compreender as ordens socioculturais em 

organização, constituídas por sujeitos intersubjetivamente edificados e edificantes, 

em meio a uma bacia semântica culturalmente mediada” (MACEDO, 2006, p. 9) e 

que figura nesse bojo da perspectiva compreensiva dos fenômenos. 

A inserção se dá pelo fato de que esta pesquisa compreende a realidade na 

qual os sujeitos históricos — professores de Língua Portuguesa em formação — 

estão inseridos: seus espaços, tempos, relações, suas ações humanas e como 

essas se contextualizam. A etnopesquisa, como variante da pesquisa qualitativa, 

valoriza o trabalho de interpretação de sentidos e significados, quais sejam, as 

bacias semânticas citadas por Macedo (2006, 2009) em seus estudos. Nas 

pesquisas com essa inspiração, as ações de “explorar e descrever” não devem ser 

lidas na sua literalidade, mas, sim, de maneira muito além, uma vez que 

                                                           

14 Apesar de representarem uma forte tradição na pesquisa educacional no Brasil, os 
estudos de caráter marxista dividem espaço com abordagens ligadas à tradição da História 
Oral, dos Estudos Culturais e dos Estudos Pós-modernos. Esses grupos usam, 
frequentemente, as diferentes análises de discursos para a interpretação dos dados 
qualitativos. Neste estudo, utilizo a Análise de Discurso de vertente francesa (AD), 
configurada por Michel Pêcheux, sobre a qual discorro mais detalhadamente na seção 3.4. 
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representam a inter-relação do contexto empírico com o contexto interpretado, afinal, 

o empírico já é interpretação quando nos aproximamos dele.  

Interessa observar que a etnometodologia, além de ter na cultura uma 

centralidade compreensiva, tem na linguagem uma fonte fundante: linguagem como 

materialidade. É justamente nesse ponto que estabeleço uma interseção com a 

Análise de Discurso de vertente francesa (AD), cujo escopo teórico-metodológico 

será utilizado para interpretar as narrativas, práticas discursivas dos sujeitos. 

A etnopesquisa indica, dentre vários recursos metodológicos, as histórias de 

vida e (auto)biografias como recursos pertinentes para a produção de dados para 

um pesquisa que, como esta, lança olhos para os processos de formação de futuros 

professores de Língua Portuguesa, especialmente sobre seus percursos formativos, 

produção de saberes e desenvolvimento pessoal/profissional em um campo 

específico da linguagem, o das práticas de leitura.  

Recorri, neste estudo, à abordagem (auto)biográfica e às narrativas de 

formação, compreendendo-as como movimento de investigação-formação na 

formação inicial de professores. A abordagem (auto)biográfica constituiu-se como 

possibilidade de, a partir da voz dos futuros professores, recuperar as histórias de 

leitura narradas por eles, que são sujeitos históricos, socioculturalmente situados e 

agentes construtores das histórias individual e coletiva, histórias que se tecem 

intermediada por suas vozes.  

Ferraroti (2014), ao discutir as especificidades do método (auto)biográfico,  

explica que os materiais biográficos podem ser agrupados em dois grandes grupos: 

de um lado, os primários, ou seja, relatos ou narrativas (auto)biográficas, recolhidas 

pelo pesquisador, em geral, por meio de entrevista, em uma interação primária (face 

a face), caso deste estudo; de outro, os secundários, ou seja, aqueles de toda 

espécie, tais como correspondências, fotografias, narrativas diversas, documentos 

oficiais etc., cuja produção e existência inicial não tiveram por objetivo servir a fins 

de pesquisa, mas foram tomadas, posteriormente, pelo investigador.  

Para investigar a formação do professor de Língua Portuguesa como 

professor leitor, recolhi narrativas que abarcam as histórias de leitura integrantes das 

experiências leitoras de cunho individual/pessoal e de início à docência, dos 

graduandos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da Universidade 
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Estadual de Feira de Santana (UEFS), na Bahia. Ao intencionar conhecê-las por 

meio da investigação dos percursos de leitura dos sujeitos, elegi alguns materiais de 

caráter (auto)biográfico primário, os quais adotam, além de uma reflexividade, 

aspectos relativos à subjetividade do sujeito professor.  

A escolha reforça o entendimento de que o fazer docente se faz por meio de 

conhecimentos que são adquiridos na própria prática profissional, não advindos 

exclusivamente da formação inicial, mas também de outras tantas situações e 

desafios vivenciados pelos professores em formação ao longo da vida, ou seja, de 

suas singularidades.  

 Essa compreensão dialoga com a crença de que “o estilo de vida do professor 

dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os 

modelos de ensino e sobre a prática educativa” (NÓVOA, 1992, p. 72). Identificar 

esse sujeito como autor de várias histórias de/na vida, de uma visão de mundo e de 

uma práxis que não pode ser entendida apenas no âmbito de conceitos teóricos, 

mas também nas singularidades de seus percursos, constitui um ponto que acredito 

ser fundamental para ser considerado no processo de formação inicial.  

 

3.2 AS ROTAS E OS ENCONTROS: DESCRIÇÃO DAS AÇÕES NO CAMPO 

EMPÍRICO E PERFIL DOS SUJEITOS 

Certo voo 

 
Cada 

pássaro 
sabe 

a rota 
do retorno. 

 
Cada 

pássaro 
sabe 

a rota 
de si. 
Cada 

pássaro, 
na rota, 
sabe-se 

pássaro. 
 

(DACRUZ, 2008, p. 25) 
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Como mencionei anteriormente, a motivação para o estudo que originou esta 

pesquisa surgiu no seio do meu trabalho como professora formadora do curso de 

Licenciatura em Letras Vernáculas. No entanto, por conta do afastamento oficial 

para a realização do Doutorado, permaneci liberada dos encargos docentes a partir 

de outubro de 2013, de modo que, quando iniciei a pesquisa de campo, foi 

necessário realizá-la com as turmas dos meus colegas da Subárea de Letras do 

Departamento de Educação da UEFS.  

Mas antes que isso ficasse acordado, uma angústia tomava conta de mim 

nesse momento. O espaço para onde retornava, a fim de realizar a investigação, era 

um espaço de onde nunca saíra por completo, era o meu ambiente de trabalho, meu 

habitat, o curso no qual atuo, enfim, um espaço com o qual tenho imbricamento 

profundo. Os alunos, no entanto, não eram “meus”, as turmas não seriam assumidas 

por mim, na condição de docente responsável pelo andamento da disciplina, e as 

ações da pesquisa não ocorreriam, portanto, no interior do meu fazer pedagógico. 

Ocupar a posição-sujeito de pesquisadora, apenas, dificultaria (ou facilitaria) a 

construção de um vínculo com a turma?  

O meu encontro com a turma que pretendia desenvolver a pesquisa estava 

prestes a acontecer. Como professora, cada novo encontro com uma nova turma, 

em um novo semestre, é sempre a oportunidade de traçar, juntos, a rota que será 

seguida para chegarmos ao destino, alcançar os objetivos traçados. Mesmo em 

dúvida sobre as contribuições da pesquisa para uma turma em que eu não era a 

docente, segui, lembrando que as rotas têm seu fluxo, seus encontros, seus retornos 

e, como afirma Dacruz, “cada pássaro sabe a rota de si; cada pássaro, na rota, 

sabe-se pássaro” (p. 25). Não adiantava aflições antes do tempo, antes de conhecer 

e me aproximar dos sujeitos envolvidos no processo de investigação.  

Assim, a primeira ação do cronograma da pesquisa foi uma reunião com os 

pares da Subárea de Letras, que ocorreu em novembro do ano 2014, ocasião na 

qual apresentei meu projeto de pesquisa. Reconhecendo e valorizando a temática 

nele proposta, os colegas teceram importantes contribuições e se colocaram à 

disposição para que eu realizasse a pesquisa com suas turmas na data de entrada 
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no campo. Juntos, revisamos o Plano de Ensino15 e incluímos o tópico temático 

Letramentos do professor, a partir do qual seria possível realizar discussões sobre a 

formação do professor leitor de maneira mais sistematizada, tópico, até então, 

ausente nas ementas do curso.  

A segunda ação do cronograma ocorreu no ano 2015, quando contactei os 

dois colegas que iriam ministrar as disciplinas Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa e Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

nos semestres que estavam por iniciar. Nessa ocasião, novembro de 2015, eram 

duas turmas da disciplina Metodologia, cada uma com quinze (15) alunos, com dois 

professores distintos. Como eu não encontrava um critério para excluir uma das 

turmas, iniciei acolhendo as duas, que juntas somavam trinta alunos.  

Apenas no semestre subsequente, quando os graduandos se matricularam na 

disciplina Estágio e um dos professores saiu para licença-prêmio, eu e minha 

orientadora consideramos esse motivo como um critério para passar a acompanhar 

apenas uma turma, com quinze (15) alunos, da professora da Subárea de Letras 

que continuaria com a mesma turma de Estágio, pois seria humanamente impossível 

trabalhar com histórias de leituras de trinta alunos. Somente aos quinze, que de fato 

integraram a pesquisa, ao longo dos dois semestres letivos me referirei, doravante.  

Foi em uma reunião com essa docente que decidimos que eu poderia 

frequentar as aulas, ocupando não somente a posição-sujeito de pesquisadora 

participante, como também de colaboradora da disciplina, de modo que pude 

“transitar” pelas aulas de forma mais ativa e autônoma16. Um dos procedimentos de 

investigação, a observação participante, foi pensado, justamente, a partir da 

disponibilidade e abertura da docente para com a investigação.  

                                                           

15 Documento elaborado conjuntamente pela Subárea de Letras do Departamento de 
Educação, contendo ementa, competências/habilidades, conteúdos, avaliação e cronograma 
para as disciplinas Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Estágio Supervisionado 
de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Cf. anexos A e B, p. 212 e 219, 
respectivamente.  

16 A importância dessa docente para a realização deste estudo é imensurável. Desde o 
início, ela não apenas autorizou, mas colaborou ativamente no desenvolvimento da 
pesquisa, permitindo que eu planejasse as aulas com ela, participasse das discussões 
realizadas em classe e, ainda, colaborando com sugestões preciosas para este texto na sua 
versão para qualificação e para apresentação final.  
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Os sujeitos da pesquisa, portanto, são quinze (15) alunos do curso de 

Licenciatura em Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

matriculados regularmente nas disciplinas Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa e Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 

oferecidas, respectivamente, no sétimo e oitavo semestres do referido curso. 

Catorze (14) são do sexo feminino e apenas um (01) do sexo masculino. A faixa 

etária do grupo varia de 22 (vinte e dois) a 47 (quarenta e sete) anos.  

O período de acompanhamento da turma e de produção de dados ocorreu em 

dois semestres letivos: 2015.2 e 2016.1. O semestre 2015.2 aconteceu em dois 

períodos: o primeiro durou de 23 de novembro de 2015 a 22 de dezembro de 2015; 

em seguida, no mês de janeiro, houve um intervalo no calendário para as férias 

docentes; e, posteriormente, o semestre reiniciou, prosseguindo de 01 de fevereiro 

de 2016 até 16 de maio de 2016. Nesse período, frequentei as aulas de Metodologia 

de Ensino de Língua Portuguesa, às segundas e quartas-feiras no turno matutino, 

das 7:30 às 10:30h, totalizando seis horas/aula semanais.  

O semestre 2016.1 também não ocorreu de forma contínua e, assim como o 

anterior, sofreu interrupções. O início aconteceu no período de 04 de julho de 2016 a 

31 de outubro de 2016; em seguida, houve uma grande pausa ocasionada por uma 

greve estudantil, que durou 52 dias, e pelas férias docentes no mês de janeiro, 

perfazendo, aí, uma interrupção que impediu por 82 dias o contato com os sujeitos 

da pesquisa. Esse semestre somente foi retomado em 01 de fevereiro de 2017, 

prosseguindo até 22 de fevereiro de 2017. Nesse período, frequentei as aulas das 

disciplina Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, às 

terças-feiras, das 9:30 às 12:30, totalizando três horas/aula semanais. Além dessa 

carga horária, também acompanhei as turmas e a professora nos estágios de 

observação e regência. 

Penso ser importante registar que reconheço a greve estudantil e as férias 

docentes que entrecortaram os semestres letivos como direitos legítimos dessas 

categorias. A greve dos estudantes ocorreu dentro de uma conjuntura política 

nacional que lutava contra a PEC 55, contra as políticas do Governo do Estado para 

as Universidades Públicas Estaduais, além de debates acerca de aspectos internos 

da UEFS, relacionados aos temas direitos humanos, permanência estudantil e 
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infraestrutura. Contudo, ressalto que esses intervalos dificultaram o trabalho de 

campo, pois, em respeito à greve dos alunos, eles não foram contactados para dar 

seguimento às ações da pesquisa, uma vez que elas somente aconteciam no âmbito 

da disciplina Estágio Supervisionado. 

A terceira ação do cronograma da pesquisa foi a entrada em campo 

propriamente dita, ocorrida no semestre 2015.2, quando a turma, no penúltimo 

semestre do curso, começou a cursar Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa. 

No espaço dessa disciplina, os graduandos discutem os fundamentos de ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa, realizam observações de aulas e planejam 

projetos didáticos que serão aplicados em escolas no semestre subsequente. No 

semestre seguinte, esta turma se matriculou em Estágio Supervisionado de Língua 

Portuguesa e Literatura, último semestre do curso, ocasião na qual vivenciam e 

avaliam uma experiência de estágio de regência em escolas-campo da comunidade, 

a partir do projeto didático elaborado no semestre antecedente.  

O que passo a apresentar e descrever a seguir sobre o campo empírico e os 

sujeitos empíricos já permite acompanhar um movimento de análise da pesquisa, 

pois contempla a apresentação e descrição das condições de produção em que se 

deu a investigação e dos eventos discursivos tomados para análise. Segundo 

Orlandi (2006a),  

as condições de produção incluem os sujeitos e a situação. A 
situação, por exemplo, pode ser pensada em sentido estrito e em 
lato. Em sentido estrito, ela compreende as circunstâncias da 
enunciação, o aqui e o agora do dizer, o contexto imediato. No 
sentido lato, a situação compreende o contexto sócio-histórico, 
ideológico, mais amplo (ORLANDI, 2006a, p. 15). 
 
 

Nesse sentido, este capítulo mobiliza o contexto que Orlandi (2006a) chama 

de imediato, o aqui e agora, uma vez que apresenta a aproximação com os sujeitos 

empíricos, as ações da pesquisa e o contexto no qual as narrativas (produções 

discursivas) foram produzidas, a partir da aplicação dos protocolos de investigação e 

dos procedimentos de coleta de informações. Orlandi (2006a), no entanto, faz uma 

ressalva: a de que essa separação do contexto imediato e contexto em sentido 

amplo ocorre, apenas, por efeito metodológico de apresentação, pois ambos são 

produzidos a um só tempo.   
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No primeiro contato com a turma, apresentei as principais informações da 

pesquisa e lancei o convite para que participassem da investigação. Após tirarem 

algumas dúvidas sobre o que é um curso de doutorado, como se dá a pesquisa no 

nível da pós-graduação e outras questões, todos, naquele momento, aceitaram 

participar. Entreguei, então, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Protocolo 1) e o questionário intitulado Perfil dos sujeitos da pesquisa (Protocolo 

2)17. Esse último foi criado com o objetivo de coletar informações gerais e conhecer 

algumas características mais gerais dos alunos, mas acabou produzindo dados 

relacionados ao objeto de estudo, e sobre eles passo a discorrer.   

O perfil socioeconômico e cultural dos graduandos de Letras na UEFS não se 

difere muito do perfil da maioria do alunado de outras instituições de ensino superior 

do Brasil, constatado em pesquisas já realizadas: sujeitos com dificuldades 

expressivas em atividades de leitura e escrita, principalmente com os textos filiados 

ao discurso acadêmico-científico; pouca familiaridade com as novas tecnologias da 

informação e comunicação e pouca ciência da potencialidade destas no processo 

pedagógico; disponibilidade reduzida para dedicação aos estudos nos turnos 

opostos ao curso, pelo fato de trabalharem.  

Os alunos provêm, na maioria, de camadas média e baixa da população, 

sendo que nove (09) residem em bairros periféricos de Feira de Santana e seis (06) 

vêm de cidades do interior, afastadas, em média, 80 Km do campus universitário. A 

grande maioria revelou ser muito difícil manter-se no curso e arcar com despesas de 

alimentação, aquisição de livros e participação em eventos.   

 Com relação ao espaço geográfico e cultural de origem, a maior parte nasceu 

em Feira de Santana, cidade com população estimada, no ano de 2016, de 622.639 

habitantes, e que se situa a 115 km da capital, Salvador. Sete (7) deles nasceram 

em cidades circunvizinhas, bem menores em extensão territorial e em número de 

habitantes. Os sujeitos, ao falarem sobre suas vivências nas cidades de origem não 

reconheceram em suas histórias muitos episódios que pudessem classificar 

vivências de inserção cultural, que também são de suma importância para a 

formação de leitores.  

                                                           

17 Cf. esses dois documentos nos Apêndices A e B, às páginas 197 e 199, respectivamente.  
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 Na época da infância e adolescência, informaram não ter frequentado teatros, 

à exceção de um dos sujeitos, que atualmente é ator e trabalha em peças de 

pequeno porte em Feira de Santana. Também não lhes foram oportunizadas 

chances de participar de festivais de música, feiras literárias, espetáculos de dança, 

clubes de leitura. Cinema, raras vezes. Ida a bibliotecas e museus, escassas. Na 

vida adulta, após o ingresso na universidade, algumas dessas vivências foram 

oportunizadas por alguém a eles ou por eles próprios, como se verá em algumas 

enunciações. Tais informações enunciadas pelos sujeitos remetem a uma memória 

discursiva que reconhece essas práticas culturais como práticas de leitura 

prestigiadas. 

 Sobre as condições socioeconômicas, o nível de letramento e as práticas de 

leitura da família na qual estão inseridos, os graduandos pertencem a uma geração 

familiar que exerce (ou exerceram) ocupações de caráter, predominantemente, 

manuais ou comerciais e não teve acesso a uma escolarização de longa duração. 

Os pais são caracterizados como analfabetos (dois), com Ensino fundamental I e II 

completo (oito), e com Ensino médio completo (cinco).  

 Em nenhuma das famílias há pais ou responsáveis que tenham tido acesso 

ao ensino superior. Os sujeitos da pesquisa representam, então, uma ruptura com 

esse cenário, pois integram a primeira geração de suas famílias a ingressar na 

universidade e a ter um nível/período de escolarização superior ao dos pais. Ainda 

assim, ao se analisar a influência da família na formação leitora dos sujeitos, houve 

menção aos pais como sujeitos que, ainda que com pouca escolaridade, 

colaboraram para sua formação leitora, como se verá a seguir.  

A questão sobre escolaridade do Protocolo 2 revelou que 13 (treze) alunos 

cursaram os Ensinos Fundamental e Médio, integralmente, em escolas da rede 

pública; e 02 (dois) cursaram a maior parte na rede pública, tendo ambos feito o 

Ensino Fundamental II em escola privada. 03 (três) alunas cursaram o magistério 

antes de ingressar no curso de Licenciatura em Letras. 04 (quatro) fizeram curso 

pré-vestibular antes do ingresso na universidade. E 01 (uma) teve um intervalo de 

vinte anos entre o final do ensino médio e o ingresso no ensino superior.  

As respostas para a questão que versa sobre experiência com a docência até 

aquele momento do curso revelaram que 09 (nove) já haviam realizado ou estavam 
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naquele momento com algum trabalho pedagógico, tais como estágios não 

obrigatórios remunerados, participação no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), docência em escola particular no nível da Educação 

Básica; e que, para 06 (seis), a experiência do Estágio supervisionado obrigatório 

seria a primeira com a docência.  

Algumas atuavam, no turno oposto ao curso, em outras áreas de trabalho 

distintas: uma aluna trabalha com organização de festas infantis e outra no setor de 

serviços gerais de um dos maiores hospitais públicos da cidade. Essa aluna, 

inclusive, trabalhava durante as madrugadas e chegava direto do hospital para as 

aulas no campus, em sua maioria, concentradas no turno matutino. Mais tarde, na 

entrevista narrativa individual, ela se emocionou, recordando ter feito a graduação 

em sete anos, quando o tempo regular é quatro. Por várias vezes fora reprovada por 

falta nas disciplinas e dormiu em sala de aula, devido à exaustão provocada pelo 

trabalho, porém, tais dificuldades não a fizeram desistir de concluir o curso e formar-

se professora.    

Sobre a questão acerca da área do curso com a qual mais se identificam, a 

ordem de preferência informada pelos sujeitos foi: Linguística (cinco alunos); Língua 

Portuguesa (quatro); Literaturas (dois); Prática de Ensino (dois); Latim/Filologia (um); 

sem preferência (dois). Quando perguntados, na última questão, sobre o porquê da 

escolha pelo curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, os sujeitos da pesquisa 

fizeram menção a cinco fatos, assim resumidos: a) Identificação com a área de 

Letras/Língua Portuguesa; b) Afinidade com leitura/literatura; c) Expectativa ligada a 

um dado campo de conhecimento; d) Influência de terceiros; e) Motivo pessoal.  

Apesar de essa questão ter sido lançada com a finalidade de auxiliar a 

construção do perfil dos sujeitos, para melhor compreender o contexto da 

investigação, eu a considerei de extrema importância, pois se tornaram dados, ao 

antecipar relações com os eixos teóricos da pesquisa: formação de professores e 

leitura. Além disso, foi possível conhecer a diversidade de motivos que influíram na 

relação que os alunos construíram com o curso que lhes daria uma profissão.  

Na menção sobre a escolha ter se dado por conta da identificação com a área 

de Letras/Língua Portuguesa, os recortes discursivos enunciam uma relação dos 

alunos com o curso, tanto pelo viés da possibilidade de aprofundamento da área, 
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quanto pelo viés da admiração, da “paixão” pelo campo. No primeiro caso, os 

sujeitos formularam respostas como “Identificação com os conhecimentos da área 

de Língua Portuguesa” (PFI 10) ou “Escrever e entender o funcionamento da língua” 

(PFI 7). No segundo, formulações como “Sempre fui apaixonada por Língua 

Portuguesa” (PFI 5) revelam essa relação de admiração com a área. O dizer de PFI 

2, contudo, a seguir, destacou-se, por invocar algo que foi o curso que lhe deu: uma 

concepção de língua. 

 

[Escolhi o curso] pelo simples fato de ser a língua do país onde vivo; 
e língua simboliza poder, e poder simboliza opressão do mais forte 
ao mais fraco. Letras Vernáculas é a minha escolha, pois entendo a 
importância de interpretar e compreender a língua escrita e falada. 
(PFI 2) 
 

Ao construir as relações língua e poder e poder e opressão, o dizer de PFI 2 

denuncia o quanto “a língua é palco privilegiado da luta de classes, expressão e 

registro dos valores e sentimentos contraditórios de exploradores e explorados”. 

(CARBONI; MAESTRI, 2003, p.12). Pela língua, veiculam-se saberes construídos 

coletivo e individualmente, crenças e valores.  

Quando a compreendemos como um organismo vivo, heterogêneo e 

multifacetado, que se constitui como sistema em um contexto social, a fala de PFI 2 

produz sentidos, pois atenta que a língua pode, portanto, ser utilizada tanto para 

manter a opressão quanto para abrir caminhos que levem os sujeitos à libertação.  

Segundo Gnerre (1991, p. 22), “a linguagem constitui o arame farpado mais 

poderoso para bloquear o acesso ao poder”. Nesse sentido, ela é percebida, então, 

como veículo para o fortalecimento da identidade cultural, isto é, como a “carteira de 

identidade de um povo”, como já afirmou certa vez o compositor maranhense Zeca 

Baleiro18, pois permite identificar quem é o falante, a qual classe pertence, localidade 

geográfica, atividade por ele desempenhada na sociedade, assim como o seu grau 

de escolaridade.  

                                                           

18 Essa definição de linguagem feita pelo compositor consta do livro didático de Língua 
Portuguesa Diálogo, das autoras Eliana Santos Beltrão e Tereza Gordilho, publicado pela 
Editora FTD.   
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O segundo fato mencionado para justificar a escolha do curso pelos sujeitos 

faz referência à afinidade ou gosto pela leitura e literatura, conferindo a essas 

práticas uma relação de intimidade que, posteriormente, parece se perder no curso. 

Foi mencionada, também, a necessidade de aprender a ler de uma forma que ainda 

não era realizada, como destaca, entre parênteses, o enunciado produzido por PFI 

11. Uma resposta na qual o sujeito se assume como leitor destaca-se pelo fato de 

constituir-se uma exceção, no universo acadêmico onde a maioria não se autoriza 

como sujeito leitor. Os recortes abaixo ilustram: 

 
O gosto pela leitura e interpretação. (PFI 3) 
 
Necessidade de aprender a ler (de forma crítica). (PFI 11) 
 
Observei a grade curricular e gostei do curso, pois me identificava 
com literatura. (PFI 8) 
 
Sempre fui afeita a leituras literárias. (PFI 1) 
 
Pela afinidade com a Literatura. (PFI 4) 
 
Sempre fui leitor, a escolha surgiu pelo desejo de abranger minhas 
leituras e estudar o contexto dos movimentos [literários].  (PFI 15) 
 
 

O dizer de PFI 15 torna-se exceção por ir de encontro a uma representação 

do professor como sujeito que não lê, manifestada em maior ou menor grau na 

imprensa e nos resultados de algumas pesquisas sobre docentes e sua relação com 

a leitura. O dizer estabelece tensão, ainda, se confrontado com o de outros sujeitos 

da pesquisa, pois esta é uma representação manifesta também no âmbito da 

formação inicial, presente em queixas de formadores. Autorizar-se como sujeito leitor 

é um tópico de discussão abordado no quinto capítulo. 

Ainda analisando esse segundo fato para justificar a escolha do curso, houve  

respostas que fizeram menção à existência de uma relação de afeto, de amor e 

paixão, pela literatura, construída antes de esses sujeitos ingressarem no curso, a 

qual foi lida por mim como uma relação ainda mais forte que a afeição e o gosto, 

pelas escolhas usadas para materializar a relação: amor e paixão. Seria a literatura, 

na vida destes sujeitos, “um autêntico exercício de vida”, como diz Coelho (2000, p. 

24)?  
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Pelo meu amor por Literatura. (PFI 9) 
 
Pelo amor à literatura, por gostar de ler e escrever, além de ter o 
sonho de, quem sabe... poder fazer a diferença dentro da sala de 
aula. (PFI 8) 
 
Inicialmente, pela paixão eterna por literatura e, posteriormente, me 
encantei pela educação e amo lecionar. (PFI 5) 
 
 

Os enunciados sugerem a existência de uma relação afetiva desses sujeitos 

com a leitura literária. Contudo, ao se deparar, na academia, com a nova rotina de 

leituras técnicas e mais específicas da área, muitos não conseguem manter essa 

relação, como será possível ver no quinto capítulo.  

O terceiro fato mencionado aponta para uma escolha feita devido a uma 

expectativa criada em relação a uma dada área de conhecimento. Essa relação 

aparece marcada tanto por proximidade de áreas, como Letras e Jornalismo, como 

por diferença, a exemplo do desejo inicial de um dos sujeitos por Odontologia.  

 

A priori queria cursar odonto, mas como gostava e me identificava 
com ser professora também, resolvi prestar vestibular pra Letras. Ao 
entrar no curso percebi que era isso que eu queria e estou até hoje. 
(PFI 13). 

 

Foi uma escolha difícil; no início havia um interesse por jornalismo; 
mas com o decorrer do percurso percebo que a escolha que fiz foi 
acertada. (PFI 4).  

 

 

Há, ainda, menção à expectativa muito comum criada pelos que ingressam no 

curso de Letras, que reside na ideia de que, quem entra no curso, o faz para 

aprender gramática. Porém, incomum e não esperado é o fato de o graduando 

chegar ao sétimo semestre do curso e ainda sentir-se “decepcionado” por não ter 

essa expectativa atendida.  

 

Escolhi pensando em estudar gramática, mas chegando aqui a 
realidade é outra. Vou sair daqui decepcionada, não vi nada de 
gramática como pensei. (PFI 12) 
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Uma das questões trabalhadas nos cursos de Letras é que, quando se fala de 

gramática, e mais, de ensino de gramática, pode-se estar falando em perspectivas 

distintas. No entanto, a perspectiva citada é a de gramática como um compêndio 

prescritivo-normativo sobre a língua, com prescrições que devem ser seguidas por 

aqueles que querem “falar e escrever corretamente”.  

Mas a língua, por ser uma atividade interativa, direcionada para a interação 

social, supõe outros componentes além da gramática. Representando um conjunto 

de subsistemas que se integram e se interdependem, ela supõe uso, atualização 

concreta em interações complexas. Então, gramática é, também, um conjunto de 

regras que regem a estruturação real de enunciados produzidos por falantes. Pode, 

ainda, ser compreendida como o conjunto de regras que o falante, de fato, aprendeu 

e do qual lança mão ao falar, ou seja, a “sua” gramática, o seu repertório linguístico 

(ANTUNES, 2003). 

O recorte discursivo a seguir, que ilustra o motivo de escolha do curso ligado 

à questão pessoal, foi único no universo dos sujeitos da pesquisa. Lembro-me do 

impacto que senti ao ler a narrativa-desabafo e perceber o quão fortes podem ser as 

marcas que nós, professores, deixamos em nossos alunos, tanto de forma positiva 

quanto negativa. A grafia, cujo traçar aqui não pode visto, parecia revelar a emoção 

do que ela estava prestes a confidenciar: 

 

Eu sou aluna que estudei a vida toda em escola pública e um certo 
dia minha professora de Biologia reclamou com a turma toda porque 
tinha feito um trabalho insuficiente e como o colégio fica próximo da 
Universidade ela falou: — vocês nunca vão passar no vestibular, só 
vão a UEFS como caminho para o Novo Horizonte, bairro que faz 
fronteira. Eu fiquei muito triste por um tempo, depois resolvi desafiá-
la e ser uma professora, mas não igual a ela. Uma professora que 
incentiva os alunos a avançarem e que vê a educação como principal 
meio de ascender socialmente, ser transformador e de se 
transformar em um ser crítico capaz de mudar a sociedade. (PFI 10) 

 

O Novo Horizonte, como diz PFI 10, é bairro “de fronteira”, está afastado do 

centro da cidade, fica às margens da BR 116 Norte, no fundo da universidade, e é 

considerado um dos bairros mais pobres da cidade, de difícil acesso, com grande 

índice de violência. A narrativa põe em tela os processos de exclusão pelos quais 
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muitos sujeitos passam e que se originam nas desigualdades sociais, econômicas, 

políticas, culturais do país.  

Ao não aceitar a posição-sujeito daquele que não ascenderá socialmente por 

conta de sua condição socioeconômica, a enunciadora ocupa o lugar do 

enfrentamento, da rejeição a um sistema social que quer lhe impor dominação. E, 

dessa forma, põe, em evidência, a crença no fato, com o qual concordo, de a 

Educação ser um elemento de transformação social.  

 

3.3 O ROTEIRO DE CONSTITUIÇÃO DO CORPUS: OBSERVAÇÃO 
PARTICIPANTE, GRUPO DE DISCUSSÃO, ENTREVISTA NARRATIVA E CARTA 
PEDAGÓGICA 

 

Cada história é o ensejo de uma 
nova história, que desencadeia 
uma outra, que traz uma quarta, 
etc.; essa dinâmica ilimitada da 
memória é a da constituição do 
relato, com cada texto chamando 
e suscitando outros textos. 

  

(GAGNEBIN, 1987, p.13). 

 

Após a aplicação do Protocolo 2 - Perfil de sujeitos da pesquisa, analisado na 

subseção anterior, iniciou-se a fase de produção de dados com vistas à constituição 

do corpus de análise da pesquisa. Era o momento de conhecer as muitas histórias 

de leitura narradas pelos sujeitos da pesquisa, vivenciadas por eles nas mais 

diversas esferas da vida. Histórias “puxam” histórias numa dinâmica que lhe é 

inerente, como lembra Gagnebin (1987). Portanto, seria preciso, também, escolher 

os procedimentos ou instrumentos que favoreceriam a produção dessas narrativas.  

Pensando nessa dinâmica própria do ato de narrar, foram utilizados quatro 

procedimentos para produção dos dados: a observação participante, o grupo de 

discussão, a entrevista narrativa e a escrita de cartas pedagógicas. Na intenção de 

ilustrar o que consistiu cada um desses procedimentos, a dinâmica de seu 

desenvolvimento e o período de produção de dados, apresento o Quadro 1 

para, em seguida, detalhá-lo. 
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Quadro 1: Descrição dos dispositivos de pesquisa 
 

Fonte: acervo da pesquisadora 

 
 

A observação participante, que visa compreender os sujeitos e suas 

atividades no contexto da ação, foi um procedimento, como mencionei 

anteriormente, pensado junto com a professora da disciplina e mostrou-se muito 

produtivo. Comumente classificada como periférica, ativa ou completa, o tipo de 

observação desenvolvido neste estudo foi a última, um viés de observação oriundo 

da vivência de longo período no campo (dois semestres letivos, 2015.2 e 2016.1).  

O acesso irrestrito ao ambiente com chance de coleta completa de 

informações e detalhes, autorizado e motivado pela colega de subárea, favoreceu 

um contato mais direto e prolongado com a turma. A angústia sobre a qual falei na 
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página 91 se dissipara, pois o uso desse procedimento permitiu construir o vínculo 

de convivência e confiança que considerava importante para a realização da 

pesquisa com os sujeitos e para o tema investigado. Como afirma Macedo (2006),  

 
a intervenção do pesquisador no meio é condição também 
irremediável do conhecimento, assim como a visão da população 
sobre a própria pesquisa. Dessa forma, a observação participante é 
uma ação reflexiva conjunta [...]. (MACEDO, 2006, p. 98).  

 

Ainda que a pesquisa não tenha sido feita com uma turma em que eu atuasse 

como professora, considerei, ao final do processo, muito rica a oportunidade de ter 

ocupado a posição-sujeito de pesquisadora e de professora-colaboradora, pois tive 

inserção em muitos acontecimentos discursivos, tais como participação nas aulas, 

nas discussões/mediações da pauta planejada com a professora, leitura dos escritos 

acadêmicos dos sujeitos e acompanhamento da turma ao campo de estágio. 

Paralelamente à observação participante, foram também realizados três 

grupos de discussão, em três dias do semestre letivo 2015.2 Os grupos de 

discussão, ainda que guardem semelhanças com o grupo focal, constituem um 

procedimento distinto (WELLER, 2010), no que diz respeito ao papel do 

pesquisador. Enquanto no grupo focal o entrevistador é um facilitador do processo 

de discussão, no grupo de discussão ele evita perguntas do tipo “o que” e “por que” 

e fomenta discussões para o “como”, ou seja, que levem à reflexão e narração de 

determinadas experiências e não somente à descrição de fatos.  

Para Macedo (2006), trata-se de um recurso organizado a partir de uma 

discussão coletiva sobre um tema específico, uma espécie de entrevista coletiva 

aberta e centrada. Recomenda o autor que o mediador faça parte do métier para 

formular de modo pertinente o tema-objeto e as questões disparadoras. Estar atento 

e tolerante para acolher, inclusive, as ambiguidades, os paradoxos, as contradições, 

as insuficiências, as impaciências e até os sentimentos de rejeição que possam 

surgir com relação ao tema são atitudes necessárias.  

O objetivo maior com essa fonte de coleta foi a produção de dados que 

possibilitasse a análise do contexto ou do meio social dos sujeitos da pesquisa, 

assim como de suas visões de mundo ou representações coletivas. Nesse sentido, 

os grupos de discussão possibilitam a análise não só das experiências e opiniões 
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dos sujeitos, mas também de suas vivências coletivas enquanto grupo de alunos 

formandos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da UEFS. 

Essa fonte/procedimento de coleta constituiu-se uma ferramenta importante 

para a reconstrução dos contextos sociais que orientam as ações pedagógicas dos 

sujeitos. Nos grupos de discussão, surgiram narrativas relevantes que não 

apareceram nas entrevistas individuais, por exemplo. Uma vez narradas no interior 

do e pelo grupo, eles se sentiram fortalecidos e encorajados a socializar, afinal, os 

integrantes se conheciam e mantinham uma relação de amizade, devido ao grande 

tempo de convivência na graduação. Foi confirmado, portanto, o pressuposto de 

que, pelo fato de os pares viverem as mesmas situações, num dado período da vida 

— o da conclusão do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas —, eles se 

sentiriam mais abertos para narrar sobre a trajetória de leitura na graduação.  

A dinâmica dos grupos de discussão se desenvolveu mediante leitura de um 

texto literário escolhido previamente, discussão livre sobre o texto e, em seguida, 

discussão relacionada ao tema da pesquisa (principalmente, as memórias e 

experiências de leitura acadêmicas). A escolha por um texto literário se deu por 

alguns motivos. Primeiro, pelo desejo de proporcionar uma experiência de leitura 

literária prazerosa, que pudesse encantar e tocar emocionalmente o professor leitor 

e, assim, ele compartilhasse de maneira informal os pensamentos e sentimentos 

provocados pela leitura. Segundo, os textos literários escolhidos, de maneira 

indireta, dialogavam com o tema-objeto de cada grupo de discussão.  

No início das aulas, em dia previamente combinado com a professora da 

disciplina, o texto escolhido era distribuído, apresentado à turma (suas condições de 

produção, recepção e circulação, autoria, créditos de publicação) e lido de forma 

compartilhada para que, em seguida, os sujeitos pudessem discorrer livremente e 

compartilhar suas impressões sobre aquela leitura. No segundo momento, a 

discussão passava a ser norteada por uma ou mais questões disparadoras que 

fomentassem narrativas com o mínimo de intervenções possíveis.  

Os textos escolhidos para os três grupos de discussão realizados com a 

turma foram dois contos, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector (1998), e A 

moça tecelã, de Marina Colasanti (2004); e uma crônica, A arte de produzir fome, de 
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Rubem Alves (2002)19. Apesar de os dois primeiros serem textos conhecidos do 

grande público apreciador da literatura, em sondagem prévia, descobri que a turma 

não os conhecia e esse também se tornou mais um motivo para a escolha.  

O conto de Lispector (1998) puxou o fio da discussão do tema “Memórias de 

leitura”. A história é sobre uma menina do Recife que narra sua experiência de 

leitura da obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, e a garota cujo pai era 

dono de livraria. A saga da protagonista até conseguir emprestado da menina “má” o 

livro que era seu maior objeto de desejo, a relação que as personagens mantinham 

com a leitura — uma gostava de ler, mas não tinha livros, a outra tinha um pai dono 

de livraria, porém não usufruía dessa condição —, a busca pela felicidade foram 

aspectos discutidos livremente sobre a história. A partir dela, os sujeitos foram 

motivados a pensar sobre as suas memórias de leitoras, com o objetivo de resgatá-

las e perceber como elas se relacionam com a formação leitora deles.  

O conto de Colasanti (2004) fomentou a discussão do tema “Tecendo a vida, 

tecendo a profissão”. O texto narra a história de uma moça que tinha o poder de 

tecer tudo o que sua imaginação lhe permitisse, pois possuía um tear mágico. Após 

muito tempo feliz em seu ofício, a moça se sente sozinha e tece o marido com que 

sonha, usando os fios mais bonitos que possui, para preencher os dias longos e 

solitários. Feliz por um tempo, a moça começa a sofrer com as pedidos do marido, 

que exigia que ela tecesse um palácio com muitas riquezas, mármores, arremates 

de prata e cavalos. Encerrada na mais alta torre do palácio, a moça tecia e 

entristecia. Foi, então, que ela se recordou do passado simples, percebeu como era 

feliz e decidiu destecer o marido, voltando à vida antiga, tecendo, ela própria, outros 

sonhos seus de mulher.  

Após discutir aspectos interessantes do conto, tais como o entrelaçamento do 

tradicional com o moderno na construção textual, o papel da mulher na sociedade 

moderna, desfecho ou “final feliz” da história, entre outros, a turma foi convidada a 

explorar mais a metáfora do tear pensando sobre como eles estavam tecendo a 

caminhada leitora deles na Universidade. Uma questão disparadora foi lançada - 

Como vocês, profissionais da linguagem, vem tecendo a vida leitora de vocês depois 

                                                           

19 Cf. esses textos nos Apêndice C, situados, respectivamente às páginas 201, 204 e 207.  
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que entraram na Universidade? – e mais três foram formuladas no momento em que 

as narrativas iam sendo produzidas: vocês acham que vocês aumentaram o volume 

de leitura? Vocês consideram que se tornaram leitores mais críticos? Nesses quatro 

anos, o que vocês leram? O quanto vocês leem? 

O texto do terceiro grupo de discussão foi a crônica Alves (2002), que ilustrou 

o tema “O professor que lê, o professor que forma leitores”. Diferentemente dos 

primeiros, a crônica não contava uma história; ela abordava de forma mais direta o 

tema escolhido, ao comparar o aprendizado com a fome e deixar claro o fato de que 

é importante sentir o desejo de aprender da mesma forma que sentir a vontade de 

comer. Assim, foram discutidas relações sobre fome e afeto, conhecimento e 

curiosidade, cozinha e sala de aula, entre outras. Em um dado momento, os sujeitos 

foram mobilizados a narrar sobre o parágrafo final da crônica, que assim se resume: 

 

Dizia Miguel de Unamuno: "Saber por saber: isso é inumano..." A 
tarefa do professor é a mesma da cozinheira: antes de dar faca e 
queijo ao aluno, provocar a fome... Se ele tiver fome, mesmo que não 
haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de roubá-los. Toda 
tese acadêmica deveria ser isso: uma maquineta de roubar o objeto 
que se deseja... (Apêndice C, p. 209). 

 

Um outro procedimento de coleta foi a entrevista narrativa, uma importante 

fonte (auto)biográfica, foi criada por Schutze (2010) para romper com o esquema 

pergunta-resposta e que compreende uma técnica de investigação organizada em 

três partes centrais. Na primeira, é feita uma questão narrativa orientada 

(auto)biograficamente, seja sobre a história de vida ou sobre um aspecto 

determinado da história de vida que interessa particularmente à pesquisa; no caso 

deste estudo, as histórias de leitura vividas pelos sujeitos em outros tempos e 

espaços de sua vida. Na segunda, o pesquisador explora o potencial narrativo dos 

fios temáticos que foram pouco desenvolvidos pelos sujeitos entrevistados, ou por 

seu estilo resumido ou porque o entrevistado supunha não serem importantes. E, na 

terceira, ele incentiva a descrição de situações, percursos e contextos sistemáticos 

que se repetem (SCHUTZE, 2010).  

Jovchelovitch e Bauer (2002), baseando-se em Schutze, ampliam as 

orientações de modo que a entrevista narrativa se processe em quatro fases. A 

primeira é a fase da iniciação na qual o pesquisador formula o tópico ou a questão 
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central; a segunda é a que o entrevistado começa sua narração sem ser 

interrompido; a terceira é a etapa do questionamento, na qual o entrevistador pode 

obter determinados esclarecimentos depois de o entrevistado ter finalizado seu 

discurso mais autônomo (quando menciona explicitamente que já falou tudo e não 

tem mais o que dizer); e a quarta e última é a fase na qual, depois de encerrada a 

gravação, o sujeito ainda tem espaço para uma conclusão.  

Por meio dessa fonte foram recolhidas informações ligadas às experiências 

pessoais/individuais de leitura dos sujeitos da pesquisa, fruto de suas trajetórias de 

escolarização e vivências familiares, com vistas ao conhecimento de aspectos da 

vida leitora pregressa ao ingresso na universidade. As entrevistas narrativas se 

deram por meio de encontros individuais agendados previamente com os sujeitos e 

gravados em áudio, na íntegra, para posterior transcrição e análise. Com cada 

sujeito foi realizada uma entrevista que durou, em média, duas horas. O período de 

acontecimento se deu ao longo do semestre 2016.1, ultrapassando, inclusive, a data 

de término oficial do semestre, pois, quando estava com um terço das entrevistas 

realizadas, o período do estágio de regência se aproximou e os alunos ficaram, além 

de atarefados, tensos com a proximidade de um dos momentos mais importantes do 

curso.  

Por conta disso, ponderei ser melhor aguardar o final dos estágios para dar 

seguimento às entrevistas, que ocorreram em locais variados: Biblioteca Julieta 

Carteado, na UEFS; Biblioteca Pública Municipal Arnold Silva, no centro de Feira de 

Santana; em bancos ao ar livre da UEFS; em livraria no centro da cidade. Uma das 

entrevistas não ocorreu face a face, presencialmente, pois a graduanda foi aprovada 

em seleção para lecionar em escola particular na cidade de Itaberaba/Ba. Então, 

uma chamada de vídeo e voz por meio do aplicativo Whatsapp foi a forma escolhida 

como ferramenta para realizar o encontro virtual, cuja duração foi um pouco menor 

que as outras, 60 (sessenta) minutos.  

Uma consequência não prevista do adiamento foi a não adesão de quatro 

sujeitos para marcar os encontros para realização da entrevista narrativa, após o 

encerramento da disciplina. O fato me levou a pensar sobre como o procedimento 

pode ter se tornado, ao menos para esses, mais uma atividade burocrática da 

disciplina, visto que alegaram sobrecarga de trabalho no momento em que foram 
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contactados por email e/ou telefone para o agendamento. Outra hipótese pensada 

foi a falta de conscientização em relação à atividade de pesquisa na academia, algo 

ainda distante para alguns sujeitos que passam pelo curso e que não tiveram a 

oportunidade de vivenciar e valorizar ações de pesquisa, um dos propósitos da 

formação universitária.  

Apesar da não realização das entrevistas com esses sujeitos, o trabalho não 

foi prejudicado, uma vez que os dados produzidos não foram analisados 

individualmente, mas a partir das formações discursivas que emergiram no 

movimento de análise do conjunto das entrevistas. Por vezes, os entrevistados 

ocupavam posições-sujeitos que puderam ser agrupadas, por aproximação ou por 

divergência, como se apresentará no quinto capítulo.  

E, ainda que todas tivessem sido realizadas, é importante destacar o que diz 

Pechêux (1994), ao falar do conceito de arquivo textual. Para o autor, a 

interpretação completa dos sentidos de um texto ou de um conjunto de textos é 

impossível, uma vez que a AD preconiza que o que se diz vem sempre de um já-

dito. Dessa forma é que se pode afirmar que o sentido não está em um único texto, 

mas na relação deste com o sujeito que o produz, com quem o lê, com outros 

discursos possíveis.  

Por fim, a última fonte de produção de dados foi a escrita de cartas 

pedagógicas, que consistiu na proposta de trabalho final para o Estágio 

Supervisionado da turma, em substituição aos Portfólios de Estágio, previstos no 

período da qualificação como fonte escrita de recolha e produção de dados.  

Os portfólios, até então, integravam uma das atividades solicitadas na 

disciplina, com a finalidade de acompanhar o processo de construção de 

conhecimentos do professor em formação, avaliar o percurso do estágio e 

proporcionar tanto uma autoavaliação pelo professor em formação como a avaliação 

do processo pelo professor-orientador.  

No entanto, seu uso já vinha sendo discutido pelos pares que atuam comigo, 

no Departamento de Educação, na subárea de Letras, com a disciplina Estágio 

Supervisionado. Há alguns semestres questionávamos a função do documento, o 

que, de fato, esperávamos dele, o quanto ele contribuía para a disciplina e se 

atendia de maneira satisfatória aos objetivos traçados. Uma de suas seções, 
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denominada “diário reflexivo”, previa uma reflexão crítica do percurso pelo aluno e 

isso não vinha sendo atingido de modo produtivo. Os alunos se envolviam com a 

seleção do material que melhor ilustrava seu percurso e com outras seções do 

documento, mas não conseguiam se dedicar à parte da reflexão que propúnhamos. 

Assim, em momento de autoavaliação com a professora da disciplina, 

retomamos essa discussão e concordamos quanto ao fato de que esse tópico do 

portfólio, principalmente, não atendia ao objetivo traçado. Foi quando lhe propus 

conhecer a experiência de uso de cartas pedagógicas em pesquisas de formação de 

professores e utilizar com a turma da pesquisa.  

A carta constitui um gênero primário do discurso, aquele ligado ao contexto 

mais imediato e à esfera privada da ação comunicativa (BAKHTIN, 1997). Bastante 

propício para refletir a individualidade daquele que escreve, as cartas têm sido 

utilizadas no campo pedagógico, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para 

que os sujeitos, de maneira livre, intimista e reflexiva, discorram sobre um tema.  

De forma bastante demarcada, a carta permite a passagem da palavra do 

autor para o seu interlocutor, favorecendo a quem escreve dizer o que se queria 

dizer, de maneira tal que, ao ler, o interlocutor percebe um acabamento do “querer 

dizer” do autor e, segundo Bakhtin (1997, p.290), simultaneamente, adota uma 

"atitude responsiva" em relação a uma provocação que lhe foi feita e, assim, 

concorda, discorda, refuta, complementa, opõe-se, consente, assume etc.   

Um outro argumento para o uso desse procedimento é que, embora os textos 

epistolares sejam escritos para o outro, eles também contribuem na formação de si, 

porque, “ao se escrever, se lê o que se escreve, do mesmo modo que, ao dizer 

alguma coisa, se ouve o que se diz.” (FOUCAULT, 1992, p. 153). Essa possibilidade 

de inscrever-se no texto e, de certa forma, “conduzir” o leitor, estabelecendo com ele 

um pacto para seguir o autor é um traço fortemente autobiográfico e que muito 

interessou a esta pesquisa. A carta oferece tanto a quem escreve quanto a quem lê 

uma possibilidade de reflexão, que pode ser entendida, como afirma Foucault (1992, 

p. 157), “como uma abertura que se dá ao outro sobre si mesmo”. 

Os sujeitos da pesquisa, que não se recordavam da última vez que haviam 

escrito uma carta, registraram, no próprio documento, impressões provocadas pela 

proposição da escrita do referido gênero. A escrita epistolar, usada como um recurso 
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evocar experiências do estágio, favorecer reflexões e relação destas com vivências 

pessoais de leitura, colaborou, ainda, para uma experiência de escrita acadêmica na 

qual os sujeitos ocuparam a posição de praticantes dessa escrita. O exercício de 

rememoração e a própria reflexão acerca de seus modos de relação com a escrita 

fizeram os sujeitos enunciarem considerações como estas: 

 

Escrever esta carta remeteu-me a vários acontecimentos que nem 
imaginava que estavam aqui perpertuados em minha memória. (PFI 
5) 
 
Esta carta, assim como as aulas de estágio, me fez mais uma vez 
voltar no tempo para relembrar as minhas memórias de leitor [...] (PFI 
15) 
 
É com muita alegria que escrevo esta carta, não como uma 
despedida, mas como um recomeço. (PFI 4) 
 
Estou aqui terminando o curso, escrevendo uma carta que nunca 
imaginei escrever para minhas professoras, sobre experiências de 
ser professora. Não imaginei que teria essa chance.  

 

Para preparar a solicitação da carta pedagógica aos alunos, busquei ler, 

primeiramente, cartas que circularam em esferas íntimas, mas que se tornaram 

públicas após serem lançadas editorialmente, como aquelas trocadas entre 

escritores da literatura brasileira ou escritas por estes aos seus familiares, a exemplo 

da obra Minhas queridas, um livro que reúne 120 cartas escritas por Clarice 

Lispector às irmãs Tania Kaufman e Elisa Lispector, entre 1940 e 1957 

(LISPECTOR, 2007). Nas cartas, Clarice relata suas impressões sobre 31 (trinta e 

uma) cidades por onde passou, escreve sobre cinema, teatro, música, literatura e 

cinema, confidencia angústias acerca da publicação de suas obras e demonstra seu 

amor pela família.  

Destaco, também, a leitura de cartas de grande importância para o campo da 

Educação, como as escritas por Freire (2000), na obra Pedagogia da indignação: 

cartas pedagógicas e outros escritos, e por Freire (2003) em Cartas a Cristina: 

reflexões sobre minha vida e minha práxis. O termo “cartas pedagógicas” foi 

utilizado pelo autor, segundo explica Ana Maria Araújo Freire, na apresentação feita 

para essas obras.   
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Em seguida, pesquisei estudos no campo da Educação que se valeram de 

cartas como fonte/procedimento de coleta. Moraes (2006), utilizando-se da narrativa 

de histórias de vida como instrumento de investigação, foi uma das primeiras que 

buscou conhecer as histórias de leitura de professoras que exerciam a docência na 

cidade de Parintins-AM, através de cartas, no ano de 1997. Já o estudo de Santos 

(2010) permitiu à autora perceber o quanto a escrita epistolar é impregnada do eu 

que escreve e reforçou a necessidade de mais estudos para comprovar essa 

profícua relação  escrita epistolar e fazer (auto)biográfico, nos dias atuais.  

Para orientar a produção das cartas pedagógicas utilizadas neste estudo, 

oportunidade na qual os sujeitos narraram as experiências vivenciadas no estágio 

supervisionado e sobre sua aprendizagem (individual/grupal) nesse processo 

formativo do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, eles receberam 

orientações20 acerca do conteúdo e das questões norteadoras para elaboração da 

carta, além de informações referente aos aspectos estruturais e da linguagem desse 

gênero textual.  

As cartas, depois de produzidas, foram devolvidas à professora da disciplina e 

a mim, sob diferentes apresentações: algumas manuscritas, outras digitadas; 

algumas em folha de caderno, outras em papel ofício; algumas com cabeçalho 

próprio, outras no formato comum ao gênero; algumas endereçadas apenas à 

professora da disciplina, outras endereçadas à professora e à pesquisadora; 

algumas em envelope; algumas entregue em mãos, outras enviadas por email. Duas 

delas constam, na íntegra21, a título de amostra, nos anexos. A Figura 2 apresenta 

uma imagem geral das cartas produzidas. 

 

 

                                                           

20 Cf. Apêndice D, p. 210, com as orientações recebidas pelos sujeitos para elaboração da 
carta.  

 
21 Ver, na íntegra, as duas cartas nos Anexos C e D, às p. 226 e 232. Cumpre informar que 
tanto nas duas cartas como também na Figura 2 os nomes dos sujeitos não foram 
apagados, pois eles autorizaram a exposição e identificação das cartas e de quaisquer 
dados produzidos na pesquisa, por meio de assinatura no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 
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Figura 2: Imagem das cartas pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: acervo da pesquisadora 

 

Os dados produzidos a partir dos quatro procedimentos utilizados para 

produção de dados aqui explicados foram lidos pelas lentes teórico-metodológicas 

da Análise de Discurso de vertente francesa, campo disciplinar sobre o qual passo a 

falar. 

  

3.4 ENTRE NARRATIVAS E HISTÓRIAS: NAS PISTAS DO SENTIDO 

 

Movimento de sentidos,  
errância dos sujeitos,  

lugares provisórios  
de conjunção e dipersão,  

de unidade e de diversidade,  
de indistinção, de incerteza,  

de trajetos, de ancoragem 
 e de vestígios:  

isto é discurso, isto é o ritual da palavra.  
 

(ORLANDI, 2005a, p. 10). 

 

 As narrativas (auto)biográficas produzidas pelos sujeitos são entendidas, 

neste estudo, como produções discursivas e, por esse motivo, são analisadas pelas 
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lentes dos postulados teórico-metodológicos da Análise de Discurso (doravante AD), 

fundada na conjuntura política e intelectual francesa pelo filósofo Michel Pêcheux, na 

década de 60 (século XX). Como se trata de um campo em que não é possível 

evocar seus pressupostos metodológicos sem ancorá-los em seus princípios 

teóricos, uma vez que ambos estão inter-relacionados, penso ser relevante explicitar 

a esteira de constituição desse campo disciplinar.  

 Inscrita em um quadro que articula o linguístico e o social, a AD é responsável 

pela criação de dispositivos teórico-analíticos que pretendem garantir uma leitura 

não-subjetiva dos textos e é nessa perspectiva que ela surge como um campo 

disciplinar que teoriza como a linguagem é materializada na ideologia e como esta 

se manifesta na linguagem. O discurso, objeto de investigação da Análise de 

Discurso, tal como idealizada por Pêcheux, não é e não deve ser tomado por fala 

nem por língua enquanto sistema (perspectiva adotada pela linguística 

estruturalista), mas por efeito de sentidos entre locutores (PÊCHEUX e FUCHS, 

1990).  

 Assim compreendido, o discurso é um objeto sócio-histórico que critica a 

evidência do sentido e o sujeito intencional que estaria na origem desse sentido. O 

discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve 

aspectos ideológicos que se manifestam nas palavras, quando estas são 

pronunciadas, precisando, dessa forma, de elementos linguísticos para ter existência 

material. É nesse sentido que Pêcheux esclarece: 

 
[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma 
proposição, etc., não existe ‘em si mesmo” (isto é, em sua relação 
transparente com a literalidade do significante), mas, ao contrário, é 
determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no 
processo sócio-histórico no qual as palavras, as expressões e 
proposições são produzidas (PÊCHEUX, 1997, p. 160).  

 
 

O quadro epistemológico da AD, que a molda como uma disciplina de 

entremeio, apresenta heranças de diferentes regiões do conhecimento (PÊCHEUX; 

FUCHS, 1990, p. 163 e 164): o materialismo histórico, como a teoria das formações 

sociais e suas transformações, compreendida como a teoria das ideologias; a 

linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; 

e a teoria do discurso, como a teoria da determinação histórica dos processos 
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semânticos. Acresce-se, ainda, a essas três regiões do conhecimento, cujos 

conceitos nucleares são os de formação social, língua e discurso, uma teoria da 

subjetividade de natureza psicanalítica.  

Entre reformulações e deslocamentos, ao relacionar-se com a Linguística, a 

AD desenvolve um questionamento crítico acerca do objeto de estudo das teorias 

estruturalistas — a língua —; apontando tanto a inviabilidade de compreendê-la 

apenas como um sistema fechado em si mesmo, autônomo, pronto para ser descrito 

por meio de suas estruturas dicotômicas, quanto a urgência de inserir, neste objeto, 

uma semântica do discurso com componentes linguísticos, mas também históricos e 

ideológicos.   

Acerca da relação da AD com o Marxismo, esta se explica pela ideia de 

apreensão do funcionamento da ideologia a partir de sua materialidade. Ao 

pressupor o legado do materialismo histórico, cujo conceito básico é o de formação 

social, a AD entende que a linguagem está materializada na ideologia e esta se 

manifesta na língua. Com isso, é possível compreender que a história tem uma 

materialidade, é feita pelo homem e não lhe é transparente.  

Por fim, o último elemento constituinte do triplo assentamento da AD - a 

Psicanálise - que, por meio da releitura lacaniana de Freud, apregoa que o 

inconsciente se estrutura pela linguagem e, nesse sentido, representa a presença de 

um Outro que é atravessado pelo discurso. Com efeito, a noção de sujeito proposta 

pela Psicanálise é a que maior implicação traz às reflexões teóricas da AD, que 

passa a compreender esse sujeito como dividido entre o consciente e o 

inconsciente. 

Ao mesmo tempo em que a AD pressupõe a Linguística, o Marxismo e a 

Psicanálise (ORLANDI, 2005a), pode-se afirmar que a sua relação com esses três 

campos do saber se constitui a partir de uma ruptura, no momento em que a teoria 

problematiza as formas de reflexão já estabelecidas por eles. Constituindo-se da 

relação da teoria da ideologia, da teoria da sintaxe e da enunciação e da teoria do 

discurso (seu objeto de investigação) — e, ainda, do atravessamento da teoria 

psicanalítica do sujeito sobre estas —, a AD coloca como quesito fundamental a 

consideração da exterioridade como constitutiva da linguagem. 
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Vê-se, portanto, que a construção teórica por que passou a AD, em seu 

percurso de constituição, é marcada por deslocamentos, ou seja, conceitos 

essenciais desse campo disciplinar passaram por revisões, influências (como a de 

Althusser, pela questão da ideologia; a de Foucault, pela concepção de discurso), 

mudanças que ajudaram a configurar as três fases da teoria pecheutiana. Cada uma 

delas, que não segue obrigatoriamente uma sequência cronológica, reflete as 

revisões teóricas e as mudanças no pensamento do autor e, por conseguinte, a 

reelaboração constante do aparato teórico e metodológico da AD.   

A primeira dessas três fases caracteriza-se por uma exploração metodológica 

da noção de “maquinaria discursiva”, cujos discursos analisados resultavam de 

condições de produção estáveis, sendo considerados, conforme Gregolin (2007), 

homogêneos ou, segundo Mussalim (2006), mais estabilizados, pouco polêmicos. 

Nota-se que a fase conhecida como AD-1 está impregnada das releituras que 

Pêcheux fez de Saussure, ao repensar a base linguística como materialidade dos 

processos discursivos.  

Na tessitura do objeto discurso, veem-se influências de Saussure (na releitura 

feita por Pêcheux), Marx (na releitura feita por Althusser) e Freud (na releitura feita 

por Lacan). Baseado no modelo estruturalista proposto por Harris (1969 apud 

MUSSALIM, 2006), que propunha uma “análise automática”, as etapas de análise 

consistiam em selecionar um corpus empírico, analisar as sequências discursivas, 

considerando-se aspectos sintáticos e lexicais, e aplicar relações de sinonímia e 

paráfrase nestas sequências revelando que tais relações decorriam de uma mesma 

máquina discursiva (PÊCHEUX, 1990). 

Esse primeiro momento coaduna-se com uma época na qual se supunha um 

sujeito que tinha a “ilusão” da produção e da propriedade de seus discursos, o que 

lhe causava a sensação de ser origem de seu dizer. Para a AD-1, contudo, a noção 

de sujeito opõe-se a essa de sujeito intencional, pois, ao contrário, preconiza que os 

sujeitos não têm domínio algum sobre seus discursos, são, antes, “assujeitados a 

uma instância superior: a ideologia” (PÊCHEUX, 1990, p. 311), o que também será 

possível verificar na fase seguinte. 

A segunda fase da AD, conhecida como AD-2, é marcada pela introdução da 

noção de formação discursiva (doravante FD), tomada de empréstimo ao filósofo 
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Michel Foucault, na obra de 1969, Arqueologia do Saber, que faz “explodir a noção 

de máquina estrutural fechada uma vez que o dispositivo da FD está em relação 

paradoxal com seu exterior” (PÊCHEUX, 1990, p. 314).  

Disso decorre a ideia de que uma formação discursiva não pode ser 

considerada um esquema fechado na medida em que se constitui de outras FD que, 

a partir daquela primeira, irrompem sob a forma de “pré-construído”. Ao reinterpretá-

la, Pêcheux inclui a questão da ideologia. Os procedimentos metodológicos de 

análise permanecem os mesmos da primeira fase, mudando-se, apenas, a 

constituição dos corpora, formado agora por discursos menos estáveis produzidos, 

segundo Mussalim (2006), a partir de condições não tão homogêneas como na fase 

anterior.  

A noção de sujeito ainda continua, nesta fase, conforme Pêcheux (1990, p. 

314), “sendo concebida como puro efeito de assujeitamento”, uma vez que este é 

determinado pelo efeito da FD na qual está inserido. Ao sofrer as coerções 

determinadas pela FD da qual enuncia, o sujeito é, como reforça Mussalim (2006), 

dominado por uma formação ideológica à qual direciona as possibilidades de sentido 

do discurso. Assim, é possível afirmar que a noção de sujeito na AD-1 e AD-2 

recebe influência de uma teoria da ideologia.  

Por fim, há a terceira fase, a AD-3, cuja caracterização se dá por meio da 

desconstrução da noção de maquinaria discursiva, que decorre do deslocamento 

posto de que uma FD relaciona-se com várias outras, recebendo influência, 

portanto, de desenvolvimentos teóricos que abordam a questão da polifonia e da 

heterogeneidade discursiva, ou, nas palavras de Pêcheux (1990), o discurso-outro. 

Em decorrência dessa noção de discurso marcado pela heterogeneidade, diz-se, 

então, em uma espécie de rede parafrástica, que o sujeito é clivado, dividido, 

cindido, ou seja, heterogêneo como o próprio discurso. 

Os conceitos explicitados acerca desse campo disciplinar são importantes 

para que se possa compreender de que maneira os sentidos e os sujeitos se 

movimentam e são, ao mesmo tempo, construídos na materialidade discursiva que 

constitui o corpus da pesquisa.  

É preciso salientar, também, que no interior desse referencial teórico-

analítico, não é possível compreender o sujeito como o indivíduo empírico, racional, 
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totalmente consciente; ele é concebido, na verdade, como sujeito do discurso, 

tomado por um efeito de linguagem, uma posição projetada, imaginariamente, no 

discurso. Aí reside a justificativa pela opção de, neste estudo, não tratá-los pelo 

nome próprio nas sequências discursivas tomadas para análise, ainda que todos os 

participantes tenham assinado, autorizando a identificação nominal no Tremo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Ao enunciar, o sujeito do discurso (ou sujeito discursivo, conforme a AD) é 

atravessado pela memória discursiva, que deixa rastros em todo o tecido discursivo 

e permite que os sentidos sejam historicizados e se movimentem de diferentes 

maneiras. Cabe destacar que na visada teórica discursiva, os conceitos de 

interdiscurso e memória discursiva, embora discutidos de modos superpostos em 

vários trabalhos filiados à AD, podem, em um gesto de leitura, ser tomados como 

sinônimos. Pêcheux (1999) apresenta a memória associada à ideia de uma memória 

social e coletiva. Assim ele argumenta: 

 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a 
condição do legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 1999, 
p. 52). 

 

Nesse sentido, é possível compreender a memória discursiva – conceito de 

memória adotado neste estudo — como efeito da presença do interdiscurso no 

acontecimento do dizer. No âmbito dos trabalhos desenvolvidos por Orlandi (2005a, 

2005b), também é possível notar que não se marca linguisticamente uma distinção 

entre esses dois conceitos. De acordo com a autora,  

 

a memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada 
em relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como 
interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro 
lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória 
discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 
retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do 
dizível, sustentando cada tomada da palavra (ORLANDI, 2005a, p. 
31). 
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Após essas considerações, a próxima subseção discorre, de forma breve, a 

respeito da passagem da posição de sujeito empírico a sujeito discursivo.  

 

3.4.1 Professores em formação: de sujeitos empíricos a sujeitos discursivos  

       

 

A categoria sujeito, peça-chave no escopo teórico da AD, é de extrema 

importância para iluminar a noção que se tem de sujeito em relação aos 

participantes desta pesquisa, os professores de Língua Portuguesa em formação 

inicial.  

Para a AD, o sujeito não é o indivíduo, sujeito empírico. Ele é compreendido, 

na verdade, como posição entre outras no discurso, subjetivando-se na medida em 

que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua posição no discurso 

(ORLANDI, 2005b). A partir dessa assertiva, deduz-se que uma posição-sujeito deve 

ser compreendida como uma categoria que representa, imaginariamente, o lugar no 

qual sujeitos estão inscritos numa dada formação social e, ainda, que, ao enunciar, o 

sujeito o faz determinado por esse lugar social. 

 Partindo do filósofo marxista Louis Althusser, Pêcheux (1997) defende a tese 

de que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos e, uma vez que isso ocorre, o 

que se cria é uma espécie de efeito ideológico de evidências, como se houvesse 

uma relação de equivalência entre as palavras e o mundo que faz o sujeito iludir-se 

e acreditar-se como senhor absoluto e consciente de seus dizeres.   

Nessa perspectiva de sujeito marcado ideologicamente, ou “assujeitado”, 

Pêcheux e Fuchs (1990) enumeram dois tipos de esquecimento no discurso: o 

esquecimento n.1 e o n. 2. O primeiro, também referido como esquecimento 

ideológico, é aquele em que o sujeito é afetado pela ilusão de ser a origem de seu 

dizer, como se as palavras significassem apenas aquilo que se quer e como se 

surgissem naquele momento em que são proferidas. Esse esquecimento é de ordem 

ideológica e inconsciente e, segundo Orlandi (2005a),   

 

[...] reflete o sonho adâmico: o de estar na inicial absoluta da 
linguagem, ser o primeiro homem, dizendo as primeiras palavras que 
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significariam apenas e exatamente o que queremos (ORLANDI, 
2005a, p. 35).  
 
 

Já o segundo, da ordem da enunciação, é aquele em que o sujeito pensa ter 

a consciência e o controle sobre o que diz, o que o faz supor, também, que existe 

uma relação unívoca entre o que se diz e a realidade. É por meio desse 

esquecimento que o sujeito, “no interior de uma formação discursiva que o domina, 

elege algumas formas e sequências que se encontram em relação de paráfrase e 

‘esquece’, oculta outras” (BRANDÃO, 2004, p. 82, grifo da autora). 

 As compreensões expostas são para dizer que, ao observar as narrativas 

produzidas pelos PFI (professores em formação inicial), entendo que, como 

organizadores da enunciação, eles passarão de um espaço empírico (indivíduos) 

para um espaço discursivo (sujeito) e, ao fazê-lo, incorporarão posições-sujeito que 

se entrecruzarão e representarão seus percursos de formação.  

 Uma ideia proposta por Pêcheux (2006) que se buscou não perder de vista 

nos movimentos de análise é a de que descrição e interpretação funcionam de 

maneira alternada, em uma espécie de batimento. Acatando-se essa característica 

fundamental da AD, a análise discursiva das narrativas tentará colocar em jogo, por 

meio dos ditos, dos não-ditos, das negações, das paráfrases, das interrogações e da 

presença de discursos-outros, a discursividade que se materializa nas narrativas dos 

professores de Língua Portuguesa em formação e os efeitos de sentido que delas 

irrompem.  

Nesta pesquisa, as categorias de análise não foram traçadas previamente, 

elas emergiram a partir do movimento de análise das narrativas e, para efeito 

metodológico, foram nomeadas conforme o Quadro 2:  

 

 

 

 

 

 



121 

 

Quadro 2: Categorias de análise 
 

Fonte: acervo da pesquisadora 

 

Os dados produzidos a partir dessas categorias, que serão discutidas no 

quinto capítulo, constituem o quadro de referências das histórias de leitura dos 

sujeitos da pesquisa. O primeiro passo em busca da constituição de sentidos em 

funcionamento nas narrativas que versam sobre essas histórias reside na 

observação das condições de produção do discurso, que incluem os sujeitos e a 

situação, as quais já vêm sendo apresentadas ao longo do texto, inclusive no 

capítulo metodológico, quando da apresentação dos dados produzidos pelo 

Protocolo 2 – Perfil dos sujeitos da pesquisa. Em sentido estrito, a situação 

compreende as circunstâncias da enunciação, o aqui e o agora do dizer, o contexto 

imediato. Em sentido lato, ela compreende o contexto sócio-histórico, ideológico, ou 

seja, o contexto mais amplo (ORLANDI, 2005a, 2005b).  

Uma prática discursiva produz sempre uma tensão entre a verdade do fato e 

o investimento de um campo de sentidos que as cobre. É justamente nessa tensão 

que é possível mobilizar o conceito de ideologia na AD e relacioná-lo ao de 

Formação Discursiva, uma vez que é por meio do mecanismo ideológico que o 

sujeito discursivo pode ser compreendido como efeito de linguagem, pois, mesmo 

acreditando que são suas as palavras que mobiliza nos enunciados, ele não as 

mobiliza de maneira livre, porquanto não é fonte de seus dizeres e aparece sempre 

atravessado por já-ditos de outros lugares. Sob essa ótica, também é possível 
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confirmar a relação existente entre o já-dito (interdiscurso) e o que se está dizendo 

naquele exato momento, em determinadas condições (intradiscurso).   

Assim, é que o ato de produzir enunciados sobre os acontecimentos — 

pessoais e profissionais — é moldado pela forma como esse sujeito produz seus 

discursos e pelo modo como estes são sustentados em determinadas FD, 

denominadas por Pêcheux (1997, p. 160, grifo do autor) como “aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, determinada pelo 

estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. Daí deriva a 

assertiva de que o caráter material do sentido dos enunciados não existe em si 

mesmo, isto é, na relação transparente com a literalidade das palavras, mas, ao 

contrário, é determinado, pelas posições ideológicas que emergem no processo 

discursivo.  
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4. LER: A QUE SERÁ QUE SE DESTINA?  

 

 Inspiro-me e tomo emprestado de Caetano Veloso parte do primeiro dentre 

oito versos da canção Cajuína, um xote melancólico, gravado pelo compositor em 

1979, no qual se questiona sobre a existência humana, a efemeridade da vida, suas 

belezas e seus mistérios, para abrir o capítulo em que falo do segundo eixo teórico 

da pesquisa, a leitura. É um verso tão forte o original — “Existirmos: a que será que 

se destina?22” — que ele sempre me acompanha, não somente quando me 

questiono a respeito da existência humana, mas também quanto me indago sobre 

alguma situação qualquer vivida, um acontecimento no mundo, a importância de 

uma pessoa em minha vida. Hoje, eu o evoco para pensar sobre o que é ler — a que 

será que se destina?  

Para me ajudar a tecer essa resposta, trago visões de teóricos fundadores, de 

escritores literários, como também reflexões de estudiosos que seguem a esteira do 

pensamento de que a leitura se destina à produção de sentidos, e que 

compreendem a leitura como prática sociocultural. Tematizo, portanto, a leitura — e, 

também, a leitura literária — num cenário interdiscursivo em que circulam diferentes 

vozes, com concepções produzidas em épocas distintas, mas que se somam, se 

complementam a favor da defesa de que a ação de formar leitores precisa ser 

encarada como uma prioridade, porque é uma questão estratégica para o 

desenvolvimento de um povo. As vozes dos sujeitos da pesquisa também aparecem 

nessa discussão.  

Neste capítulo, analiso, também, o duplo modo de o professor em formação 

inicial se relacionar com a leitura: primeiro, como profissional da linguagem e 

mediador responsável pela formação de uma geração de leitores na escola, sendo a 

leitura, nesse caso, um dos aspectos de sua identidade docente; segundo, como 

sujeito leitor, com sua própria história de vida e de leitura, sendo ela um dos 

elementos que o constitui como pessoa no mundo.   

                                                           

22 Apesar de cantarolar Cajuína há tanto tempo, foi em uma aula com a Profa. Dinéa Maria 
Sobral Muniz, no doutorado, que conheci a história da criação da letra dessa canção de 
Caetano Veloso. Uma aula de leitura é sempre um espaço para oportunizar que outros 
tantos gestos de leitura sejam construídos pelo aluno. Letra completa da canção disponível 
em: < https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44704/>. Acesso em: 05 abr. 2017. 

https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44704/
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4.1 CONCEPÇÕES DE LEITURA E DE LEITOR EM DIFERENTES 

(INTER)DISCURSOS 

 

   E eu queria falar exactamente da palavra 
“ler”. A palavra “ler” vem do latim legere e 
queria dizer “escolher”. Era isso que faziam 
os antigos romanos quando, por exemplo, 
seleccionavam entre os grãos de cereais. A 
raiz etimológica está bem patente no nosso 
termo “eleger”. Ora, o drama é que hoje 
estamos deixando de escolher. Estamos 
deixando de ler no sentido da raiz da 
palavra. [...] E porque deixamos de ler 
somos surpreendidos por ausências e 
desfasamentos. 

 

(COUTO, 2011, p. 97)  

 

Vários são os sentidos com que se pode tomar a noção de leitura. Mia Couto, 

no excerto acima, que é parte de uma conferência feita pelo autor no 16º COLE — 

Congresso de Leitura do Brasil23, retoma o conceito de ler, problematizando sua raiz 

etimológica.  Na ocasião da conferência, o autor nos convocou a rememorar o 

significado de ler, a partir de sua origem latina, legere, ou escolher. Para ele, muitas 

vezes pensamos a nossa língua como algo que sempre existiu, e que sempre existiu 

tal como a conhecemos hoje. Esquecemo-nos de que as palavras nascem, mudam 

de rosto, envelhecem e morrem. Por isso, ele defendia o quão importante é “saber 

onde nasceram, conhecer-lhe os parentes e saber do namoro que a fez nascer. 

Entender a origem e a história das palavras faz-nos ser mais donos do nosso 

idioma” (COUTO, 2011).  

Assim, a armadilha do idioma é já um primeiro tropeço a ser superado para 

chegarmos aos outros, a nós mesmos. No lugar de ser escolhido, de ser objeto de 

outros discursos, é preciso ler, escolher, eleger, para não ser surpreendido. Ao 

                                                           

23 Posteriormente, uma versão dessa conferência foi publicada na Revista Leitura: Teoria & 
Prática, Ano 26, n. 50, junho, 2008; e também no livro E se Obama fosse africano?, com o 
título Quebrar armadilhas, publicado pela Editora Companhia das Letras, em 2011. 
Disponível em: < https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13116.pdf> . Acesso em: 
18 jul. 2017. 

 

https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13116.pdf
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sermos donos das palavras, somos mais donos da nossa existência. Uma outra 

armadilha de que falou Mia Couto, e que me ajuda a refletir sobre a leitura, diz 

respeito ao fato de pensar que esta se restringe à leitura da palavra escrita, à leitura 

do livro:  

 

Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O 
senso comum diz que lemos apenas palavras. Mas a ideia de leitura 
aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, 
lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o 
Mundo, lemos a Vida. Tudo pode ser página. Depende apenas da 
intenção de descoberta do nosso olhar. Queixamo-nos de que as 
pessoas não leem livros. Mas o deficit de leitura é muito mais geral. 
Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros. (COUTO, 2011, p. 
100)  

 

Esse gesto de interpretação sobre leitura, produzido pelo autor, de que lemos 

o Mundo, a Vida, com letra maiúscula mesmo, remete-nos a uma concepção filiada 

a uma rede de sentidos presente na lexia “leitura de mundo”, utilizada por Paulo 

Freire. Em seu sentido mais estrito, leitura vincula-se à ideia alfabetização, ao 

aprender a ler e escrever. Até a década de 1960, quando predominou uma 

concepção estruturalista da linguagem, o ato de ler era compreendido como a 

decodificação dos símbolos gráficos. Nessa perspectiva, a leitura era situada como 

um processo de tradução do código escrito e a compreensão do texto passava, 

necessariamente, pelo reconhecimento desse código.  

Entretanto, Paulo Freire, em A importância do ato de ler, defendeu que a 

compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da linguagem 

escrita, ao contrário, alonga-se na inteligência do mundo, por isso o princípio de que 

“a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2011, p. 19-20). 

Ao rememorar e defender a importância dos textos, das palavras, das letras, 

inseridos num contexto de mundo, experiencial, o autor conclui que quanto mais o 

sujeito “decodifica” a leitura de uma determinada realidade, do mundo, mais ele 

amplia sua capacidade de aprendizagem e de percepção do concreto de tal maneira 

que, ao chegar ao processo de leitura da palavra na escola, não há rupturas, mas 

junção: “palavramundo”.  
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Para o autor, então, ler não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o 

mundo e poder lançar sua palavra sobre ele. Ler implica sempre “percepção crítica, 

interpretação e ‘re-escrita’ do lido” (FREIRE, 2011, p. 31, grifo do autor). Com Paulo 

Freire, respondo, então, que lemos para tomar consciência. Esse poder da palavra 

de, ao ser lançada no mundo, reescrever o lido, construir outra história, tem relação 

com o que formula Queirós, quando afirma:  

 

acredito que ler é configurar uma terceira história, construída 
parceiramente a partir do impulso movedor contido na fragilidade 
humana, quando dela se toma posse. A fragilidade que funda o 
homem é a mesma que o inaugura, mas só a palavra anuncia 
(QUEIRÓS, 1999, p. 24).  

 

Buscando mais vozes para pensar no papel da leitura na vida das pessoas e 

a construir respostas à indagação “Ler: a que será que se destina?”, dialogo, 

também, com Proust (1982, 2003), que, além de crítico e romancista francês, 

também foi considerado um grande estudioso da leitura. Nessas obras24, de cunho 

autobiográfico, o autor adentra pelos meandros da memória, revisita o passado e 

evoca lembranças das experiências de leitura vividas na infância, na época de suas 

férias de verão, tão carregadas de imagens dos lugares onde eram realizadas, das 

pessoas que estavam ao seu redor, das interrupções que “atrapalhavam” o 

momento da leitura, da busca por um lugar solitário para ler. Tais imagens criadas 

pelo autor, comparadas ao próprio ato de ler, simbolizam uma concepção de leitura 

e também de como se forma um leitor.   

No tempo entrecruzado do passado e do presente, uma das simbologias é da 

leitura como corpo e gesto, ilustrada nesta passagem em que ele descreve, com 

detalhes minuciosos, a leitura em voz alta que a mãe lhe fazia: 

 

[...] dava toda a ternura natural, toda a ampla doçura que exigiam, 
àquelas frases que pareciam escritas para a sua voz e que, por 
assim dizer, cabiam inteiras no registro de sua sensibilidade. Para 

                                                           

24 As obras do escritor francês Marcel Proust a que me refiro são Nos caminhos de Swwan, 
de 1913, primeiro dos sete volumes que integram o clássico da literatura mundial Em busca 
do tempo perdido; e Sobre a leitura, de 1906, feita, incialmente, para ser o prefácio de um 
livro do inglês Jonh Ruskin e que acabou se tornando um pequeno (em tamanho) grande 
(clássico) livro sobre a leitura.  
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atacá-las no devido tom, sabia encontrar o acento cordial que lhes 
preexiste e que as ditou, mas que as palavras não indicam: graças a 
ele, amortecia de passagem toda rudeza nos tempos dos verbos, 
dava ao imperfeito e ao pretérito perfeito a doçura que há na 
bondade, a melancolia que há na ternura, encaminhava a frase que 
ia findando para aquela que ia começar, ora acelerando, ora 
retardando a marcha das sílabas para fazê-las entrar, embora 
diferissem de quantidade, num ritmo uniforme e insuflava àquela 
prosa tão comum uma espécie de vida sentimental e contínua. 
(PROUST, 1982, p. 30). 

  

 

Nessa passagem, a leitura é gesto de carinho, é afeto. A energia e a 

vitalidade da palavra falada manifestam-se na doçura da voz materna, na entonação 

com que as frases eram proferidas. É como se cada sílaba, cada marcação do 

tempo verbal, cada palavra encadeada representasse uma nota musical da canção 

do afeto na leitura. É no gesto corporal, desenhado pela fala materna, que ora 

destacava, ora suavizava certos trechos, que a corporeidade da leitura se 

materializa. A variedade melódica com que as palavras eram enunciadas 

representavam os significados, os sentimentos.  

Proust amava ler, mas detestava ser interrompido nesses momentos, como 

se vê quando afirma “[...] já era meio-dia, fazendo com que meus pais 

pronunciassem as palavras fatais: ‘Venha, feche seu livro, vamos almoçar’” 

(PROUST, 2003, p. 12). Muito conhecido por ser afeito à solidão, o autor narra as 

chateações que lhe causavam ser interrompido para fazer uma refeição, ou 

responder à pergunta de algum familiar, durante suas leituras. 

Essa presença corpórea da leitura, vinda pela voz do adulto íntimo, marcada 

pelo afeto, seja em uma contação de histórias, seja por meio da leitura em voz alta, 

é materializada como ausência nas narrativas deste (e também de outros) sujeito da 

pesquisa: 

 

Não tive essa presença, essa referência de leitura em casa, quando 
era pequena. É uma pena, eu sei, mas não vivi isso. Acho que é 
responsabilidade primeiro da família de incentivar a leitura, mas no 
meu caso isso não aconteceu. Nem livro tinha em minha casa, nem 
na casa dos meus parentes. [...]. (PFI 9). 
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O dizer de PFI 9 aponta, em verdade, duas faltas: a de referências de leitores 

e de leitura, no período de infância. Com relação à primeira, é possível inferir que, 

na sua constituição como leitor, não se pôde contar com leitores, cuja influência 

tenha vindo da esfera familiar. Nessa mesma esfera, houve, ainda, uma outra falta 

sinalizada por PFI 9, a de referência de leituras materializadas em impressos, o que 

confirma a escassez de práticas de leitura no contexto familiar dos sujeitos que 

adentram ao curso de Letras.   

Voltando a Proust (2003), a leitura, apesar de solitária para o autor, era capaz 

de promover encontros, por meio do convívio com personagens ficcionais, nos quais 

Proust parece ver grande vantagem, por não haver perda da privacidade. Essa 

compreensão da leitura como algo que permitia encontros evidencia-se quando ele 

afirma ser a leitura um “milagre fecundo de uma comunicação no seio da solidão.” 

(PROUST, 2003, p. 26) e quando reflete sobre a relação que o leitor cria com os 

personagens.  

A sensação de vazio deixada pelo final de uma leitura era tamanha que assim 

ele descrevia: “E aí? Esse livro não era senão isso? Esses seres a quem se deu 

mais atenção e ternura que às pessoas da vida, nem sempre ousando dizer o 

quanto a gente os amava [...]” (2003, p. 23). Quantos leitores não se identificam com 

esse sofrimento, essa decepção de que fala Proust, causada pelo “final” das 

relações de amor, por encontros que não mais acontecerão? Inconformado, ele diz: 

 

[...] queríamos tanto que o livro continuasse, e, se fosse impossível, 
obter outras informações sobre todos os personagens, saber agora 
alguma coisa de suas vidas, empenhar a nossa em coisas que não 
fossem totalmente estranhas ao amor que eles nos haviam inspirado. 
(PROUST, 2003, p. 24).  

 

O final de uma leitura, além de provocar esse corte drástico, que leva Proust a 

implorar por informações, ganha um outro contorno doloroso, pois, por vezes, obriga 

o leitor a tirar a atenção da vida dos personagens e voltar para a sua vida, para a 

banalidade, o trivial. Um sujeito da pesquisa, falando da falta que sente após ter 

entrado universidade de leituras prazerosas, assim narrou essa sensação:  
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Professora, o pior de quando acaba uma leitura boa, daquelas que a 
gente ama, eu acho, é sabe o quê? É quando aquele mundo da 
história que você está lendo se acaba de repente...você não tem 
mais ele, não faz parte mais dele...chega a ser cruel...toda aquela 
atmosfera desaparece assim...com um simples ponto final. E aí a 
gente tem que voltar pro nosso mundo real [...]. (PFI 7). 

 

A leitura de fruição, ou, nas palavras de PFI 7, “leitura boa”, vai se configurar 

mais como ausência do que presença, tanto no contexto familiar, quanto no escolar 

e no acadêmico, os três períodos de vida que marcaram as categorias de análise. 

Esse dizer de PFI 7 me faz pensar em uma das metáforas poéticas de Bartolomeu 

de Queirós, para quem é do leitor estar em desassossego, pois a leitura, por vezes, 

desequilibra e exige um tempo para redimensionar os entendimentos construídos no 

mundo real, citado por PFI 7, após a leitura. Segundo o autor,  

 

a leitura guarda espaço para o leitor imaginar sua própria 
humanidade e apropriar-se de sua fragilidade, com seus sonhos, 
seus devaneios e sua experiência. A leitura acorda no sujeito dizeres 
insuspeitados enquanto redimensiona seus entendimentos 
(QUEIRÓS, 1999, p. 24).  

 

Também recorro a Roger Chartier para integrar essa tessitura de 

interdiscursos, autor cujos estudos sobre a leitura se baseiam na perspectiva da 

História Cultural e se encaminham a partir de três eixos fundamentais: o estudo 

crítico dos textos; a história dos livros e de todo os objetos que contêm a 

comunicação do escrito e servem de suporte para o texto, e a análise das práticas 

de leitura. Ao mapear a história das práticas de leitura na França do Antigo Regime 

e ao discutir a leitura como uma prática cultural, o especialista em história da leitura 

afirma:  

 

[...] considerar a leitura como um ato concreto requer que qualquer 
processo de construção de sentido, logo de interpretação, seja 
encarado como estando situado no cruzamento entre, por um lado, 
leitores dotados de competências específicas, identificado pelas suas 
posições e disposições, caracterizadas pela sua prática de ler, e, por 
outro lado, textos cujo significado se encontra sempre dependente 
dos dispositivos discursivos e formais que são seus (CHARTIER, 
1989, p. 25/26)  
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As reflexões do autor apontam o fato de que, no ato de ler, muitos elementos 

interferem na apropriação do texto pelo leitor e na sua relação com o impresso, tais 

como o ambiente da leitura, a formação histórico-cultural do leitor, sua disposição 

pessoal para a leitura, as características intrínsecas ao texto escrito, as leituras 

anteriores feitas pelo leitor. Se há leitura com envolvimento, o que ocorre é uma 

simbiose entre o corpo do leitor e o objeto lido, que leva à produção de sentidos e, 

posteriormente, à escrita. 

A leitura se constrói na interação entre o texto fornecido pelo escritor e a 

intervenção dos diversos mediadores do livro, sendo o conteúdo apropriado e 

transformado pela subjetividade do leitor. Cada relação que se constrói com uma 

leitura é singular, assim como cada leitor, cada livro e cada texto também o são. São 

tantas possibilidades, esquemas e interpretações, necessariamente preenchidos por 

diferentes pessoas no longo caminho da escrita do original à construção do objeto e 

sua recepção pelo leitor, que essa relação se torna uma experiência única.  

Nas vozes dos sujeitos entrevistados, foi possível notar que essa relação não 

se estabeleceu de maneira tão contundente no contexto familiar e escolar, o que 

recai para a etapa de formação acadêmica a necessidade de construir 

possibilidades para que essa relação se estabeleça. Nos grupos de discussão, um 

fato que chamou a atenção, quando eu apresentava os créditos do texto que iríamos 

ler para nortear os diálogos, durante as atividades de predição da leitura, os sujeitos 

notavam a relação que eu mantinha com cada um daqueles textos e, por vezes, 

lamentavam não ter ainda um repertório de textos com os quais mantivessem uma 

relação única25.  

Segundo Chartier (1999a, p. 77), cada leitor produz uma apropriação 

inventiva do texto, pois leitura é apropriação, invenção e produção de significados. 

Partindo desse princípio, infere-se a leitura como criação. E aí colecionamos mais 

uma resposta para a indagação: “Ler: a que será que se destina?”.  

                                                           

25 Para trabalhar com o conto A moça tecelã, por exemplo, desconhecido para a turma até 
aquele momento, contei a história do livro (uma edição especial, cuja linda capa fora pintada 
por bordadeiras, a relação daquela capa com a história do conto), como o adquiri (comprado 
no COLE, um grande evento de leitura do qual eles precisavam participar um dia), 
revelando, dessa forma, toda a minha paixão por aquela história.  
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Os esquemas de preenchimento que o leitor faz ao ler me remetem ao que 

postula Umberto Eco, na obra Lector in fabula, ao falar de um leitor-modelo, que não 

é o leitor empírico. Trata-se de um leitor previsto, virtual, que seja capaz de construir 

uma parceria com o autor, que esteja disposto a jogar, a se deixar transitar por entre 

a narrativa. Nesse sentido, a interpretação sempre envolverá um diálogo entre a 

estratégia elaborada pelo autor e a resposta do leitor-modelo.  

O autor destaca que a leitura somente se completa com o sujeito leitor, 

aquele que mantém uma relação dialética com o autor de uma obra, uma espécie de 

co-participante do processo de construção do texto. O texto, segundo Eco (1888), 

apresenta-se sempre incompleto, entremeado de espaços em branco, de não-ditos, 

de interstícios a serem preenchidos, ou seja, “todo texto quer que alguém o ajude a 

funcionar (ECO, 1988, p. 37). É o leitor, portanto, quem vai ser o responsável por 

“atualizar” o texto, em uma espécie de cooperação; enquanto ele não interagir, o 

caráter de incompletude não será preenchido.  

Mas os leitores são muitos, cada um com sua história, suas experiências, 

seus pensamentos, seus modos de ler. Acerca da diversidade de leitores existentes, 

Santaella (2004) pondera que   

 

fora e além do livro, há uma multiplicidade de modalidades de 
leitores. Há o leitor da imagem, desenho, pintura, gravura, fotografia. 
Há o leitor do jornal, revistas. Há o leitor de gráficos, mapas, 
sistemas de notações. Há o leitor da cidade, leitor da miríade de 
signos, símbolos e sinais em que se converteu a cidade moderna, a 
floresta de signos de que já falava Baudelaire. Há o leitor espectador, 
do cinema, televisão e vídeo. A essa multiplicidade, mais 
recentemente veio se somar o leitor das imagens evanescentes da 
computação gráfica, o leitor da escritura que, do papel, saltou para a 
superfície das telas eletrônicas, enfim, o leitor das arquiteturas 
líquidas da hipermídia, navegando no ciberespaço (SANTAELLA, 
2004, p. 17).  

 

Apesar de reconhecer essa multiplicidade, a autora categorizou três tipos ou 

modelos de leitores, tomando por base os tipos de habilidades sensoriais, 

perceptivas e cognitivas que estão envolvidas nos processos de ler. O primeiro deles 

é o leitor contemplativo, meditativo, da era pré-industrial; o leitor da era do livro e da 

imagem expositiva. Aquele que tem diante de si objetos e signos duráveis, imóveis, 
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manuseáveis, como os livros, as pinturas, as gravuras. Nascido no Renascimento, 

perdurou até meados do século XIX.   

O segundo é o leitor do mundo em movimento, dinâmico, filho da Revolução 

Industrial e do aparecimento dos grandes centros urbanos. Esse leitor, que nasce 

com a explosão do jornal e com o universo reprodutivo da fotografia e do cinema, 

atravessa não só a era industrial, mas mantém suas características básicas quando 

se dá o advento da revolução eletrônica, era do apogeu da televisão. É o leitor 

apressado de linguagens efêmeras, híbridas, misturadas.  

Já o terceiro tipo de leitor é aquele que começa a emergir nos novos espaços 

da virtualidade. Trata-se do leitor virtual, que navega numa tela, programa suas 

leituras em um universo de signos efêmeros, e não mais físicos, materiais, como 

antes, mas sempre disponíveis, desde que não se perca a rota que leva a eles. Um 

leitor conectado a um roteiro multilinear e labiríntico que ele próprio ajudou a 

construir, ao interagir com palavras, imagens, áudio, vídeo etc. (SANTAELLA, 2004).  

Seja qual for o tipo de leitor, um traço que o marca contemporaneamente está 

presente na bela metáfora criada por Michel de Certeau, para quem o leitor é um 

caçador. Em movimento de “caça furtiva”, ele espreita campos alheios, constrói 

outras imagens e representações do lido, tem intenções e faz escolhas não previstas 

pelo autor. Essa operação clandestina é assim posta pelo autor: 

 

Se, portanto, ‘o livro é um efeito (uma construção) do leitor’, deve-se 
considerar a operação deste último como uma espécie de lectio, 
produção própria do ‘leitor’. Este não toma nem o lugar de autor nem 
um lugar de autor. Inventa nos textos outra coisa que não aquilo que 
era a ‘intenção’ deles. Destaca-se de sua origem (perdida ou 
acessória). Combina os seus fragmentos e cria algo não sabido no 
espaço organizado por sua capacidade de permitir uma pluralidade 
de significações. (CERTEAU, 1998, p. 264-265, grifos do autor). 

 

 A perspectiva discursiva de leitor também se coloca de forma muito produtiva 

para se pensar a leitura. Navarro (2012) adverte-nos para três aspectos para a 

compreensão dessa noção. Primeiro, que existe um leitor diferente daquele de carne 

e osso, que lerá o texto; “um leitor construído no texto” (p. 71), a partir da imagem 

que o autor faz do seu interlocutor. Ocorre que nem sempre há coincidência entre o 



133 

 

leitor imaginado e o leitor empírico e, nesses casos, a interação nem sempre pode 

ser pressuposta, pelo menos não de maneira exata. 

 O segundo aspecto diz respeito ao fato de que, para que seja instaurado um 

espaço de leitura que vá além do literal e abarque outros sentidos possíveis, é 

necessário que o ato de ler não seja visto como passivo. O autor defende o combate 

à ideologia do consumo-receptáculo, remetendo a Certeau (1998) e à sua tese sobre 

a atividade criadora do leitor, para lembrar que é importante que, como professores, 

propiciemos aos alunos oportunidades para que eles “fabriquem sua leitura”. Para 

Navarro (2012, p. 71), “as atividades decodificadoras e de compreensão literal são 

necessárias, mas o trabalho não para nelas”. 

 O terceiro aspecto sobre o leitor reside no fato de que uma função-autor 

corresponderia a uma função-leitor com complexidade diferente e pontos similares. 

Ainda carente de aprofundamento, o pressuposto permite afirmar, segundo Navarro 

(2012), que “assim como o autor, o leitor é uma posição a ser ocupada por esse ou 

aquele sujeito”, ou seja, sua atividade de produção de sentido é um gesto de 

recuperação de feixes de sentido. 

 A antropóloga Michéle Petit, em Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva, 

obra na qual analisa a democratização do ensino na França e suas armadilhas, 

focalizando a inserção de jovens oriundos de camadas populares e marginalizadas 

nos segmentos secundário e universitário, e com quem também dialogo aqui, aponta 

duas vertentes da leitura: uma marcada pelo grande poder atribuído ao texto escrito 

e outra marcada pela liberdade do leitor. Opondo-se à concepção e prática de leitura 

como “controle”, Petit adverte:  

 

não se pode jamais estar seguro de dominar os leitores, mesmo 
onde os diferentes poderes dedicam-se a controlar o acesso aos 
textos. Na realidade, os leitores apropriam-se dos textos, lhes dão 
outro significado, mudam o sentido, interpretam à sua maneira, 
introduzindo seus desejos entre as linhas: é toda a alquimia da 
recepção. (PETIT, 2009, p. 26) 

  

Por acreditar na vertente que focaliza a leitura como elemento essencial à 

formação de um espírito crítico e livre, considerado a chave de uma cidadania ativa, 

a autora argumenta a favor do poder que a leitura tem para provocar um 
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deslocamento da realidade, ao abrir espaço para o devaneio, no qual tantas 

possibilidades de interpretação podem ser cogitadas.  

Nesse sentido, Petit defende que a leitura instrutiva não deve se opor àquela 

que estimula a imaginação; ao contrário, ambas devem ser aliadas, uma vez que 

“contribuem para o pensamento, que necessita lazer, desvios, passos para fora do 

caminho.” (PETIT, p. 28). Essas palavras da autora remetem ao dizer de um sujeito, 

que assim lamentou em um grupo focal: 

 

Por que na universidade a gente não pode ler outras coisas, outros 
textos, além dos acadêmicos? Eu sinto falta disso, não há um espaço 
pra falar de outras leituras que realizamos... elas não são 
importantes? Não valem nada? (PFI 4).  

 

Ora, como, então, colaborar para formação do professor leitor sem lhe dar 

esse espaço, essa oportunidade de ler “por fora” do caminho? PFI 4 fala da 

ausência de leitura de fruição no âmbito universitário, leitura de extrema importância 

para a formação de leitores. Como querer que ele seja leitor ativo, se nos espaços 

legitimados de leitura, como o é o espaço acadêmico, ele não tem oportunidade para 

esse tipo de leitura? Petit (2009; 2013), ao falar do leitor “trabalhado” por sua leitura, 

caracteriza-o, exatamente, como um sujeito ativo, que opera um trabalho produtivo à 

medida que lê, inscreve sentidos na leitura, reescreve, altera-lhe o sentido, 

reemprega-o, mas que se permite, também, ser transformado por leituras não 

previstas.  

 

Não se trata de confinar um leitor em uma cabana, mas sempre lhe 
lançar passarelas, ou melhor, lhe dar uma oportunidade de fabricar 
suas próprias passarelas, suas próprias metáforas (PETIT, 2013, p. 
27).  

 

Em um de seus livros, a autora, refletindo sobre práticas de leitura de jovens 

(ou ausência dessas) em certos bairros e regiões periféricas da França, questiona: 

“Por que ler é importante? Por que a leitura não é uma atividade anódina, um lazer 

como outro qualquer? De que maneira a leitura pode se tornar um componente de 

afirmação pessoal e de desenvolvimento para um bairro, uma região ou um país?” 

(PETIT, 2009, p. 60).  
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Para a autora, tais questões envolvem uma série de ângulos e registros; 

contudo, é possível partir da ideia de que a verdadeira democratização da leitura 

engloba a concepção desta como um meio para se ter acesso ao saber, aos 

conhecimentos formais, sendo capaz, assim, de modificar o destino escolar, 

profissional e social das pessoas.  

Assim, a partir das observações feitas pela autora, a leitura pode ser pensada 

como um elemento que favorece a construção das bases identitárias; permite ao 

leitor tomar as rédeas do seu destino, construir representações de si mesmo; cria 

oportunidade de afastamento de um destino pré-traçado e possibilidade da 

construção de outro caminho. Passa, também, pelo aspecto da leitura como uma via 

privilegiada para se ter acesso a um uso mais desenvolto da língua, pois essa pode, 

por vezes, constituir-se uma terrível barreira social.  

A linguagem e a leitura têm a ver, ainda, com a construção de si próprio como 

sujeitos falantes, pois a leitura pode, em todas as idades, ser, de acordo com Petit 

(2009, p. 72), “um caminho para se construir, se pensar, dar um sentido à própria 

existência, à própria vida; para dar voz a seu sofrimento, dar forma a seus desejos e 

sonhos”. Compreendo que todos esses apontamentos sobre leitura feitos pela 

autora constituem-se princípios para o trabalho que desenvolvemos no âmbito da 

formação de professores.   

Manguel (2012) também colabora para pensarmos na pergunta que guia esta 

seção, quando defende que é o leitor que confere a um objeto, lugar ou 

acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que a reconhece neles. Nesse 

sentido, “todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos 

e onde estamos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não 

podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial.” 

(MANGUEL, 2012, p. 20). A isso a leitura se destina.  

Proponho que pensemos a leitura, agora, numa perspectiva discursiva, como 

preconiza a Análise de Discurso (AD), na vertente que mencionei no capítulo 

anterior. Pensar a leitura sob a ótica desse campo implica compreendê-la como um 

processo de instauração do(s) sentido(s), no qual tanto os sujeitos quanto os 

sentidos são determinados histórica e ideologicamente. Nesse sentido, segundo 

Orlandi, “a leitura não é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de natureza, 
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de condições, de modo de relação, de trabalho, de produção de sentidos, em uma 

palavra: de historicidade” (ORLANDI, 2012, p. 10).  

Trata-se de uma compreensão muito produtiva para o trabalho com a 

linguagem na formação de leitores, a partir da qual se pode construir duas 

importantes reflexões: a de que o sujeito leitor tem suas especificidades e sua 

história e a de que tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e 

ideologicamente.  

O trabalho com a leitura, a partir de Pêcheux (1990), pressupõe que a 

produção de linguagem é determinada pelas condições de produção, como 

mencionei no capítulo anterior, o que implica conceber o discurso como efeito de 

sentidos entre os interlocutores e também considerar a existência de formações 

imaginárias, as quais designam a imagem que os interlocutores fazem de si, do 

outro e do referente do discurso.  Seguindo essa esteira, Navarro (2012), em artigo 

que discute sobre a prática da leitura no contexto escolar, defendendo-a num 

contexto mais amplo de produção da linguagem, que é o discurso, assim reflete: 

 

Quando se solicita de alguém a leitura de algo, deseja-se saber a 
opinião dele, o modo como vê, compreende as coisas, a percepção 
que tem de um determinado objeto. É por esse viés que se pode falar 
em leitura como produção, construída a partir de, com base em. A 
leitura sempre surge de um suporte – é produto de outro produto-, 

que também foi antes leitura (NAVARRO, 2012, p. 69). 

 

Essa reflexão do autor me impõe a pensar como os sujeitos da investigação 

estão em um curso de licenciatura no ensino superior, no qual as práticas de leitura 

entre os formadores e os alunos-mestres se dão por esse movimento de 

compreensão e socialização das ideias veiculadas nos textos lidos no ambiente 

universitário, e eles não se percebem como leitor? Em que medida as 

compreensões, percepções e opiniões desses sujeitos sobre as leituras realizadas 

vêm sendo consideradas por nós, professores formadores, uma vez que elas são 

fundantes para a constituição do leitor? 

Ao ler, então, na perspectiva discursiva, os sujeitos não controlam o sentido 

de suas palavras nem conseguem apreender totalmente um sentido que seria a 

expressão daquilo que, supostamente, o autor de um texto teve a intenção de dizer. 
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Pensar que o texto seja fonte do sentido ainda é resquício da concepção 

estruturalista, sobre a qual já se falou, aquela que pressupõe que o sentido está 

presente no sistema. Ela ocasiona atividades de leitura que se restringem àquilo que 

está imanente nos textos. Ora, se para a AD, o sujeito se apresenta como cindido, 

dividido, torna-se impossível o autocontrole total e o controle do outro pela 

linguagem. É nesse sentido que a AD reinvidica, na visão discursiva, uma prática de 

leitura como lugar de interpretação nunca acabada. E quem é o leitor nessa 

perspectiva discursiva? 

 

O sujeito que não consegue extrapolar o nível superficial de 
decodificação e de compreensão não é um leitor, assim como o 
sujeito que não consegue dar uma coerência ao que escreve não é 
um autor. Ser leitor é ser capaz de, a partir das informações contidas 
no texto, ir além, percebendo que no texto existem relações 
intertextuais e interdiscursivas e posições discursivas que se 
conformam ou não com um determinado discurso ou ideologia 
(NAVARRO, 2012, p. 75).  

 

De acordo com Navarro, então, sob a visão da AD, não é pertinente pensar 

em níveis de leitura de um texto, como se fosse possível eleger uma determinada 

leitura e esperar que os leitores a atinjam. Importa é considerar “a possibilidade de 

existirem graus de interpretação para um mesmo texto. Assim, o leitor que conseguir 

recuperar, no texto que lê, a memória de outros discursos fará uma leitura diferente 

daquele que não for capaz de recuperar essa memória discursiva” (NAVARRO, 

2012, p. 75). 

Até aqui intencionei tecer uma discussão sobre as concepções de leitura e de 

leitor que circulam em diferentes interdiscursos. Contudo, dada a relevância e 

especificidade da linguagem literária, penso ser importante apresentar, também, 

ainda que de forma breve, vozes que refletem sobre a leitura da literatura e o lugar 

que ela tem em nossas vidas.  
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4.2. E A LEITURA LITERÁRIA... QUE LUGAR ELA OCUPA? 

 

A literatura pode muito. Ela pode nos 
estender a mão quando estamos 
profundamente deprimidos, nos tornar ainda 
mais próximos dos outros seres humanos que 
nos cercam, nos fazer compreender melhor o 
mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, 
antes de tudo, uma técnica de cuidados para 
com a alma; porém, revelação do mundo, ela 
pode também, em seu percurso, nos 
transformar a cada um de nós a partir de 
dentro.  

(TODOROV, 2009, p. 76) 

 

Neste estudo, uma das abordagens do objeto investigado se volta para a 

leitura da literatura e para ensino da literatura, e isso me mobiliza a pensar no que é 

a literatura, no que ela pode e no lugar que ela ocupa em nossas vidas, pois 

compreendo que o entendimento do que seja e do lugar que ela ocupa na vida do 

professor em formação revela algumas razões sobre a maneira como ela é 

ensinada, trabalhada nas aulas de Língua Portuguesa.  

Antonio Cândido discute, em alguns de seus ensaios, a respeito da função da 

literatura e para que ela serve na vida das pessoas e na vida social. Uma de suas de 

suas defesas em Direitos humanos e Literatura, passa pela ideia de que a literatura 

é, ou ao menos deveria ser, um direito básico do ser humano. Se alimentação, 

moradia, saúde, liberdade e justiça são direitos humanos, por que não temos 

garantidos o direito à arte e à literatura também? (CÂNDIDO, 1989). Definindo a 

literatura em larga perspectiva, assim coloca o autor em outra obra: 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as 
criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis 
de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que 
chamamos folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis 
da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo a 
literatura aparece claramente como manifestação universal de todos 
os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que 
possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em 
contacto com alguma espécie de fabulação. Assim como todos 
sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e 
quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo 
fabulado. (CÂNDIDO, 2011, p. 176) 
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É possível inferir, com o autor, a ideia de que não há um ser humano sequer 

que viva sem alguma espécie de fabulação/ficção, pois, como ele afirma, ninguém é 

capaz de viver as vinte e quatro horas do dia sem momentos de entrega ao 

“universo fabulado”. A literatura é, para ele, o sonho acordado da civilização, e assim 

como não é possível haver equilíbrio psíquico sem sonho durante o sono, talvez não 

haja equilíbrio social sem a ficção e sem a poesia na vida das pessoas. É por esta 

razão que a literatura se torna indispensável à humanização das pessoas.  

Segundo Cândido (2011), a literatura possui três funções: psicológica, 

formativa e de conhecimento do mundo, e do ser. A função psicológica é essa de 

satisfazer uma necessidade universal do homem: fantasiar. A necessidade que nós, 

humanos, temos de fabular, fugir do real é tão elementar quanto a necessidade de 

alimentar-se.  

A função formativa, que muito se discute em cursos de formação de 

professores e nas escolas, consiste em ensinar através da literatura. No entanto, 

interpõe-se, aí, um conflito: não se pode esperar da literatura que ela atue apenas 

como formadora de virtudes e boa conduta; afinal, uma obra literária pode trazer 

valores desejados pela sociedade, tais como bondade, respeito, e outros 

rechaçados como a luxúria e a vileza. Dessa forma, para o autor, “ela não corrompe 

nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o 

que chamamos o mal, [a literatura] humaniza em sentido profundo, porque faz viver.” 

(CÂNDIDO, 2011, p. 178).  

Essa compreensão do autor remete às defesas feitas também por Petit 

(2009), quando ela nos alerta para o fato de que não é que ler torne a pessoa 

virtuosa. Segundo a autora, não devemos ser ingênuos, pois a história é rica em 

tiranos ou perversos letrados. Mas ler, para a autora, pode fazer com que a pessoa 

se torne um pouco mais rebelde e dar-lhe a ideia de que é possível sair do caminho 

que tinham traçado para ela, escolher sua própria estrada, sua própria maneira de 

dizer, ter direitos de dizer, em vez de sempre se submeter aos outros.  

A função de conhecimento do mundo e do ser refere-se à possibilidade do 

autor da literatura oferecer uma visão da realidade diferente daquela que o leitor 

vive, possibilitando-lhe contato com outros modos de pensar, de ser e de viver o 
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mundo. É nesse sentido, por ter funções tão importantes, que Cândido (1989) 

considera a literatura como um direito humano. Sendo um direito humano, há o 

pressuposto de que aquilo que se considera indispensável para si, também o deve 

ser para o outro. Assim sendo, toda e qualquer classe social deve ter direito à 

literatura.  

 Uma das defesas do crítico, falecido em maio de 2017, perpassa a ideia de 

que nascemos todos querendo viver, entender a vida. E vamos aprendendo que, 

para viver, precisamos entender o mundo à nossa volta, precisamos dos outros, do 

contato com sentimentos diversos. Mas também nascemos e aprendemos com 

medo de não conseguir satisfazer estas necessidades. E uma função da literatura — 

entre outras tantas, mas talvez a principal delas — é mostrar as quase infinitas 

maneiras de lidar com estas necessidades e com estes medos. Com a literatura, é 

possível experimentar maneiras de lidar com vários sentimentos. Por isso, ela é 

formadora. E, por isso, é um direito de todos. 

A defesa da literatura como instrumento humanizador feita por Antonio 

Cândido pôde ser revista em defesas consoantes feitas, trinta anos depois, na obra 

A literatura em perigo, do búlgaro Tzvetan Todorov, publicada na França em 2008 e 

no Brasil em 2009. A epígrafe desta subseção é a resposta de Todorov à pergunta 

contida no capítulo intitulado O que pode a literatura? A defesa do autor pela 

necessidade de redescobrirmos o prazer da literatura sem os limites impostos por 

teorias e metodologias de interpretação do objeto literário me faz pensar o quanto 

nós, professores, temos feito para colocar a literatura nesse lugar tão intrínseco a 

nós que chega a nos constituir, a ser nós mesmos. 

Segundo o autor, a literatura tem como principal objeto o conhecimento do 

mundo, do homem, das paixões, da vida íntima e pública, enfim, da condição 

humana.  Assim ele (se) questiona acerca desse poder da literatura: 

 

Sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que 
a lê e a compreende se tornará não um especialista em análise 
literária, mas um conhecedor do ser humano. Que melhor introdução 
à compreensão das paixões e dos comportamentos humanos do que 
uma imersão na obra dos grandes escritores que se dedicam a essa 
tarefa há milênios? (TODOROV, 2009, p. 92-93) 
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 Uma noção explicitada por Petit (2009) também retoma essa mesma 

discussão: a da leitura literária como possibilidade de criação de círculos de 

pertencimento mais amplos. Pela literatura, é possível conhecer a experiência de 

homens e mulheres, daqui ou de outros lugares, de nossa época ou de épocas 

passadas, “que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre certas regiões 

de nós mesmos que ainda não havíamos explorado, ou que ainda não havíamos 

conseguido expressar.” (PETIT, 2009, p. 94). Dessa forma, a leitura literária faz criar 

laços de pertença com espaços, tempos, pessoas, etnias e culturas para além do 

tem presente vivido.  

A autora defende, também, a ideia de “hospitalidade da leitura”, na qual o 

leitor hospeda-se nos espaços oferecidos pelas leituras e esse espaço passa a ser 

seu, como um direito constituído. Cenários e imagens recebem a presença do leitor. 

O tempo passa a ser individual, por escolha própria, sem a interferência de terceiros. 

O olhar é próprio, único e não fica totalmente à mercê da escolha do outro, como 

nos comerciais, clips, documentários e outros suportes de leituras nos quais se 

visualiza o que o outro quer.  

Na defesa da hospitalidade da leitura literária, da literatura como um lar, Petit 

(2009) entende que a leitura permite ao sujeito conhecer a experiência de outras 

pessoas, outras épocas, outros lugares e confrontá-las com as suas próprias, 

ampliando, assim, os círculos de pertencimento e criando um pouco de jogo no 

tabuleiro social. No cerne dessa reflexão, ela reflete:  

 

[...] os jovens que leem literatura, por exemplo, são também os que 
têm mais curiosidade pelo mundo real, pela atualidade e pelas 
questões sociais. Longe de afastá-los dos outros, este gesto solitário, 
introvertido, faz com que descubram o quanto podem estar próximos 
das outras pessoas (PETIT, 2009, p. 83). 

 

O crítico francês Antoine Compagnon, em uma obra publicada aqui no Brasil, 

em 2009, contendo sua Aula Inaugural da cátedra “Literatura Francesa Moderna e 

Contemporânea: história, crítica, teoria”, intitulado Literatura para quê, aponta 

algumas tensões, aproximações e contradições dos estudos e das críticas da 

Literatura que, para o autor, tem exercido funções diversas até a 

contemporaneidade.  
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A literatura é o que aproxima um ser humano de outro ser humano, 
que mostra as inúmeras faces da humanidade e por isso deve ser 
lida e estudada, pois oferece um meio [...] de preservar e transmitir a 
experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no 
espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de 
vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muitos e 
diversos e que seus valores se distanciam dos nossos 
(COMPAGNON, 2009, p. 47). 

 

As defesas sobre o quão importante é o lugar da literatura na vida e na 

formação humana representam posicionamentos que considero basilares para o 

processo de formação de leitores, de uma forma geral, e de professores leitores. 

Mas, se por um lado a leitura é a chave para uma série de transformações e o 

prelúdio para uma cidadania ativa, como afirmou Petiti (2009), ela, por vezes, 

também pode suscitar medos e resistências que encontram representação na 

seguinte voz comum: “É preciso ler”. Isso ocorre sobremaneira com a leitura da 

literatura. Isso ocorre, sobretudo, na escola.   

A abordagem dispensada à literatura em sala de aula, por vezes, assume 

caminhos que distanciam o aluno de uma efetiva formação leitora. Há uma voz 

comum em vários estudos sobre a escassez de contato em ter leitor e obra que só 

aumenta à medida que os alunos avançam nas séries da educação básica. Outro 

dizer recorrente aponta a ênfase no viés historiográfico e canônico, ou seja, o 

conteúdo pauta-se pela explanação das escolas literárias e em sua periodização, 

incluindo principais autores e obras. Esses dizeres ainda recorrentes serão 

discutidos na próxima subseção, que se propõe a pensar a questão central deste 

estudo: o duplo modo de o professor se relacionar com a leitura, incluindo a leitura 

literária, seja como leitor, seja como mediador na escola.  

 

4.3 “PROFESSOR, SUJEITO QUE LÊ, E LEITURA, CONDUTA PROFISSIONAL” 26 

 

Fundamental, ao pretender ensinar a leitura, é 
convocar o homem para tomar da sua 
palavra. Ter a palavra é, antes de tudo, munir-
se para fazer-se menos indecifrável. Ler é 

                                                           

26 O título é o recorte de um excerto de autoria de Ezequiel Theodoro da Silva (2009), 
presente no interior da citação com recuo, que aparece na página a seguir.     
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cuidar-se, rompendo com as grades do 
isolamento. Ler é evadir-se com o outro, sem, 
contudo, perder-se nas várias faces da 
palavra. Ler é encantar-se com as diferenças.  

 

(QUEIRÓS, 1999, p, 23) 

 

 No trabalho com a linguagem na escola, a formação do leitor é uma questão 

fulcral. Ainda que se reconheça que cabe à escola a responsabilidade maior pela 

formação de sujeitos leitores críticos e autônomos, quase sempre é o professor de 

Língua Portuguesa que é visto como o principal agente executor desse projeto e 

sobre ele recai a responsabilidade por implementar uma prática pedagógica que vise 

ao desenvolvimento progressivo da competência linguístico-discursiva, princípio 

fundamental para as múltiplas atuações sociais de seus alunos.  

 Mas, para tornar seus alunos leitores, o próprio professor precisa ter uma 

relação estreita com a linguagem, entendida aqui como um processo de interação 

dialógico, social e histórico (BAKHTIN, 1986; ORLANDI, 2005a). Ele precisa ser 

sujeito da leitura (e da escrita, claro!), uma prática sociocultural. Ser sujeito da leitura 

implica pensar na dupla relação que o professor mantém com o ato de ler: de 

trabalho e de vida. Silva (2009, p. 23) define bem esse aspecto constitutivo da 

identidade docente:   

 

O cerne do desenvolvimento da identidade de um professor é, sem 
dúvida, a leitura. Para ele, a leitura constitui, além de instrumento 
e/ou prática, uma “forma de ser e de existir”. Isto porque o seu 
compromisso fundamental, conforme a expectativa da sociedade, se 
volta para (re)produção do conhecimento e para a preparação 
educacional das novas gerações. Professor, sujeito que lê, e leitura, 
conduta profissional, são termos indicotomizáveis – um nó que não 
se pode nem deve desatar. (SILVA, 2009, p. 23, grifo do autor). 

 

Reconhecendo e concordando com o entrelaçamento indissociável desses 

aspectos sobre a relação que tem o professor com a leitura — o professor leitor e o 

professor formador de leitores na escola —, torna-se necessário remeter a discussão 

aos dois vieses. Assim, inicio por um dos polos, o do professor como profissional 

da leitura, responsável pela formação de leitores, e o faço retomando a 

problemática que deu origem a esta tese, ou seja, os alunos da graduação em 
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Letras em situações de início à docência (estágio), observando e vivenciando, como 

professor, aulas de Língua Portuguesa, mais especificamente, práticas pedagógicas 

de leitura.    

Quando a concepção estruturalista da linguagem, que predominou até a 

década de 60 do século XX e difundiu uma ideia de leitura como um processo de 

tradução do código escrito, deu lugar à visão da linguagem como um processo de 

interação, a partir da década de 70, como já se falou no capítulo anterior, a leitura 

passou a ser entendida de outra forma, como atribuição de sentidos. Essa visão da 

leitura começou, então, a surgir em diversos documentos oficiais, tais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino de Língua Portuguesa, e a influenciar/orientar o trabalho do professor em 

sala de aula. 

Nesses documentos, encontramos a ideia de que, para formar leitores 

competentes, é preciso criar situações que permitam ao aluno refletir sobre a 

linguagem nos seus variados contextos de uso. Dessa forma: 

 

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda 
o que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 
identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 
texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos 
podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a 
sua leitura a partir da localização de elementos discursivos que 
permitam fazê-lo (BRASIL, 2001). 

 

Além de figurar em documentos oficiais, essa visão que interpreta a leitura 

como um processo de interação também passou a ser discutida e defendida por 

estudiosos da área de linguagens, cujos estudos estão sedimentados pelas teorias 

enunciativo-discursivas. Nos estudos de Soares (1995), por exemplo, defende-se 

que a leitura é  

interação verbal entre indivíduos socialmente determinados: o leitor, 
seu universo, seu lugar na estrutura social, suas relações com o 
mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu lugar na estrutura 
social, suas relações com o mundo e com os outros (SOARES, 1995, 
p. 18).  
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Sob essa perspectiva, é possível acatar a ideia de que a leitura envolve um 

trabalho linguístico por parte do leitor, além de outros tipos de conhecimentos. Muito 

utilizada para orientar as atividades pedagógicas com compreensão de textos no 

contexto escolar, a acepção da linguagem como processo de interação compreende 

a leitura como “uma atividade interativa altamente complexa de produção de 

sentidos, que se realiza com base em elementos linguísticos, mas que também 

requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento 

discursivo.” (KOCH; ELIAS, 2010, p. 11).  

A interação de que se fala na leitura é aquela que ocorre entre autor e leitor, 

sendo o texto o próprio lugar onde ela acontece. Ler, então, não é um ato solitário, 

nem se resume a captar ideias daquele que escreveu, sem levar em conta as 

experiências do leitor. Ao contrário, envolve autor, texto, leitor e os vários mundos 

possíveis. Nesse ato, o leitor realiza um trabalho linguístico para compreender o 

texto e mobiliza, também, outros tipos de conhecimento, como o textual e o de 

mundo (KLEIMAN, 1989; KOCH; ELIAS, 2010). 

 Entretanto, o efeito desses pressupostos não repercute de maneira objetiva e 

imediata no fazer pedagógico. É preciso tempo, é preciso formação para que ele 

aconteça. Alguns estudiosos da área de ensino de língua materna (d)enunciam a 

persistência de práticas pedagógicas de leitura que ainda mantêm uma perspectiva 

reducionista do processo de ensino e aprendizagem, limitando os objetivos a que 

uma compreensão mais relevante da linguagem pode levar: a de uma linguagem 

que existe para que os sujeitos possam interagir socialmente.  

Antunes (2003) lamenta o fato de ser comum a presença de práticas de 

leitura na escola centradas nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita, 

sem dirigir, contudo, a aquisição dessas habilidades para a dimensão da interação 

verbal; de práticas com atividades quase sempre desvinculadas dos diferentes usos 

sociais que se faz da leitura na atualidade; de práticas puramente escolares, sem 

prazer nem gosto, convertida a momentos de treino e avaliação; de práticas cuja 

interpretação de textos se limita a recuperar os elementos literais e explícitos na 

superfície do texto. 

Durante o período em que executei a observação participante no campo da 

pesquisa, vivenciei momentos de interações em classe, na disciplina de Metodologia 
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de Ensino de Língua Portuguesa, cujo tópico central de discussão era a formação do 

professor de Língua Portuguesa alicerçada na perspectiva da linguagem como um 

processo interativo, social e histórico. Nesse viés, a discussão recaía sobre o(s) 

desafio(s) a serem enfrentados para se assumir essa concepção, de modo a 

implicar, repercutir nas práticas de leitura nas aulas de Língua Portuguesa. 

Os sujeitos assumiam uma posição de descrença e um sentimento de 

impossibilidade de reverter o cenário desenhado por Antunes (2003) ao impacto da 

constatação no estágio de observação:  

 

Das aulas observadas, ainda não vi nada de leitura, nenhuma 
atividade de leitura. Estou na quinta [aula] já, mas só explicação e 
tarefa de gramática no quadro. Parece que a escola não quer gastar 
o tempo com leitura (PFI 3). 

 

Na sala que observei tem trabalho com leitura, a professora me disse 
que eles estão lendo O menino no espelho, de Fernando Sabino. [...]. 
Ela apresentou o livro pra turma, falou do autor e tudo. Mas eles não 
discutem o livro não, professora, não conversam sobre a história, 
sobre a narrativa. Ela falou que vai cobrar na prova do final da 
unidade (PFI 7). 

 

 O recorte discursivo de PFI 3 remete a uma teia discursiva já construída por 

diversos estudiosos do campo da formação do leitor. Primeiro, uma referência a um 

acontecimento frequente nas aulas de português: o de ensino das regras da 

gramática normativa como o principal foco do trabalho pedagógico, diminuindo-se, 

acentuadamente, o tempo para o trabalho com leitura e produção escrita.  

Um segundo já-dito que integra essa teia discursiva remete à ideia de escola 

sem tempo para a leitura, ou, como enunciou PFI 3, “parece que a escola não quer 

gastar o tempo com leitura”. Em PFI 7, vê-se um dissenso. Apesar de materializar 

linguisticamente que na escola em que fez a observação “tem trabalho com a 

leitura”, em tese, o que ocorre é a prática de leitura feita com a finalidade da 

avaliação, visão diagnóstica igualmente constatada por Antunes (2003) e Geraldi 

(2001).  

No que se refere às atividades com a leitura literária, Lajolo (2001) também 

faz constatações que devemos buscar enfrentar na formação do professor. Segundo 
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a autora, ainda ocorrem, com frequência, práticas que consideram o texto literário 

como algo “sagrado”, ao alcance do entendimento apenas do professor e dos 

manuais de respostas de livros didáticos, e quase nunca do aluno; práticas voltadas 

para o amargor de tarefas, prestação de contas e obrigações por parte dos alunos, 

permeadas por atividades de preenchimento de fichas de leituras literárias; práticas 

reincidentes de estudar apenas a historiografia literária; práticas que utilizam, 

constantemente, livros didáticos e fragmentos de obras; e, ainda, práticas que visam 

apenas obter um resultado de avaliação ao final do período letivo.  

 Na formação do professor de Língua Portuguesa, as defesas incessantes 

perpassam a ideia de que tanto a leitura da literatura quanto o ensino da literatura 

devem estar presentes no contexto escolar, de modo articulado, pois são dois níveis 

dialogicamente relacionados. Ao professor, cabe a responsabilidade de colaborar 

com os alunos visando à construção/reconstrução de interpretações e não 

simplesmente apresentar leituras prontas.  

É preciso que, antes de a formalização do estudo de texto passar por vias 

teóricas, as ações do professor propiciem aos alunos a vivência de muitas obras 

para que estas possam preencher os esquemas conceituais. Zilberman e Silva 

(1995) propõem que o professor faça da literatura não um objeto de estudo, mas um 

instrumento com o qual a escola finalmente aprenda a ler, pois, de outra forma, o 

que existirá é a mesma sacralização do texto literário.  

Refletir sobre a possibilidade de reformulação dos modelos cristalizados de 

escolarização dos saberes não pressupõe a exclusão da literatura enquanto 

disciplina. Ao contrário, o cerne da questão reside em se pensar exatamente na 

forma como é feito esse processo de escolarização, conforme discute Soares 

(2006), na obra A escolarização da leitura literária. Assim a autora o explica: 

 

Não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimentos, 
saberes, artes: o surgimento da escola está indissociavelmente 
ligado à constituição de “saberes escolares”, que se corporificam e 
se formalizam em currículos, matérias e disciplinas, programas, 
metodologias, tudo isso exigido pela invenção, responsável pela 
criação da escola, de um espaço de ensino e de um tempo de 
aprendizagem. (SOARES, 2006, p. 20).  
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De acordo com a autora, por vezes, o termo escolarização é entendido em 

sentido pejorativo, quando utilizado em relação a conhecimentos, saberes ou 

produção cultural. Entretanto, se ele é pensado com relação ao processo de 

escolarização da criança ou jovem, o sentido passa a ser positivo. Por esse motivo 

ela alerta para a equivocada atribuição pejorativa ao termo, dizendo ser a 

escolarização a própria essência da escola:   

 

não há como evitar que a literatura, qualquer literatura [...], ao se 
tornar “saber escolar”, se escolarize, e não se pode atribuir, em tese, 
como dito anteriormente, conotação pejorativa a essa escolarização, 
inevitável e necessária; não se pode criticá-la, ou negá-la, porque 
isso significaria negar a própria escola (SOARES, 2006, p. 21, grifo 
da autora). 

 

À medida que os sujeitos da pesquisa propunham, na aula, sobre 

possibilidades pedagógicas diferentes daquela constatada com o romance de 

Fernando Sabino, reflexões sobre a leitura como conduta profissional, sobre a leitura 

como identidade do trabalho docente eram formuladas, reorganizadas. Uma das 

defesas feitas na disciplina foi sobre como é imprescindível que o professor se 

mostre um leitor voraz e familiarizado com a leitura (e com a leitura literária), uma 

vez que a sua atuação e motivação será a ponte que facultará a aproximação dos 

alunos ao aos livros e a outras leituras.  

É indispensável que ele seja um leitor, um bom leitor, que tenha uma rica 

bagagem de leitura. Tomados como padrão de identificação, os professores leitores, 

pela simples revelação, na prática, de que os livros ocupam um lugar de destaque 

em sua vida, poderão estimular a formação de outros leitores efetivos, críticos, 

sensíveis, autônomos.  

 Ao passo que constatam, (d)enunciam, os estudiosos da área também 

ressaltam as metodologias para não se perder de vista um trabalho mais produtivo 

com a leitura na escola, colocando-a “como ato interlocutivo, dialógico, como 

produção de sentidos que implica uma resposta do leitor ao que lê”, conforme 

defendem Rojo e Jurado (2006, p. 39).   

Kleiman (1989) propõe que o trabalho com a leitura envolva diferentes 

processos e estratégias e que o professor tenha como um de seus objetivos 
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desenvolver a capacidade de processamento e de memória do aluno, por meio de 

atividades metacognitivas, tais como formulação de hipóteses na leitura;  tomada de 

conhecimento, antecipadamente, de quais serão os objetivos específicos da uma 

dada leitura, ou seja, mostrar ao aluno com que finalidade o texto será lido; 

proposição de atividades nas quais a clareza de objetivos, a predição e a 

autoindagação sejam centrais. 

Já Antunes (2003) recomenda que não se perca de vista a tríplice função da 

leitura em sala de aula, pois lê-se para ampliar o repertório de informações e ter 

acesso ao conhecimento; lê-se para experimentar o prazer estético, o deleite, o 

gosto pela leitura; e lê-se para acessar as especificidades da escrita. Entre os 

princípios pedagógicos defendidos pela autora figuram defesas por uma prática de 

leitura de textos literários e não literários, autênticos, ou seja, com função 

comunicativa, interativa; por uma prática motivada e crítica, que vise à dimensão 

global de textos diversificados, pertencentes a vários tipos e gêneros; por uma 

prática em que a leitura seja vinculada às condições de produção do texto; e, 

também, que sejam realizadas práticas de leitura por prazer, sem qualquer tipo de 

cobrança posterior.  

Lajolo (2001) propõe que não se exclua por completo aqueles 

encaminhamentos metodológicos considerados tradicionais, como: a) a inscrição do 

texto na época de sua produção, o que permite ao aluno um acesso à historicidade à 

qual a obra literária está inserida à revelia ou não do autor; b) a inscrição, no texto, 

de alguns dos principais juízos críticos acumulados sobre ele, pois isso ajuda o 

aluno a entender as especificidades da instituição literária composta, inclusive, de 

textos inspirados em um dado texto literário; c) a inscrição do e no texto no e do 

cotidiano do aluno. Contudo, a autora reforça que esses não devem ser “os únicos”.    

As propostas de Soares (1995) apontam para a realização do processo de 

escolarização dos textos ou de qualquer conhecimento como um processo natural 

da escola, desde que o professor esteja preparado para fazê-la com qualidade. Para 

autora, na leitura do texto literário, muitas vezes a preocupação não é com a fruição 

ou com a apreciação estética, mas com o ensino das características presentes na 

obra, ligadas à escola literária ou às figuras de linguagem que possam ter sido 
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usadas pelo autor. Contudo, ensinar técnicas ou períodos literários não resultará em 

alargamento dos limites culturais.  

Muniz (1999; 2000), movida pela questão — existe a possibilidade de que 

uma pedagogia da leitura incorpore a noção de prazer?  — defende, em seus 

estudos, a pedagogia do desejo de ler e argumenta que, ao professor de leitura 

cabe, entre outras posturas, realizar uma escuta, que, sendo necessária em todos 

os momentos, pode ser a única possibilidade de favorecer a interação do aluno com 

o texto, pela via do seu inconsciente, com a expectativa da conscientização pelo 

mesmo.  

Nesse sentido, o professor pode e deve fazer sempre e cada vez mais e mais 

ofertas de leituras que atendam às necessidades e demandas, como forma de 

sustentar ou contribuir para essa emergência do sujeito do desejo da leitura, pois “ o 

movimento em leitura se faz pela troca, pela negociação, pela oferta e possível 

permuta de significados, que, para se dar, requer o envolvimento afetivo” (MUNIZ, 

1999, p. 63).  Ao professor cabe, ainda, 

 

estar aberto à interlocução e, sobretudo, possibilitar ao aluno a 
interlocução com o texto, o que contribuirá para o enriquecimento do 
conhecimento de mundo de seus alunos, seus conhecimentos 
linguísticos, abrindo a possibilidade de novas demandas, às quais o 
professor deverá, sempre que possível, estar apto a responder ou a 
suscitar respostas de um outro leitor (MUNIZ, 2000, p. 14).  

 

A autora nos chama atenção para a ideia de que, à medida que o professor 

desenvolve uma pedagogia do desejo de ler e uma prática de escuta às 

necessidades e às demandas dos alunos, não somente fazendo ofertas coerentes 

de leituras, mas também aceitando as ofertas de leitura feitas pelos alunos, ele 

consegue desenvolver um trabalho com a leitura mais significativo para a formação 

dos sujeitos.  

Pereira; Gramacho e Beltrão (2014) também discutem propostas de mediação 

em estudos que divulgam rica experiência na Bahia, a partir de um projeto de 

extensão intitulado Leitura Com..., vinculado à pesquisa denominada Salvador Lê: 

Observatório de Leitura, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 

e Linguagem (GELING), da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 



151 

 

Bahia. As autoras ressaltam que, por meio de atividades de mediação de leitura em 

escolas da capital baiana, tem ocorrido ganhos como a mobilização do acervo do 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), a ampliação das capacidades 

leitoras dos estudantes envolvidos nas ações de leitura, além do investimento na 

formação de professores responsáveis pelas atividades de mediação.  

O processo de formação de professores, seja no segmento inicial, seja na 

formação continuada, um dos pilares para o êxito de ações como as relatadas 

acima, é um princípio defendido nos estudos do referido grupo. Beltrão e Arapiraca 

(2014) discutem o quão promissor pode ser esse processo de formação docente 

quando o caminho trilhado passa pela literatura.  

Sem a intenção de conjeturar “pilares metodológicos do educar” (BELTRÃO; 

ARAPIRACA, 2014), visto que a associação literatura e ensino integra um debate há 

muito situado na esteira do tempo, as autoras apresentam experiências 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Formação de Professores da Universidade 

Federal da Bahia, sob a coordenação dos grupos Formação em Exercício de 

Professores (FEL) e Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Linguagem 

(GELING) e assim defendem uma crença: 

 

[...] podemos fazer anúncios de que a Literatura, sem adjetivos 
restritivos, afetou sua vida, sua docência. Cremos que [...] importa 
configurar graus crescentes de liberdade interior para que o indivíduo 
passe a lidar com o saber e com a trama que imprime às suas 
relações, se apropriando daquilo que se mostra verdadeiro em seu 
ser. Possibilitar a atualização de existência a cada um pode ser uma 
ferramenta preciosa na busca de uma educação de qualidade. O que 
significa dizer que, assim como cada um de nós, as Professoras não 
estão prontas, fechadas em seu saber e fazer. Evidentemente 
influenciam e são influenciadas pelo tempo e pelo espaço que as 
circundam (BELTRÃO, ARAPIRACA, 2014, p. 125).  

 

O debate formulado pelas autoras insere-se tanto no polo de discussão sobre 

o professor como profissional da leitura, responsável pela formação de leitores, 

quanto também introduz o outro aspecto que me proponho a discutir doravante. 

Lancemos, então, o olhar para o outro lado da relação entre professor e leitura, ou 

seja, o professor como leitor.  
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Entendo que o processo de mediação de leitores na Educação Básica, sobre 

o qual falei nesta subseção, pressupõe o da formação de professores. Nesse 

sentido, se ao professor cabe ser o mediador que vai estabelecer uma ponte entre 

os sujeitos e a leitura, é preciso voltar o olhar para a sua própria formação. E quem 

forma esse professor leitor? 

Não são poucos os interdiscursos que circulam, representando professores 

que saem das universidades ou que já atuam em sala como não leitores. Batista 

(1998), em artigo intitulado “Os professores(as) são ‘não-leitores’?”, recorda quatro 

deles. Os interdiscursos da imprensa, que denunciam o baixo grau de letramento 

dos professores como causa da deficiência leitora, do baixo rendimento. Os das 

editoras, que justificam o uso do livro didático tal como são produzidos, atribuindo-se 

à precariedade (da formação ou do exercício profissional) do professor. Os 

interdiscursos de algumas pesquisas, cujos resultados apontam a pouca 

familiaridade dos professores com a leitura voltada para sua formação profissional e 

para o prazer. E também os interdiscursos que circulam no âmbito da formação 

inicial, que sinalizam a resistência à leitura de textos acadêmico-científicos ou 

“sistema recepcional” distinto daquele pressuposto para esses textos (BATISTA, 

1998, p. 23-25).  

 O cenário atual da formação de professores — formação aligeirada, 

aviltamento das condições de trabalho, baixos salários, políticas educacionais 

descontextualidas — também é criticado por Silva (2009). Segundo o autor, esses 

diversos entraves fazem com que alguns sujeitos da docência iniciem a profissão 

sem serem leitores, ou numa condição nomeada por ele como “leitores pela metade, 

pseudoleitores, leitores nas horas vagas, leitores mancos, leitores de cabresto” 

(SILVA, 2009, p. 23), trazendo, assim, consequências pesarosas, a exemplo da 

dependência do livro didático, repertório restrito, entre outras.   

 Brito (1998), ao debater a formação do professor leitor, apresenta a 

impossibilidade de se afirmar tanto que o professor é um leitor, quanto um não-leitor. 

Segundo ele, “mais que ser leitor ou não-leitor, o professor é um leitor interditado” 

(BRITO, 1998, p. 78), submetido a restrições impostas por seu perfil socioeconômico 

e cultural e por suas condições de trabalho. Em outro estudo, mais recente, Maria 

(2006) também demonstra tal preocupação, ao afirmar:  
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[...] boa parte dos professores que saem das faculdades, formados 
nos cursos de letras ou pedagogia, ostenta um diploma de 
licenciatura, mas infelizmente não são leitores. Podem ter sido 
alunos responsáveis, por certo leram capítulos de livros, a maior 
parte – desgraçadamente – em forma de cópias xerográficas. Talvez 
até tenham lido alguns clássicos da literatura e esboçaram análises 
deles. Mas não se tornaram leitores. Cumpriram tarefas. Fizeram 
provas. Estudaram certas teorias. Mas não se tornaram leitores 
(MARIA, 2016, p. 145).     

 

 Embora reconheça, em parte, o contexto desse cenário e dessas 

observações, compreendo que os autores citados não pretenderam fazer uma 

generalização. Concordo com Batista (1998), quando ele refuta os interdiscursos 

que representam docentes em formação e em exercício como não leitores e afirma 

que esses sujeitos são leitores, sim! Não se pode acatar essa representação tão 

polarizada, mas, talvez, aquela de “leitores que, submetidos a condições bem 

determinadas de formação para a leitura, tendem a desenvolver modos específicos 

de ler e de se relacionar com o impresso e a cultura que os envolvem” (BATISTA, 

1998, p. 27).  

 Dessa forma, há que se considerar que os professores em formação vivem 

em uma sociedade letrada e estão imersos na cultura do impresso e do virtual, fato 

que já os torna leitores. Eles também vivem mergulhados no espaço escolar, 

fazendo, portanto, uso maciço da escrita, por meio de textos de diferentes gêneros, 

veiculados e variados suportes. No entanto, o que ocorre é que eles vivem 

processos de exclusão que, por vezes, os impedem de ter inserção em práticas da 

cultura letrada legítima (MARINHO, 1998).  

 Almeida (2001), em artigo intitulado “O professor-leitor, sua identidade e sua 

práxis” concorda com essa perspectiva do sujeito que está submetido a um processo 

de exclusão do universo das leituras de prestígio e diz acreditar 

 

que as leituras do professor são relevantes para a constituição de 
sua identidade profissional, elementos constitutivos da profissão 
docente, pois estão vinculadas à representação das práticas 
pedagógicas por eles construídas e podem produzir efeitos 
significativos em seu desempenho profissional, que se refletem 
diretamente em sua práxis (ALMEIDA, 2001, p. 119).  
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 Essa perspectiva se tornou, inclusive, o ponto de partida para que a autora 

investigasse o que acontece com professores leitores não submetidos a esses 

processos e que apresentam familiaridade com leituras literárias, filosóficas, 

acadêmicas. Após escolher sujeitos que se destacavam devido à visibilidade de 

suas atitudes em relação às práticas de leitura em uma escola onde ela própria já 

havia trabalhado, e, por esse motivo, tinha trânsito livre entre os pares, Almeida 

(2001) concluiu que as práticas desses professores leitores constituíram-se 

elementos centrais de sua identidade profissional, produzindo efeitos relevantes em 

suas práticas profissionais.  

 Os sujeitos revelaram grande facilidade para transitar pelo mundo letrado e 

desenvolver práticas reflexivas, exibiram independência dos livros didáticos e 

autonomia para recriar atividades propostas, apresentaram leituras complementares 

para chamar a atenção dos alunos com o propósito de incluí-los na sociedade 

letrada.  

 Assim, os cursos de licenciatura precisam assumir uma formação que vise à 

continuidade e ampliação desse processo e não uma formação que se limite à 

divisão/classificação desses sujeitos como leitores ou não leitores. Importante é 

investigar os letramentos do professor, a partir do contexto em que suas leituras se 

dão, tendo em vista as necessidades atentar, investigar e buscar compreender os 

modos de ler desses sujeitos no passado, em sua trajetória de escolarização e em 

outras esferas de sua vida e proporcionar práticas de (auto)formação. O próximo 

capítulo apresenta os resultados encontrados nesta pesquisa.  

 Na esteira que segue essa defesa é que Beltrão e Arapiraca (2014) 

compartilham as práticas desenvolvidas com professoras em formação no território 

de suas salas de aula, no desejo de que sejam disseminadas:  

 

Algumas docentes, embora expressem um querer pertencer ao 
universo literário, contraditoriamente se mantêm dele afastado, 
muitas vezes, fechadas em certezas que não são próprias do mundo 
ficcional. Se não entram no jogo, se não se dispõem à Literatura, 
decerto não irão usufruir de tudo quanto o incomensurável mundo 
literário guarda em si (BELTRÃO, ARAPIRACA, 2014, p. 125).  
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 É preciso que durante o processo formativo seja permitido aos professores 

em formação inicial (e na formação continuada também), além do fortalecimento do 

contato com leituras artístico-literárias, filosóficas e científicas, de modo a assegurar 

a participação desses profissionais na cultura letrada de prestígio, como afirmou 

Almeida (2001), que eles tenham oportunidade de construir suas histórias de leitor, 

de viver a leitura em suas vidas como uma prática emancipatória, de viver a leitura 

como espaço de conhecimento e experiência, para que, assim, se tornem mais 

autônomos e tenham condições de formar leitores.    

 Concordo com Kleiman (2001) quando ela sugere investigar o letramento do 

professor a partir do contexto em que suas leituras se dão, tendo em vista as 

urgências e necessidades que se apresentam em seu fazer pedagógico. Mais do 

que lamentar e condenar as práticas de leitura exercidas pelo futuro professor, ou 

por aquele que já ingressou no campo de trabalho, é necessário compreender que 

relações eles estabelecem com a leitura, de maneira que se possam encontrar 

subsídios para novas políticas de formação que levem em conta não só a ampliação 

das práticas de leitura desse profissional, como também a realidade por ele 

vivenciada. O próximo capítulo apresenta as histórias de leitura dos sujeitos da 

pesquisa.  
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5 QUE LEITORES SÃO OS FUTUROS PROFESSORES? 

 
 

Entendo, neste estudo, com o apoio da AD, que a produção de narrativas 

sobre as histórias de leituras pelos professores de Língua Portuguesa em formação 

inicial é moldada pela forma como eles, enquanto sujeitos discursivos, produzem 

seus discursos e pelo modo como estes são sustentados em determinadas 

formações discursivas (FD). Essa compreensão sustenta a ideia de que o caráter 

material do sentido dos enunciados não existe nele próprio, em uma espécie de 

relação transparente com a literalidade das palavras, mas, ao contrário, é 

determinado, pelas posições ideológicas que emergem no processo discursivo.  

Desse modo, se os discursos se constituem a partir de uma instância 

ideológica, pode-se afirmar que eles são governados por formações ideológicas (FI), 

as quais caracterizam “um elemento [...] suscetível de intervir como uma força em 

confronto com outras forças na conjuntura ideológica característica de uma 

formação social em um dado momento” (PÊCHEUX; FUCHS  1990, p. 166). 

Esses pressupostos teóricos permitem o entendimento de que os sujeitos da 

pesquisa — os professores de Língua Portuguesa em formação inicial —, quando 

enunciam as narrativas com suas histórias de leitura, o fazem assentados em 

determinada posição-sujeito que, na perspectiva da AD, representa, 

imaginariamente, o “lugar” em que os sujeitos estão inscritos na estrutura de uma 

formação social. Sob essa ótica, também é possível confirmar a relação existente 

entre o já-dito (interdiscurso) e o que se está dizendo naquele exato momento, em 

determinadas condições (intradiscurso).   

Embora em todos os capítulos anteriores eu tenha dialogado com as vozes 

dos sujeitos, é neste capítulo analítico que sistematizo as posições-sujeito que 

atravessam o discurso dos professores em formação inicial, com o objetivo de 

compreender como o processo de formação do professor leitor se constitui nas 

experiências de vida pessoais e acadêmicas.  

Ao enunciar sobre suas histórias de leitura, os sujeitos o fizeram a partir de 

três formações discursivas dominantes, as quais emergiram da própria materialidade 

e se constituíram categorias de análise, conforme antecipei na página 119 deste 

estudo. Com base nelas, foi possível visualizar um quadro de referências de leitura 
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dos sujeitos, as quais são provenientes de vários períodos, a partir da interação com 

muitas pessoas e textos que com eles se encontraram em diferentes esferas da 

vida: infância, adolescência, vida adulta, família, escola, universidade.  

Para efeito de apresentação, relembro, aqui, as categorias de análise 

formuladas a partir das FD predominantes no funcionamento discursivo das 

narrativas dos sujeitos: a) Formação do professor leitor: lembranças remotas, 

primeiras histórias; b) Narrativas de práticas de leitura na trajetória escolar; c) A 

leitura na universidade: como as práticas incidem na formação do professor. Os 

resultados de cada uma delas são analisados doravante. 

 

5.1 FORMAÇÃO DO PROFESSOR LEITOR: LEMBRANÇAS REMOTAS, 

PRIMEIRAS HISTÓRIAS 

 

A leitura é feita de fragmentos e 
alguns deles funcionam como um 
foco de luz sobre uma parte de 
nós, obscura até esse momento. 
Focos de luz que vão 
desencadear todo um trabalho 
[...], às vezes muito depois da 
leitura (PETIT, 2013, p. 112-113). 

 

 No quadro de referências de leitura dos professores de Língua Portuguesa 

em formação inicial (PFI), um dos aspectos que busquei investigar, por meio do 

procedimento da entrevista narrativa individual, diz respeito às lembranças mais 

remotas, às primeiras histórias que os constituem como leitores, que eles 

conseguiram lembrar e narrar.   

 Penso ser importante destacar, de início, que os momentos que antecederam 

essas entrevistas, em que os sujeitos ficavam a sós com a pesquisadora, foram 

marcados por um dizer recorrente, ilustrado por estas duas sequências: 

Minha história de leitura é muito pequena, não tenho muito pra falar 
(PFI 10). 
 
Professora, acho que a senhora não vai ter muita coisa minha, 
porque eu não tenho muita coisa pra lhe falar de minha vida leitora 
(PFI 5). 
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 Tais dizeres me inquietaram e me levaram a pensar que em toda interação 

discursiva ocorre um jogo das chamadas formações imaginárias (ORLANDI, 2006a) 

que preside todo discurso: a imagem que o sujeito faz dele mesmo, a imagem que 

ele faz de seu interlocutor, a imagem que ele faz do objeto do discurso. Esse 

mecanismo de antecipação realizado pelos sujeitos (já dizendo não ser leitor nem ter 

uma história de leitura que mereça ser contada), que em grande parte é uma 

espécie de argumentação, pode significar, numa perspectiva discursiva, que eles 

não estavam falando para a pesquisadora, mas para uma imagem projetada 

socialmente de uma professora pesquisadora, que estava realizando um doutorado, 

portanto, com uma caminhada mais longa e que, por conta disso, supostamente, 

domina o tema objeto da entrevista. Para Orlandi (2006a, p. 16), isso revela o 

quanto as trocas de linguagem, o discurso é “en-formado pelo imaginário”  

 Esses enunciados, ditos pela maior parte, minimizando suas experiências 

leitoras, ou não reconhecendo a existência dessas histórias, representando-se, às 

vezes, como não leitor, reforçam indícios de uma posição na qual os sujeitos não se 

autorizam como leitores. Essa representação que circula em diversos setores da 

sociedade, inclusive nos cursos de formação de professores, permite um 

contraponto com uma visão de leitor “ideal”. A busca desse modelo de verdadeiro 

leitor, segundo Moraes, “parece ser a de um leitor compulsivo, profissional, 

proficiente, diletante e, sobretudo, possuidor de objetos impressos densos, 

instrutivos e literários” (MORAES, 2001, p. 217).  

 A disseminação dessa imagem traz algumas consequências. Primeiro, 

provoca uma certa desvalorização das práticas de leitura realizadas pelos sujeitos 

ao longo da vida, apoiadas em outros suportes, outras referências, outros modos de 

ler. Também alimenta a visão sobre a qual já me posicionei, apoiando-me em 

estudiosos como Batista (1998), Marinho e Silva (1998), de compreender a leitura de 

uma forma restrita, que polariza os sujeitos em leitores e não leitores, quando, na 

verdade, o que existem são práticas plurais de leitura. Chartier (2001) ratifica esse 

posicionamento, ao afirmar que “Cada leitor, a partir de suas próprias referências, 

individuais, sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos 

singular, mais ou menos partilhado, aos textos de que se apropria” (CHARTIER, 

2001, p. 20).  
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 Iniciadas as entrevistas narrativas, as lembranças mais remotas, evocadas 

pelos sujeitos, fizeram referência à infância, a partir da presença de narrativas orais 

como um dos primeiros aspectos representativos de leitura, sobretudo para aqueles 

que nasceram e viveram no interior e tiveram a chance de vivenciar essa prática 

cultural pouco usual em cidades maiores.   

 Os sujeitos que viveram em ambientes rurais e interioranos citaram a 

presença da contação de histórias feita por adultos próximos, sobre variados temas, 

entre os quais histórias fantásticas com horror (casos que provocavam incredulidade 

na comunidade onde viviam), casos com finais nunca solucionados, cujos 

personagens principais eram moradores da cidade, contos de fadas ou fantásticos, 

histórias de suspense ou crimes, mas também casos reais acontecidos com 

parentes de geração anterior e moradores já falecidos.  

 Essas histórias eram narradas por pai, mãe, tios ou conhecidos, em rodas de 

conversa na rua, na varanda ou quintal de casa e também em casa de algum 

parente ou amigo da família. PFI 8 e PFI 11 assim relatam sobre o reconhecimento 

das narrativas da tradição oral em sua formação como leitor: 

 

Ouvi muita história quando era menina em minha cidade, professora. 
Lembro de uma senhora, vizinha de rua, que ia muito lá em 
casa....ela, minha mãe e outras vizinhas e a gente, as crianças, 
também [ficávamos] ouvindo os casos que ela contava. A mulher 
sabia da história de todas as famílias, e ia puxando os antepassados 
até chegar bem distante...assim, pró, história de gente na cidade que 
o bisavô foi achado no mato, sabe, que era filho de índio, então os 
casos misturavam o presente e o passado, mas um passado distante 
[...] tinha muita coisa misteriosa também, como desse bebê que falei 
pra senhora que sobreviveu dias sozinho na mata. [...] eu acho que 
isso de ouvir me ajudou, sim, a gostar de histórias e gostar de ler na 
escola (PFI 8).  
 
 
Minha mãe não sabia ler nem escrever. Meu avô dizia, pró, que filha 
mulher dele não ia pra escola não para não aprender a escrever 
carta pra namorado. Mas minha mãe contava algumas histórias pra 
mim e meus irmãos, [somos] dez, seis homens e quatro mulheres. 
Eu lembro dela me ensinando cantigas, lembro cantando, lavando 
roupa, brincando de parlenda com a gente. Advinhas eu lembro de 
algumas até hoje [a aluna recita algumas que aprendeu com a 
mãe]... Sim! Acho que minha mãe tem grande importância, ela é sem 
dúvida uma referência pra eu considerar a leitura importante, por me 
ajudar a ler, mesmo sem ter estudo [...]. Ela colocou todos os filhos 
na escola, sem ter pisado os pés em uma. Enquanto eu não fizesse 
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as tarefas eu não saía porque ela falava como aquilo seria 
importante pra minha vida (PFI 11). 

 

 

   A princípio esquecidas, lexias como anjo, diabo, inferno, reino dos céus, feitiço, 

fadas, reis e padres foram se materializando no intradiscurso dos sujeitos. Os relatos 

permitem inferir que a escuta de narrativas orais, repetidas por adultos para 

crianças, ligadas ao misterioso, ao fantástico, ao lúdico, veiculada em narrativas 

orais, representam uma via de constituição do imaginário e de acesso ao mundo da 

ficção e da leitura. Abramovich reconhece muito bem, em uma prosa poética, esse 

poder que elas têm.   

 
A iniciação com as maravilhanças de uma história acontece, em 
geral, adentrando pelos ouvidos da criança. É a voz da mãe, do avô, 
do tio visitante, da primeira professora que chama sussurrante para a 
gostosura de se embalar na lindura dum conto de fadas, num 
episódio da Bíblia ou na magia duma lenda, dum poema brincante, 
na aventura de outra criança parecida com ela... Se a história for 
acalentadamente contada o encantamento envolve abraçante e o 
gostinho de quero mais e mais... permanece marcante e marcado. 
Mais tarde, é o momento (ABRAMOVICH, 1999, p. 61).  
 

 
 As múltiplas funções dos textos da tradição oral — explicar o mundo, 

proporcionar transcendência, oferecer identidade grupal, assinalar normas 

comportamentais, dar sentido à vida — são extremamente importantes e servem de 

base para a expansão da literatura em diversas manifestações, como defende 

Cosson, gerando uma expansão de  

 

gêneros inicialmente orais, depois escritos, como as gestas, as 
adivinhas, as lendas, as canções, os ditados, as sagas, as anedotas, 
as epopeias, as tragédias, as comédias, os contos, os provérbios e 
outros tantos modos de usar a palavra para ser apenas palavra antes 
ou depois de ser mundo — o que faz essa palavra se tornar literária 
(COSSON, 2014, p. 11).  

 

 Outra leitura mencionada foi a da bíblia, rememorada por PFI 5, como uma das 

mais remotas lembranças de sua formação leitora. Durante toda a infância, em sua 

casa ocorriam encontros de grupos de leitura bíblica dos quais ela também 
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participava, ouvindo adultos discutindo o evangelho e, mais tarde, lendo também. Da 

seguinte forma ela narra:  

 
[eram] reuniões de grupo, a gente fazia a leitura bíblica e a leitura 
orante, a senhora conhece, professora? [era] assim... na bíblica, a 
gente lia os trechos da Bíblia, leituras grandes mesmo, íamos lendo a 
Bíblia todinha... já na orante não era apenas ler, era também 
conversar, refletir pra aprender a orar mais, ter sua conversa ali, 
séria mesmo, com Deus, sabe? A gente aprende muito, passa a orar 
mais inspirado, de uma forma mais bonita, o vocabulário fica mais 
assim.. tudo muda. (PFI 5).  
 
 

 O domínio discursivo do campo religioso é, até o momento atual da vida de PFI 

5, o que mais se materializa em suas produções. Apareceu nas aulas, assim como 

na carta pedagógica, na entrevista narrativa, nas conversas informais. Se, na 

infância, ele foi o primeiro a compor a sua constituição leitora, pôde-se constatar que 

ele hoje entrecruza todos os outros campos de sua vida.  

 Na formação discursiva das primeiras e mais remotas histórias, também foram 

materializadas narrativas e memórias do período da adolescência. Embora o quadro 

de referências remeta boa parte das narrativas à escola, estou apresentando, aqui, 

aquelas situadas fora desse âmbito, quase nunca partilhadas no ambiente escolar e 

pouco reconhecidas, até então, inclusive por eles próprios, como integrantes de 

suas trajetórias de leitura. As mais citadas foram leituras de histórias em quadrinhos, 

seguidas de almanaques, fotonovelas, revista Capricho, revistas de romance, como 

Sabrina, Bianca e Júlia, livros de Sidney Sheldon.  

 Essas leituras foram citadas como leituras voltadas para a fruição, para o 

entretenimento, sem obrigatoriedade de aprendizagem, como ocorriam com as 

escolares. Interessa observar que, ao enunciarem sobre elas, uma tensão se 

estabeleceu, pois não foram apresentadas pelos sujeitos como práticas de leitura 

dignas de serem registradas. “Vai colocar isso na pesquisa, professora?” ou “ Ave-

maria, coloque isso que eu estou falando não”, pediam, em algum momento.  

 A posição-sujeito assumida foi a de não reconhecimento dessas leituras como 

legítimas, como verdadeiras, ou seja, eram leituras sem valor social. Guedes-Pinto 

(2002), em pesquisa que investigou a trajetória leitora de professoras-

alfabetizadoras, falou em leitura clandestina ou não-autorizadas, ao se referir a 



162 

 

algumas leituras citadas pelas entrevistadas. Lajolo e Zilberman (1996), em análise 

sobre esse tipo de leitura, assim se posicionam.  

 

As obras escolhidas por crianças e adolescentes, quando eles 
escapolem da rígida rotina escolar de leitura, parecem responder às 
exigências da fantasia, pela qual, em acumulação infinita, articulam-
se a outras de ficção ou as conhecidas por meio da tradição oral, 
como as ouvidas de contadoras. O fato de incendiarem a imaginação 
explica e reforça a clandestinidade dessas leituras, que pouco 
ensinam de prático, mas que provocam consumo contínuo. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 227).  

 
 

 Segundo as autoras, com efeito, raras são as vezes em que as leituras que 

produzem prazer circulam em ambiente sancionado, como a escola. Houve, 

contudo, quem enunciasse, em tom confessionário, ter sentido esse prazer de que 

falam as autoras.  

 

Eu li tudo isso, professora, era muito bom, ô tempo bom. Eu estou 
dizendo isso aqui à senhora, óbvio, porque eu nunca poderia falar 
disso na escola, naquela época, nem contar isso como algo bom 
aqui, numa aula de literatura na universidade, por exemplo. Mas 
foram leituras [refere-se a autores como Adelaide Carraro e revistas 
de romance] que me deram muito prazer, que eu podia fazer sem 
preocupação, onde eu quisesse, da maneira que quisesse (PFI 13).  
 
 

 Ainda no espaço da clandestinidade, o trabalho da/com a memória apontou um 

outro tipo de leitura, realizado por algumas graduandas, a leitura de diários, que 

assumiu, ao que parece, um papel importante como objeto de leitura em suas vidas. 

Diários são objetos que muitas mulheres, quando meninas, possuem. Além de 

objeto de leitura, a escrita de pensamentos secretos, histórias de amor, confidências 

muitas vezes se transforma em espaço de refúgio. As leituras eram feitas às 

escondidas, nos quartos, à noite.  Uma das alunas, assim enuncia acerca desse tipo 

de leitura: 

  

Leitura de diário conta pra minha história de leitura, professora? Ai, 
que bom, porque eu li muito diário, tive vários, uns três, acho. 
Escrevia de tudo, mas ninguém podia ver. Não é como essas 
crianças e jovens de hoje não, que publicam a vida toda na internet, 
nas redes sociais, eu não entendo, tudo público ali, pra quem quiser 
saber. Nem tem graça, nem lógica. [...] Lembrando assim, acho que 
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foi uma das leituras mais livres que fiz, a das coisas que eu mesmo 
escrevi. [...] Era bom ler, mesmo se fossem coisas difíceis... assim... 
desabafo, sabe? Me fazia muito bem ler e reler. [no diário], falava de 
tudo que acontecia comigo, desde coisas de namoro e amizade até 
problemas, brigas de família [risos]. Mas era mais coisa boa (PFI 7). 

  

 

 Os dizeres dos sujeitos sobre esse tipo de leitura dialogam com os resultados 

de uma pesquisa feita por Petit (2013), em três regiões do meio rural da França, com 

cinquenta pessoas/leitores de idades e condições sociais variadas. Ao escutá-los, a 

autora ficou surpresa com dois aspectos verificados: havia uma leitura do dia, útil, 

em que se lia para aprender (livros, enciclopédias, dicionários) e havia uma leitura 

da noite, secreta, discreta, que rompia com as regras, feita quando a noite caía.  

 Segundo Petit (2013, p. 103), era um leitura que “alguns chamavam de a 

verdadeira leitura, e sobre a qual outros hesitavam em falar, por pudor, porque era 

muito íntima”. As práticas de leitura e os modos de ler diários íntimos e autores, 

como Sidney Sheldon e Adelaide Carraro (ambos citados pelos sujeitos), parecem 

figurar no campo das leituras clandestinas, no espaço do íntimo.  

 A leitura de clássicos, apesar de ter aparecido mais associada à vida escolar, 

foi mencionada como referência às trajetórias de leitura do período da infância e 

adolescência. Livros como O pequeno príncipe, Senhora, Ubirajara, Vidas Secas 

foram alguns dos títulos lembrados. Alguns afirmaram ter tomado de empréstimo de 

algum colega ou de algum vizinho, ou cogitaram que essas leituras chegaram até 

eles por pessoas mais velhas na família, sem muita certeza. Uma graduanda atribuiu 

a iniciação à leitura literária a uma amiga:  

 

[...] era até um livro um pouco complicado esse que ela me deu, eu 
não entendia tudo que hoje entendo dele, mas me apaixonei por 
Vidas Secas nessa época...[...]. Lembro que aí fui pegando outros, e 
depois me apaixonei por outros de Graciliano Ramos e fui me 
apaixonando pela leitura....li Insônia, Memórias do Cárcere, Infância, 
São Bernardo [...] então, foi um momento que me marcou [referindo-
se à sua trajetória leitora] porque eu comecei a gostar muito de 
literatura por causa dessa amiga minha. [...] Assim, eu já tinha lido, 
mas assim, era muito superficial, quem despertou mesmo foi essa 
minha amiga. A gente estava no ensino médio, nesse tempo, tinha 
uns quinze anos, acho (PFI 3).  
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 Interessante observar que o papel de mediador de leitura pode ser ocupado por 

diversos sujeitos, seja ele um professor, um bibliotecário, um livreiro e até mesmo 

um amigo. É Petit quem diz que um mediador funciona como um elo entre o leitor e 

o objeto de leitura e “pode autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou 

aprender, ou até mesmo revelar esse desejo.” (PETIT, 2009, p. 148). 

 A biblioteca como uma via de acesso à leitura, ao conhecimento, apesar de 

silenciada na maior parte das narrativas, apareceu em algumas. E quando surgiu, 

veio inscrita como um lugar prestigiado, a partir de sentidos que a enfatizaram como 

espaço de realização, de aproximação da leitura, ou seja, um local profícuo para se 

estabelecer uma relação mais autônoma com a cultura escrita e mais singular com a 

leitura. 

  

Recordo-me que quando era criança, na minha cidade não tinha 
bilblioteca, mas há cerca de uns 17 anos foi inaugurada uma 
biblioteca pública, onde passei a ser leitora assídua. Chegava da 
escola por volta das 12h, almoçava, fazia logo o dever de casa 
correndo e sentava na porta da casa da minha bisavó, que ficava 
perto da biblioteca, e esperava abrir. Era quase um ritual e me fazia 
muito bem, as horas passavam e eu nem me dava conta, algumas 
vezes só tinha eu na sala de leitura, não lembro o primeiro livro que 
peguei emprestado para levar, e continuar a leitura em casa, mas sei 
que foi de Monteiro Lobato. Li todos dele! (PFI 3). 

 

Diversas são as instituições que figuram a favor da formação de uma 

sociedade leitora e a biblioteca é uma delas, ao lado das escolas, livrarias, editoras 

etc. Muitos estudos ressaltam a natureza desse espaço, o sentido de sua existência, 

as práticas possíveis em seu interior, colocando-o com um lugar de representação 

do saber e da circulação de conhecimentos históricos, literários, científicos, 

matemáticos, culturais. Para PFI 3, a biblioteca pública de que fala parece cumprir 

um de seus principais propósitos, que é o de incentivar a leitura e desenvolver a vida 

cultural da comunidade em que vive e, nesse sentido, está para além de se resumir 

a atender alunos para pesquisas. 

Entretanto, cumpre ressaltar que o estado das bibliotecas escolares do Brasil 

não é o desejável, o que agrava sobremaneira a possibilidade de esse espaço 

funcionar, de fato, como espaço de formação para uma sociedade letrada. Segundo 

Silva (1995),  



165 

 

além da inexistência concreta da biblioteca escolar na maioria das 
nossas escolas, o seu funcionamento, quando ela existe, é 
caracterizado por vários problemas ligados à precariedade dos 
recursos materiais (verbas, espaço etc.), à desqualificação dos 
profissionais, à pobreza do acervo, entre os mais evidentes (SILVA, 
1995, p. 82). 

 

Nas escolas onde essa realidade é superada e a biblioteca escolar existe e 

funciona, o cenário pode se tornar muito favorável para que ela figure como um 

valioso instrumento a favor da educação e da cultura e seja uma referência 

insubstituível para o aluno. Se professores e bibliotecários conseguem fomentar o 

uso da biblioteca de forma a não minimizá-la a um mero espaço de depósito de 

livros, exclusivo para pesquisas escolares e até de aplicação de castigos, mas, ao 

contrário, utilizá-la como meio de ações e práticas culturais de leitura, muitos leitores 

podem ter a biblioteca como a primeira e mais importante referência de formação, 

como neste caso, narrado em uma carta pedagógica: 

 

Outro prazer incomum para minha idade era frequentar bibliotecas. 
Na escola desenvolvia um trabalho voluntário na biblioteca só para 
ficar próximo dos livros. Quando conheci a biblioteca Julieta 
Carteado [biblioteca da UEFS] eu nem era estudante da UEFS e nem 
imaginava um dia ser, virei frequentador assíduo. Lembro-me de 
passar tardes inteiras lendo textos de Nelson Rodrigues e me 
deliciando com aqueles mundos ficcionais perturbadores. “Que 
imaginação dos diabos tem esse Nelson!” (PFI 15).  

 

 Observando as narrativas até aqui apresentadas, a formação do professor 

leitor se constitui, no período da infância e da adolescência, através das muitas 

experiências leitoras, desde as narrativas orais, citadas como primeiras lembranças 

representativas de práticas de leitura, passando pela leitura de revistas, livros 

representativos de uma literatura “de massa”, contos de fadas, romances, bíblia, 

diários íntimos e leitura de clássicos da literatura. O período de escolarização, que 

abarca a infância e adolescência, amplia o número de práticas e sobre ele passo a 

escrever.  
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5.2 NARRATIVAS DE PRÁTICAS DE LEITURA NA TRAJETÓRIA ESCOLAR  

 

 

Lê-se para entender o mundo, para viver 
melhor. Em nossa cultura, quanto mais 
abrangente a concepção de mundo e de vida, 
mais intensamente se lê, numa espiral quase 
sem fim, que pode e deve começar na escola, 
mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela. 

 

(LAJOLO, 2001, p. 7) 

 

 Na discussão que aqui traço, reconheço que o trabalho com leitura não seja 

uma exclusividade da escola. É de fundamental relevância que existam políticas 

públicas de fomento à leitura e à escrita, além de investimento na cultura no interior 

das políticas educacionais. Foucambert (1999) faz essa observação ao destacar que 

a formação de leitores passa, também, pela ampliação de seu espectro cultural e de 

informações, como acesso a bibliotecas, exposições, feira de livros, museus, teatros, 

cinemas, espetáculos musicais e de dança, entre outros.  

 Contudo, embora não seja tarefa exclusiva da escola, ela não pode nem deve 

se isentar do papel de colaboradora principal desse processo de democratização da 

leitura. Entre os pontos apresentados por Foucambert (1989) para se pensar a 

formação do leitor na escola, está, o de conferir ao aluno, antes mesmo que ele 

saiba ler, um status de leitor. 

 A análise das narrativas produzidas pelos sujeitos, principalmente aquelas 

produzidas nas entrevistas narrativas e nas cartas pedagógicas, permitiu reconstruir 

as trajetórias de leitura vivenciadas no período escolar e analisar como elas 

integram esse repertório que constituem o professor leitor.  

 Dois aspectos foram constatados a partir das materialidades discursivas 

analisadas. O primeiro aspecto que observei foi a presença da figura do professor 

como mediador de leitura e um dos adultos responsáveis pela inserção positiva dos 

sujeitos no mundo da leitura foi mencionada em narrativas como as de PFI 14, PFI 9 

e PFI 15:  

 

 



167 

 

Isso me fez refletir sobre o meu primeiro contato que tive com a 
leitura, no ensino fundamental, quando uma professora de português 
me deu meu primeiro livro, Sonho de uma noite de verão, de Wilian 
Shakespeare. A partir dali, eu desenvolvi um prazer pela leitura que 
foi crescendo ao longo do ensino médio. Carrego até hoje. [...] 
Tornar-me uma leitora foi um ponto alto na minha vida, modificou 
muitas coisas, diria que a leitura me salvou de certo modo, sem ela 
eu não estaria aqui. Pretendo usar o exemplo da minha professora, 
levar pra minha sala de aula, porque da mesma forma que ganhar 
um livro me tocou, pode tocar algum aluno meu. Claro que o maior 
incentivo deve começar pela família, mas caso isso não aconteça 
nós devemos incentivá-los, fazer o nosso papel de professor (PFI 
14).  

 

Na escola particular tínhamos um romance por unidade para ler e 
trabalhávamos a unidade toda com ele. Na escola pública da mesma 
forma, lembro que li vários clássicos da literatura, tudo isso graças ao 
trabalho de minhas professoras de português. Foram minha maiores 
incentivadoras. (PFI 9). 

 

Com 15 anos de idade, comecei a fazer teatro na escola que 
estudava, lá tive contato com textos de diversos dramaturgos, até 
autores clássicos, como Sófocles, Shakespeare, Brecht. Sempre me 
fascinou a possibilidade de lê-los e depois dizê-los em voz alta, 
procurando a melhor entonação, ritmo, dicção. (PFI 15). 

 

 

 Como mencionei no capítulo 4, é função essencial da escola e dos 

professores ampliar o domínio dos níveis de leitura e escrita e orientar a escolha dos 

materiais de leitura. Cabe, formalmente, à escola desenvolver as relações entre 

leitura e indivíduo, em todas as suas interfaces. A escola pode e precisa trabalhar, 

desde as séries iniciais, com textos de diversas naturezas; que materializem o 

cruzamento de linguagens variadas e, evidentemente, com os textos literários, que 

criam a possibilidade de fazer o indivíduo explorar dimensões não usuais do 

imaginário coletivo e pessoal. 

 Como um agente escolar dos processos de mediação, o professor de Língua 

Portuguesa é visto como o principal executor do projeto de formação de leitores e 

produtores de texto. A figura do professor como sujeito de destaque no processo 
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formativo é comprovada na Pesquisa Retratos de Leitura do Brasil27, realizada pelo 

Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, teve a sua edição mais recente, a 4ª, 

divulgada em 2016. Na pesquisa, que define como leitor aquele que leu, inteiro ou 

em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses – em papel, digitais ou 

eletrônicos e áudio livros, livros em braile e apostilas escolares, o professor 

continua, ao lado da figura materna, entre aquelas que mais tem o poder de 

influenciar os sujeitos para que leiam.   

Com relação à influência para começar a ler, 33% dos entrevistados 

declararam ter tido algum incentivo, sendo que a figura materna – mãe ou 

responsável do gênero feminino – é a maior influenciadora (11%), seguida por 

professores e professoras (7%). Em todas as edições anteriores, a figura do 

professor apareceu, sempre alternando a posição de primeiro e segundo maior 

influenciador com a figura materna.  Um dos sujeitos assim ressaltou a presença de 

uma professora de Língua Portuguesa como responsável por sua trajetória de leitura 

na escola: 

 

[...] é impressionante perceber o impacto que os professores, os 
livros, as leituras, o romance, a poesia e, sobretudo, o texto teatral, 
fizeram na minha trajetória. Lembro-me carinhosamente de uma 
professora de LP que me acompanhou durante alguns anos e é 
inegável a influência que ela exerceu na minha vida de leitor. Profa. 
Marcia sempre trabalhava com romances e fazia de uma forma 
estimulante que era inevitável que a turma não se interessasse para 
ler e discutir. Era o modo como ela apresentava as obras, eu acho. 
(PFI 15). 

 

A presença de uma professora como elemento mediador de aproximação de 

PFI 15 com os livros, e mais especificamente com a leitura literária, me remete à 

discussão feita por Petit (2009), segundo quem “os livros, e em particular os de 

ficção, nos abrem as portas para um outro espaço, para uma outra maneira de 

permanecer no mundo. Os escritores nos presenteiam como uma geografia, uma 

história, uma paisagem  onde retomamos o fôlego” (PETIT, 2009, p.79).  

                                                           

27 Divulgação da versão on line disponível em: 
<http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-
_2015.pdf >. Acesso em: 06 jun. 2017.       

http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
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 Porém, um segundo aspecto divergente do apresentado nesta categoria de 

análise também se materializou nas falas dos sujeitos investigados. A escola como 

espaço de circulação de leituras obrigatórias, onde era preciso apenas memorizar os 

textos lidos e decifrar códigos (primeiros anos escolares) e também como lugar de 

práticas de leitura fragmentadas, voltadas para o preenchimento de roteiros ou para 

resolução de provas. Tais narrativas exemplificam o cenário de constatação que 

elenquei na seção 4.3 desta pesquisa, a partir de vários estudiosos da área de 

Letras. PFI 1 assim conta: 

 

Eu tenho poucas lembranças prazerosas, marcantes de relação com 
a leitura na minha vida de escola... tão poucas que nem consigo 
lembrar aqui agora pra senhora. É difícil porque eu não vivi mesmo, 
professora, porque das experiências mais comuns eu lembro 
direitinho: eu lia na véspera de prova as coisas que escrevia no 
caderno...que mais eu lia? Eu lia os romances no ensino médio pra 
fazer as provas... eu lembro mais dessas tarefas mecânicas pedidas 
por meus professores (PFI 1). 

 

 Como já mencionei, práticas que investem na formação do leitor valorizam a 

leitura, o livro, não como objeto para ser guardado na estante, nem para fazer 

provas, mas para ser lido. Sendo seu compromisso maior formar leitores críticos, a 

tônica da escola precisa ser um trabalho em que a leitura figure, em um princípio 

primeiro, como elemento de essencial à vida humana, já que ler, como defende 

Manguel (2012), quase como respirar, é nossa função essencial.  

 É importante considerar que uma escola e um professor entusiasmado são 

capazes de realizar com maior eficiência a aproximação do leitor com os livros, com 

a leitura. Isso implica reafirmar que, para formar leitores, é preciso que o professor 

mediador desse processo se interesse por livros de tipos variados, que compartilhe 

suas descobertas e aprendizagens, que se se apresente como leitor, atualizado e 

participante. Quando percebem o envolvimento do professor com a leitura de outra 

forma, não dessa forma mecanizada, narrada por PFI 1, mas de uma maneira qual 

ele se mostre seduzido, isso pode despertar o desejo do aluno de fazer o mesmo.  

 Muitas vezes, nós, professores, reclamamos do fato de nossos alunos da 

licenciatura chegarem à universidade sem uma bagagem leitora, sem uma prática 

que acreditamos que deveria ter sido construída no ensino médio. Os nossos 



170 

 

colegas, professores do ensino médio, dizem o mesmo do segmento anterior. E, 

assim, repetimos, todos, um discurso circular e vicioso, sem nos darmos conta de 

que isso tem relação com a própria história de leitura de cada sujeito. Por isso é tão 

importante que as práticas de leitura realizadas em todos os segmentos de formação 

sejam práticas de imersão na leitura: leitura antiga, moderna, brasileira, estrangeira, 

infantil, adulta, literária, não literária, enfim, todas as leituras possíveis, 

materializadas em diferentes linguagens. O professor, no trabalho com a leitura, 

segundo Neves et al (2007) 

 

É aquele que apresenta o que será lido: o livro, o texto, a paisagem, 
a imagem, a partitura, o corpo em movimento, o mundo. É ele quem 
auxilia a interpretar e a estabelecer significados. Cabe a ele criar, 
promover experiências, situações novas e manipulações que 
conduzam à formação de uma geração de leitores capazes de 
dominar as múltiplas formas de linguagem e de reconhecer os 
variados e inovadores recursos tecnológicos, disponíveis para a 
comunicação humana presentes no dia-a-dia (NEVES et al, 2007, 
p.14). 

 

 Na próxima categoria de análise, apresento a terceira e última formação 

discursiva predominante nas narrativas, aquelas ligadas ao período no qual os 

sujeitos da pesquisa se encontram: formando-se professor de Língua Portuguesa. 

 

 

5.3 A LEITURA NA UNIVERSIDADE: COMO AS PRÁTICAS INCIDEM NA 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

 

 

Ao longo da discussão sobre formação, no segundo capítulo, destaquei como 

elemento decisivo desse processo o fato de que o conhecimento profissional do 

docente não é composto apenas das teorias estudadas no curso. Com relação à 

leitura, para que a formação se dê com mais autonomia, é fundamental que o 

professor em formação tenha as práticas de leitura incorporadas à sua identidade, 

tanto quanto mediador de leitura quanto como sujeito leitor. Concordo com Andrade 

(2007), quando ela afirma: 
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Um bom professor de língua deveria ser um bom leitor, de modo que 
a experiência da leitura, o conhecimento e o prazer da literatura 
constituíssem a experiência docente e, assim, lhe permitissem a 
realização de sua autonomia (ANDRADE, 2007, p. 11).  

 

Kramer (1999) também ressalta que, sendo objetivo dos cursos de 

licenciatura formar o professor, torna-se premente privilegiar também, ao longo do 

curso, a formação do aluno-mestre como leitor. Essa observação da autora me 

impõe a pensar: como as práticas realizadas no âmbito dos componentes 

curriculares na universidade têm incidido na formação do professor leitor?  Para os 

futuros professores, não há dúvida quanto ao fato de que o ingresso no ensino 

superior alarga e modifica as experiências de leitura.  

 

Não tive desde a minha infância um incentivo por parte dos meus 
pais e familiares para ler. Esse desejo pela leitura só floresceu em 
mim na graduação. (PFI 1) 

 

A leitura aqui na academia de certa forma abre uma visão mais 
crítica, porque as coisas não estão assim, não são superficiais, né? 
Tem os implícitos, as entrelinhas, o explícito, a gente começa a 
prestar mais atenção nisso [...] (PFI 11).  

 

 

Independentemente das práticas de leituras realizadas ao longo da vida e de 

ser considerado ou não um bom leitor, ao adentrar na universidade, o principal tipo 

de leitura que aguarda os professores em formação é a leitura acadêmico-científica, 

fato confirmado por eles nos grupos de discussão. Isso, inclusive, provoca uma certa 

angústia porque outras leituras são apagadas. Segundo eles, “os próprios 

professores da gente dividem as leituras em prazerosas e acadêmicas, mas só 

trabalham e cobram as acadêmicas” (PFI 5). 

A leitura literária ou informativa livre é deixada em segundo plano em 

detrimento das leituras obrigatórias dos currículos. No entanto, a leitura por fruição, 

especialmente a leitura literária, não seria somente uma forma de sair da rotina 

acadêmica e tornar-se um momento de lazer. Ela, como já afirmei, constitui-se uma 

maneira de entrar em contato consigo mesmo e com o próximo, proporcionando 

uma experiência com outras realidades possíveis. 
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E nós, professores formadores, que organizamos e proporcionamos a leitura 

nas aulas da formação inicial, temos, normalmente, um leitor projetado, idealmente 

concebido e sobre o qual há o trabalho de controle por parte daquele que ocupa a 

posição de autor dos textos acadêmico-científicos. Porém, Chartier (1999) nos 

adverte para o excepcional, para o leitor não previsto, aquele que se distancia do 

ideal, que quebra as expectativas, conquanto fez e faz uso da leitura de forma 

singular.  

Os modos de ler o texto acadêmico-científico contém a especificidade da 

condição de circulação inerente ao âmbito universitário, bem distinto dos textos que 

circulavam na esfera escolar.  Não raro, os professores formadores constatam, e aí 

também me incluo, que a leitura dos alunos ocorre em condições abaixo do patamar 

desejável. Torna-se premente, então, que a formação desse novo leitor passe a ser 

um dos objetivos da formação de professores, até porque a importância da leitura no 

interior das disciplinas é destacada, por nós, como eixo principal de trabalho.  

Os dados produzidos a partir dos grupos de discussão favoreceram o 

conhecimento das práticas de leitura vividas pelos sujeitos na universidade e análise 

sobre como estas incidem na formação do professor leitor. Do ponto de vista dos 

graduandos, foram narradas diversas atividades que contemplam práticas de leitura 

nos componentes curriculares, sobretudo com leitura científica, a mais praticada e 

com inúmeras finalidades. Leitura para discussão em sala, leitura com vistas à 

apresentação de trabalhos orais, a exemplo de seminário, e leitura para fundamentar 

escrita de textos foram as mais citadas. Entretanto, alguns desencontros entre as 

propostas de leitura solicitadas pelos professores e a execução dessas atividades 

foram levantadas pelos alunos. 

Alguns afirmam não ficar claro para a turma o propósito de certos eventos de 

leitura no âmbito das disciplinas. Problemas como falta de envolvimento do 

professor, falta de envolvimento da turma, não compreensão do que fora solicitado 

pelo professor foram citados como justificativas para essa constatação. As narrativas 

apontam para a interpretação de que formar o leitor na universidade não se restringe 

apenas a favorecer o contato com as leituras, mas ao estabelecimento de diálogos, 

de discussões acerca das teorias e das pesquisas de que tratam os textos 
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acadêmicos. Entre as narrativas que explicitam não haver envolvimento por parte do 

professor, figura esta: 

 

Teve muita disciplina no curso todo que os professores passavam 
textos, muitos mesmo, mas não discutia nenhum em sala. Teve uma 
disciplina mesmo, semestre passado, que a professora indicava 
vários textos sobre um assunto. Mas no dia marcado ela mesmo 
falava, do jeito dela, sobre os textos. Talvez nossa interpretação não 
fosse correta, sabe? Eu acho... A turma depois de um tempo passou 
a nem ler mais, porque ela não perguntava se a gente tinha lido. Ela 
dominava o assunto, claro, era a professora, né? Então a aula era 
baseada na visão dela mesmo, na leitura dela [referindo-se à 
professora]. (PFI 6). 

 

A proposta de diversificar a quantidade de textos de autores diferentes é 

muito interessante, pois é possível conhecer vários pontos de vista sobre um 

determinado tema. Contudo, é interessante que nós, professores, firmemos o acordo 

estabelecido, o de discutir os textos indicados e considerar as leituras feitas pelos 

alunos, pois é nessa interação com professor, texto e alunos que o professor se 

forma.  

No âmbito universitário, as bibliografias das disciplinas são tão amplas que os 

alunos — e também os professores formadores — praticam, segundo Colomer 

(2007), uma leitura rápida de capítulos, artigos, fragmentos e sínteses divulgadoras, 

mais do que uma leitura reflexiva de livros complexos e de obras que constituem as 

fontes primeiras da disciplina. Em um curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, 

em que o trabalho com literatura constitui objeto de estudo, é preciso fazer valer o 

poder desta como inevitável para a construção social do indivíduo e da coletividade. 

Segundo a autora,  

 
[...] o texto literário ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade 
humana e oferece instrumentos para compreendê-la, posto que, ao 
verbalizá-la, cria um espaço específico no qual constroem e 
negociam valores e o sistema estético de uma cultura. Esta ideia 
básica contribuiu para a nova argumentação sobre a importância da 
literatura no processo educativo (COLOMER, 2007, p. 27). 

 

Um contraponto face a esse exemplo mostra uma mediação que corre por 

outro caminho, como se vê nestas duas sequências discursivas: 
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Nessas aulas era muito bom porque existia diálogo mesmo, diálogo 
de verdade. A professora ia trazendo as partes do texto, a gente 
trazia outras e a discussão ia fluindo. Lemos vários textos que ela 
passou. Claro que tinha os dias de aula expositiva, quando ela [a 
professora] precisava trabalhar um tema mais novo. Mas depois, nas 
aulas seguintes, a gente discutia os textos lidos. (PFI 8) 

 

Aquela disciplina, gente, vocês lembram? [fala olhando para turma, 
no decorrer do grupo de discussão]. Era interessante porque as 
leituras eram apresentadas, e a turma podia escolher o que queria ler 
[...] Dava pra notar o prazer da professora falando das obras, isso 
acaba despertando na gente também a leitura.  (PFI 4)   

  

 

 Foi possível perceber que as práticas de leitura no âmbito universitário são 

variadas e, quando mencionadas pelos graduandos, o envolvimento do professor 

ocorreu em quantidade maior. Pelo contraponto estabelecido, é notório que o 

professor exerce no ensino superior, assim como na educação básica, uma 

interferência contundente como mediador no processo de formação dos leitores. As 

narrativas mostraram, em maior número, a importância do envolvimento do professor 

e como este influencia em suas práticas.    

De acordo com Petit, um mediador funciona como um elo entre o leitor e o 

objeto de leitura e “pode autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou aprender, 

ou até mesmo revelar esse desejo.” (PETIT, 2009, p. 148). Para a autora, nas 

pesquisas que desenvolveu os professores e, mais frequentemente, bibliotecários 

foram apontados como os principais mediadores. No caso dos professores, chamou 

a atenção um fato: mesmo muito críticos em relação ao sistema escolar, os jovens 

sempre lembravam um professor singular, que transmitia sua paixão por um livro, 

seu desejo de ler, fazendo-os, inclusive, gostar de ler textos difíceis.  

 Apesar de a leitura acadêmico-científica ter sido a mais apontada, a leitura 

literária também emergiu nos dizeres, por ser uma das materialidades da linguagem 

com a qual o professor de Língua Portuguesa opera: a palavra literária. Ao longo do 

curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da UEFS, uma das formas de contato 

com a literatura ocorre através das disciplinas Teoria da literatura, Literatura 

Brasileira e Literatura Portuguesa. Estudos de Literatura comparada, Literatura 

Popular, Literatura de origem africana, bem como estudos que operam na interface 

Literatura e Ensino não figuram no currículo.  
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No âmbito das disciplinas existentes na UEFS, o olhar lançado para a 

literatura não ocorre com a finalidade de realizar práticas de leitura visando ao 

aumento do repertório leitor, nem com vistas à discussão sobre o ensino. Ao 

contrário, a prática realizada é assim descrita: 

 

Primeiro, que nem dá tempo. [...]. Nunca li um livro completo nas 
disciplinas de Literatura Brasileira não, não dá tempo não, 
professora. Eu li mesmo as apostilas sobre Crítica Literária o 
semestre inteiro em uma (disciplina); na outra (disciplina) tínhamos 
que trabalhar com roteiros de leitura. Leitura daquela livre mesmo 
não tem não (PFI 8). 

 

Agora tem uma coisa que sinto falta. Sinto falta de uma disciplina que 
escolha um livro, que venha pra sala discutir o livro, que cada um 
pudesse falar do livro, não só pra prova, mas pra ler e discutir livre 
sabe? (PFI 13). 

 

Grande parte dos argumentos e justificativas para não se ler literatura deve-se 

à falta de tempo, uma vez que o fator determinante para que os sujeitos escolham 

uma leitura como atividade de fruição reside na demanda existente que eles têm das 

disciplinas, que “roubam” o tempo para as leituras representadas como mais 

necessárias para a formação.  

Os sujeitos da pesquisa também produziram narrativas de cunho 

autoavaliativo, a partir das quais assumiam a responsabilidade pelas dificuldades 

vivenciadas nos eventos de leitura na academia. Ao mesmo tempo em que 

apontavam a fala de envolvimento da turma como problema, diziam da necessidade 

de assumirem, eles próprios, posturas de leitores mais ativos, capazes de gerenciar 

suas leituras, selecionando leituras outras bem como leituras obrigatórias do curso, 

sem a regulação do sujeito professor. O dizer de PFI 7, grávida na ocasião do último 

ano do curso, parece ilustrar bem esses aspectos: 

Eu até dizia que quando estivesse grávida iria ler pra meu filho na 
barriga todos os dias, mas nunca cumpri isso, acredita? Eu tenho 
uma pasta em casa com os textos do semestre, antes ela não ficava 
cheia, mas agora eu fico nervosa só de olhar pra essa pasta porque 
a pasta está tão cheia, tão cheia, ou seja, professora... eu não estou 
conseguindo ler nada. Eu não leio pra mim, não tenho tempo de ler 
pra meu filho, nem consigo ler os [textos/leituras] da universidade. 
(PFI 7). 
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Como contraponto, há aqueles sujeitos no curso que apresentam uma maior 

autonomia em relação às próprias leituras, aos seus desejos de leitor, revelando 

uma amadurecimento na administração de quesitos como o tempo e o 

reconhecimento de sua trajetória leitora. Os dizeres de PFI 4 e PFI 15 assim 

veiculam esses sentidos:  

 

Nos livros encontrei a minha identidade, o meu propósito e a minha 
vocação. Quando entrei na UEFS já era uma leitora de carteirinha, 
eu lia de tudo, dos clássicos aos romances de banca de revista. 
Minha matéria favorita era Literatura e eu podia passar horas, 
sentada, lendo um livro. (PFI 4) 

 

Eu discordo um pouco dessa fala de vocês [referindo-se aos colegas 
de sala, durante um grupo de discussão]. Uns trinta livros, 
professora, eu já li este ano. [...]. Eu sinto falta é de colegas que leem 
pra discutir. Uma colega que agora foi pra SP, a gente marcava pra 
tomar uma cerveja e sentava lá no Feira VI pra ler Nelson Rodrigues, 
Shakespeare, ler peças, sabe? [...]. Sobre o tempo, depende de 
otimizar o tempo. Poesia, por exemplo...às vezes leio cinco ou seis 
quando vou deitar, um livrinho de poesia a gente lê num instante. 
(PFI 15).  

 

 A abordagem discursiva permitiu verificar, nesta categoria que analisa como 

as práticas de leitura na universidade incidem na formação do professor leitor, o 

quão necessário se faz que tanto os professores formadores analisem e avaliem as 

práticas de leitura que planejam e operacionalizam em suas disciplinas, quanto os 

professores em formação inicial percebam que assumir e integrar o processo de 

(auto)formação é condição sine qua non para a formação do professor que se 

pretende leitor produtivo e ativo.  
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6 “O QUE TE ESCREVO É UM ‘ISTO’. NÃO VAI PARAR: CONTINUA.” 
28 

  

Não sei se deitando dados 
 Se chega a qualquer conclusão. 

 

(Álvaro de Campos, 1935) 

 

 Ao começar este texto, confidenciei ao leitor o quão difícil foi escolher as 

primeiras palavras da escrita de uma tese, tarefa que se executa em uma longa 

caminhada de estudo e pesquisa, com momentos felizes, de grandes descobertas, 

mas também com outros pesados, difíceis, solitários. Desejei ter, naquela ocasião, 

uma casa de palavras, igual a de Eduardo Galeano, em O livro dos abraços (2003), 

para escolher as melhores e mais completas palavras e contar as histórias a que me 

propus dizer.   

 Todavia, a incompletude é constitutiva da linguagem (ORLANDI, 2005a) e nós, 

sujeitos, assim como a língua é sujeita a equívocos e a falhas, também o somos, 

afinal, “nem os sujeitos, nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e 

acabados”, adverte-nos Orlandi (2005a, p. 37).  

 Isso, de certo modo, me traz um pouco de força para enunciar que não tenho 

conclusões prontas, acabadas sobre o que investiguei. Ao contrário, ao mergulhar 

no tema pesquisado, posso afirmar que os achados são apenas um “isto”, uma 

pequena contribuição no universo de estudos que opera na interface linguagem e 

educação e se debruça sobre a formação do professor de Língua Portuguesa como 

professor leitor.  

 As respostas que encontrei, as perguntas que ficaram sem respostas, as outras 

tantas perguntas que precisei fazer durante o percurso, os saberes que 

(des)construí, ao longo do tempo de imersão no campo e de escrita, me permitem 

dizer que este estudo “não vai parar: continua” (LISPECTOR, 1998, p. 95). Continua 

no meu fazer pedagógico na UEFS; nos desdobramentos da pesquisa; na formação 

de outros professores de Língua Portuguesa. 

                                                           

28 LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 95.      
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Este capítulo final sistematiza algumas informações centrais do estudo cujo 

objetivo foi analisar as histórias de leitura dos alunos do curso de Licenciatura em 

Letras Vernáculas da UEFS, a fim de compreender como o processo de formação 

do professor leitor se constitui nas experiências de vida pessoais e acadêmicas. 

Inscrita em um campo que buscou entrecruzar dois eixos — formação e leitura —, a 

pesquisa conheceu as histórias de leitura desses sujeitos e buscou compreender 

como estas os têm constituído como leitores, a partir de diferentes histórias e 

épocas, e lançou olhares  sobre os processos de formação e autoformação de 

professores leitores. 

Conhecê-los e refletir sobre esses processos me permitiu desvelar inúmeros 

elementos que compõem o agir do professor, a forma como ele organiza suas 

ideias, como reconstrói suas experiências. Concordo com Moraes (2001) quanto ao 

seguinte argumento:  

 

Quando conta a sua história, o sujeito narra o seu percurso de vida e 
passa a retomar sentidos dados ao longo dessa trajetória, mas não 
só isso, passa também a redefini-los, reorientá-los e, principalmente, 
a construir novos sentidos para essas histórias (MORAES, 2001, p. 
183).  

 

 Penso que incluir essa perspectiva no processo de formação inicial de 

professores é de suma importância. Uma narrativa não é um simples narrar de 

acontecimentos, vai além disso, à medida que permite uma tomada reflexiva a 

respeito dos fatos que foram constitutivos para a formação. Todos os sujeitos da 

pesquisa, ora como narrador, ora como ouvintes, são alvos desse processo 

formativo. O primeiro, porque relata, avalia, reaprende com o vivido; o segundo, 

porque, ao ouvir e tomar conhecimento da outra história, apreende com as 

experiências relatadas e estabelece um entrecruzamento com elas.  

 Como professora e pesquisadora, afirmo que trabalhar com narrativas 

provocou em mim, também, um movimento de interrogar-me sobre o meu próprio 

percurso formativo, minha própria história de leitura e o que tenho feito como 

docente para a formação de professores de Língua Portuguesa leitores.  

 Uma das primeiras questões que se apresenta quando se decide trabalhar com 

narrativas, tanto em pesquisa quanto em situações de ensino, é a da perspectiva de 
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que elas constituem a mais fidedigna descrição dos fatos e que, dessa maneira, 

seriam capazes de “garantir” consistência aos fatos. Ao optar por encará-las como 

produções discursivas, isso deixa de ser visto como um problema e passa a ser 

compreendido como manifestações de linguagem que representam uma dada 

realidade produzida pelos sujeitos quando eles se encaixam em uma determinada 

posição-lugar discursivo.  

 Se, durante a narrativa, o sujeito suprime episódios, nega outros, lembra 

alguns, silencia sobre outros tantos, tudo isso produz significados, e o que pode 

parecer contradição está ali, em verdade, reclamando sentidos que ao analista resta 

transformar em gestos de interpretação. Quando o sujeito narra os fatos por ele 

vividos e reconstrói a trajetória percorrida, há que se compreender que a narrativa 

não constitui a verdade literal dos fatos, mas uma representação que deles o sujeito 

produz.   

 As narrativas (auto)biográficas e de formação funcionaram, portanto, como um 

importante dispositivo reflexivo na formação docente. Analisá-las é também se 

inserir num movimento de valorização da dimensão histórica e social da pessoa do 

professor em formação, é defender a necessidade de se propiciar ocasiões de 

ressiginificação de sua história leitora e de reconfiguração da formação pessoal e 

profissional. 

 Retomando as questões de investigação da pesquisa, a primeira formulada foi: 

O que revelam as histórias de leitura dos alunos do curso de Licenciatura em Letras 

Vernáculas da UEFS? Sobre essa indagação, constatei que os professores de 

Língua Portuguesa em formação inicial são sujeitos leitores, sim. Essa reposta 

funciona como um contra-discurso à própria visão dos sujeitos, que, por vezes, não 

se reconhecem como leitores, e à visão ainda disseminada no âmbito da academia 

de que os alunos de Letras não leem.  

 O que percebi é que os graduandos são leitores constituídos por diferentes 

histórias e práticas de leitura heterogêneas, realizadas ao longo da vida e após o 

ingresso no curso de licenciatura em Letras Vernáculas. Reconhecer essa 

heterogeneidade de trajetórias de leitura que constituem o perfil leitor real do aluno 

de Letras é o primeiro passo necessário, uma vez que é importante conhecer os 

percursos por eles vividos, as singularidades para, em seguida, ampliar as práticas 
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existentes no processo de formação inicial, visando à constituição do professor 

leitor.  

A partir dessa constatação, reafirmo a crença na ideia de que a leitura é um 

direito de todos e que, para tornar um sujeito cada vez mais leitor, ampliando suas 

bases, é fundamental proporcionar-lhe diferentes oportunidades ao longo de toda 

sua vida. Se um professor chega à etapa de formação inicial com o que Silva (2009, 

p. 34) chama de alguns “vazios de leitura” no seu repertório — e eu, aqui, 

acrescento, vazios devidos aos processos de exclusão a que são submetidos 

aqueles que optam pelos cursos de licenciatura — torna-se necessário favorecer 

práticas que alimentem esse esteio, de modo que o professor leitor possa formar-

se/ampliar sua trajetória leitora e tenha condições de entusiasmar seus futuros 

alunos. Sendo esse um processo de uma vida inteira, a formação inicial não pode se 

isentar desse compromisso: o de formar o professor leitor. 

As respostas encontradas que dialogaram com a segunda questão da 

pesquisa — Como essas experiências de leitura, vividas por esses professores em 

formação inicial em tempos e espaços diversos de sua vida, se relacionam com a 

constituição desses sujeitos como professores leitores? — me permitem afirmar, 

primeiro, que a constituição de sujeitos leitores e suas histórias pessoais de leituras 

são afetadas: a) pelo contexto social, histórico, cultural e econômico do país em que 

vivemos e, desse modo, apresentam variações que se vinculam a diferentes formas 

de inserção no mundo letrado; b) são afetadas pelos processos de formação a que 

esses sujeitos são submetidos, ao longo de sua vida escolar e de sua formação na 

academia.   

Após o reconhecimento desse quadro sociocultural, o qual é responsável por 

processos de exclusão do professor de cenários e práticas prestigiadas de leitura, 

torna-se de fundamental importância implementar esforços de valorização das 

práticas reais, heterogêneas e plurais, parando de apontá-las como inválidas, 

segundo os modelos acadêmicos, para investir em práticas, ações e currículo que 

valorizem e pensem na leitura como cerne da identidade docente de tal modo que 

ela passe a ser objeto da formação do professor leitor nos cursos de licenciatura, e 

com especial ênfase, nos de Letras.    
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Ao retomar a terceira e última questão de investigação — Que significados de 

professor leitor e de mediação de leitura no contexto escolar reverberam nas 

narrativas produzidas pelos futuros professores de Língua Portuguesa? —, é 

possível afirmar que, lamentavelmente, os sujeitos da pesquisa revelaram, em suas 

narrativas, que não se reconhecem como leitor nem se sentem preparados para 

exercer a função de professores de Língua Portuguesa e, consequentemente, de 

professores de leitura. Esses sujeitos não perceberam, inicialmente, que um 

professor, assim como todo leitor, se faz com muitas histórias, histórias esquecidas 

na memória, histórias advindas de práticas em que pese a diversidade — 

diversidade de tipos e gêneros textuais, diversidade de autores, diversidade de 

suportes, diversidade de épocas.  

Os encontros realizados para produção de dados, por meio de entrevistas 

narrativas e grupos de discussão, e a produção escrita de cartas pedagógicas 

tiveram a intenção de se constituírem, além de procedimentos de pesquisa, 

dispositivos de formação para os sujeitos. O intuito era que esses 

procedimentos/dispositivos favorecessem exercícios de (auto)reconhecimento e 

fizessem os graduandos voltar o olhar para as experiências leitoras vivenciadas ao 

longo de suas vidas, percebendo-as como relevantes para a constituição de sua 

identidade profissional, afinal, tais experiências se vinculam e produzem efeitos 

significativos no desempenho e no processo de formação de leitores, refletindo-se, 

portanto, diretamente, em sua práxis de início à docência.  

E, para além da tese? Considerando que toda atividade de pesquisa produz 

dados, resultados que mobilizam o sujeito pesquisador a pensar nas implicações 

desses achados em relação aos passos seguintes ao estudo, o que tenho a dizer? 

O conjunto de princípios defendidos ao longo do estudo, sendo o principal 

deles a necessidade de um maior investimento e compromisso dos cursos de 

Licenciatura em Letras com a formação do professor de Língua Portuguesa como 

professor leitor, exige que alguns compromissos sejam assumidos por mim, na 

condição de professora formadora e sujeito da realidade investigada, e pela 

instituição onde a pesquisa ocorreu, uma universidade pública que busca 

cotidianamente realizar um trabalho articulado de ensino, pesquisa e extensão, 

voltado para o avanço social, intelectual, econômico e cultural de uma região.   
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Nesse sentido, a primeira ação pós-pesquisa que pretendo realizar é a 

apresentação dos resultados do estudo para a comunidade acadêmica da qual faço 

parte, para os meus pares de Letras e Educação, que pode ocorrer em formato de 

seminário ou oficinas. Acredito que o momento é mais do que oportuno, pois 

estamos vivenciando a reformulação curricular do curso de Licenciatura em Letras 

Vernáculas, na UEFS. A discussão pode se configurar como um espaço dialógico 

favorável para apresentar a realidade encontrada em nosso curso de formação 

docente, começando pela análise do perfil idealizado e do perfil real do aluno de 

Letras que recebemos na universidade, seus anseios, suas angústias e desejos ao 

longo do curso.  

Nesse mesmo espaço de discussão do novo currículo, pretendo defender 

mudanças que visem ao redirecionamento do quadro encontrado, como revisão das 

ementas das disciplinas, avaliando a presença da articulação tão necessária entre 

formação específica e formação pedagógica do profissional de Educação da área de 

Letras, e avaliando também, junto aos pares, em que medida essas ementas se 

comprometem com o viés da prática de ensino. É crucial problematizar com eles 

uma necessidade discutida na pesquisa, que é a de ser leitor para formar leitores, 

bem como a relevância de um curso de Licenciatura em Letras ter essa clareza e 

evidenciar práticas e currículo que materializem esse processo de formação. 

Outra ação a ser viabilizada após a pesquisa é uma autoavaliação e 

redimensionamento, junto aos pares, das propostas de estágio supervisionado 

curricular em Língua Portuguesa e literatura, bem como das produções de atividades 

e materiais didáticos referentes ao processo de formação do leitor na educação 

básica, quando da elaboração de sequências didáticas. Observar se elas colaboram 

para a instauração da concepção de leitor que de fato defendemos em nossos 

discursos por meio de uma avaliação crítica é um compromisso nosso como 

professor formador.   

Outra ação pensada, que pode ser implementada em forma de extensão e, 

também, a partir da criação de uma disciplina optativa no novo currículo diz respeito 

à oferta de um espaço que preencha as faltas constatadas na pesquisa e promova a 

formação do professor leitor, ou seja, um espaço onde as leituras de fruição, as 

leituras literárias, as leituras informativas, ausentes no contexto familiar, escolar e 
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acadêmico, possam ser trabalhadas com a mesma importância que atribuímos às 

leituras científicas, criando, dessa forma, oportunidades de ampliação do repertório 

leitor dos futuros professores de Língua Portuguesa. 

Ao planejar essa ação, lembrei-me de Fany Abramovich, quando ela de certa 

forma responde àquela pergunta-guia que formulei no quarto capítulo deste estudo: 

Ler: a que será que se destina? 

 

Leitura é embriaguez, volúpia, fissuração, mergulho vital e 
empurrante, queixo caído com o inesperado, surpresa da descoberta 
de um jeito de ser que nem sabia que podia se ter, emoção 
escorregando pelos poros, suspiros com a poetura... Sem nenhuma 
cobrança que não as próprias. Sem fichas pra responder, sem prova 
pra checar se cada detalhe desimportante foi atentamente 
observado, sem mês determinado para ficar acompanhado daquele 
volume e não de outro muito mais cobiçado e desejado 
(ABRAMOVICH, 1999, p. 63).   

 

É desse espaço, é dessa leitura que os sujeitos da pesquisa sentem falta 

(sentiram uma vida inteira). Acredito que a formação inicial pode viabilizar, seja em 

caráter extensionista, seja no interior do curso, em disciplinas optativas, esse espaço 

ideal para fazer valer a defesa, com a qual concordo efusivamente, de Abramovich 

(2009, p. 64), para quem “leitura é paixão, é entrega, tem que ser feita com tesão, 

com ímpeto, com garra. De quem lê e de quem indica. Com trocas saboreadas e 

não com perguntas fechadas e sem espaço para opinião própria, pensada, sentida, 

vivida. Senão, é só pura obrigação. E aí, como tudo o mais na vida, não vale a pena. 

Mesmo”. 

Por fim, sigo com o desejo e a vontade de implementar essas e outras ações, 

não sozinha, mas ao lado de profissionais parceiros de trabalho que queiram sonhar 

comigo e acreditar na urgência e necessidade de investir mais no processo de 

formação leitora dos alunos de Letras, nossos futuros colegas de profissão.  

Sei que esses colegas são muitos. Alguns passarão pelo nosso caminho, 

tentando atravancar, dirão que esse é um cenário difícil de mudar; pessimistas dirão 

que é uma utopia revertê-lo. A esses, responderei com o que disse Eduardo 

Galeano em uma entrevista sobre o direito que temos de sonhar, o direito ao 
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delírio29, ao relembrar sua participação e a de um amigo, o cineasta argentino 

Fernando Birri, em uma palestra para estudantes em Cartagena das Índias. 

Indagados sobre para que serve a utopia, o amigo de Galeano assim respondeu, 

deixando-o maravilhado: “A utopia está lá no horizonte. Sei muito bem que nunca a 

alcançarei. Se eu caminho dez passos, ela se afasta dez passos. Quanto mais eu 

buscá-la, menos eu a alcançarei, porque ela vai se afastando à medida que me 

aproximo. Então, para que serve a utopia? A utopia serve para isso: para que eu não 

deixe de caminhar.” Seguirei, portanto, caminhando!  

 

 

 

                                                           

29 Entrevista disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=9iqi1oaKvzs>. Acesso em: 
01 set. 2017.       

https://www.youtube.com/watch?v=9iqi1oaKvzs
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APÊNDICE A – Protocolo 1: Termo de consentimento livre e esclarecido  
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA DE DOUTORADO NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO 
 
 
 

 
Convido o (a) estudante _______________________________________________ 

para participar da pesquisa A constituição do professor leitor: histórias de leitura 

na formação inicial de professores de língua portuguesa, sob a responsabilidade da 

professora-pesquisadora Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas, vinculada ao 

Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

e ao Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). A pesquisa busca refletir criticamente sobre 

as narrativas (auto)biográficas, sobretudo aquelas que dizem respeito às trajetórias 

e histórias de leitura dos sujeitos da pesquisa, além de identificar as possíveis 

relações dessas com a formação do professor de Língua Portuguesa e sua 

constituição como professor leitor. A participação se dará por meio da autorização 

do uso das narrativas orais e escritas, produzidas nas aulas, nos grupos de 

discussão, nas entrevistas narrativas e nos escritos acadêmicos (cartas, diários 

reflexivos, portfólios, outros) no decorrer do último ano do curso de Licenciatura em 

Letras Vernáculas, no âmbito das disciplinas Metodologia do Ensino da Língua 

Portuguesa (EDU 226) e Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa (EDU 227). 

Depois de iniciada a participação, o estudante tem o direito e a liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, independente do motivo e sem 

nenhum prejuízo à sua pessoa e à sua participação como aluno nas disciplinas 

citadas. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados e a identidade 

não será divulgada, sendo guardada em sigilo, a não ser com a expressa 

autorização do participante no campo destinado a esse fim, neste Termo.    

Eu, ______________________________________________________________, 

fui informado sobre o que a pesquisadora investiga e o motivo pelo qual fui 

convidado para colaborar, e entendi a explicação. Por isso, concordo em 

participar da pesquisa e autorizo a divulgação dos dados produzidos para a 
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tese de doutorado da pesquisadora e em publicações outras (artigos, 

comunicações orais, livros).  

 

Sobre a identificação nominal na pesquisa: (    ) autorizo (   ) não autorizo 

 

Feira de Santana, Bahia, 15/11/2015. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE B  –  Protocolo 2: Perfil dos sujeitos da pesquisa 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PROTOCOLO 2: Perfil dos sujeitos da pesquisa 
 

 
1. Dados pessoais 
 
Nome: _________________________________________________________ 
 
Idade: _________  Email: ___________________________  Sexo: F (   ) M (   ) 
 
Tel: __________________________ 
 
2. Escolaridade 
 
Cursou os Ensinos Fundamental e Médio:  

 

(   ) integralmente na rede pública  

(   ) maior parte na rede pública 

(   ) integralmente na rede privada 

(   ) maior parte na rede privada  

 
3. Sobre o curso: 
 
Ano/semestre de ingresso no curso: __________________________________ 

 

Ano/semestre de previsão de conclusão do curso: _______________________ 

 

Subárea do curso com a qual mais se identifica:  

 

Língua Portuguesa (   ) Linguística  (   ) Literaturas (   ) Latim/Filologia (   ) Prática de 

Ensino (   )  Outra: ____________________ Não há preferência (   ) 

 
4. Já possui alguma experiência com a docência (estágios, empregos)? Se sim, em 

qual segmento e área de ensino? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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5. Como se deu a sua escolha pelo curso de graduação em Letras Vernáculas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Textos utilizados para realização do grupo de discussão 
  

 
               

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Reconhecida pela Portaria Ministerial N.o 874/86 de 19/12/86 

Autorizada pelo Decreto Federal N.o 77.496 de 27/04/76 

Recredenciada pelo Decreto Estadual N.o 9.271 de 14/12/2004 

 

 
Grupo focal 1 – Tema: Memórias de leitura 
 

Felicidade Clandestina 

Clarice Lispector 

 Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio 

arruivados. Tinha um busto enorme; enquanto nós todas ainda éramos achatadas. 

Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com 

balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: 

um pai dono de livraria.  

 Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo 

menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do 

pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas 

pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como 

"data natalícia" e "saudade". 

 Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando 

balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos 

imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu 

com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as 

humilhações a que ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os 

livros que ela não lia. 

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma 

tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As reinações de 

Narizinho, de Monteiro Lobato. 
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 Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, 

comendo-o, dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que 

eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. 

Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não 

vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. 

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num 

sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para 

meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu 

voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a 

esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que 

era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: 

guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais 

tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas 

ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de 

livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, 

com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não 

estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais 

tarde, no decorrer da vida, o drama do "dia seguinte" com ela ia se repetir com meu 

coração batendo. 

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo 

indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara 

a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, 

adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja 

precisando danadamente que eu sofra. 

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às 

vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de 

manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a 

olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. 

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e 

silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição 

muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. 

Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A 

senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que 
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essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: 

mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! 

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a 

descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de 

perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao 

vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e 

calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim: "E você fica 

com o livro por quanto tempo quiser." Entendem? Valia mais do que me dar o livro: 

"pelo tempo que eu quisesse" é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode 

ter a ousadia de querer. 

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro 

na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como 

sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas 

mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, 

também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois 

ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de 

novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi 

que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava 

as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A 

felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como 

demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha 

delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, 

sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. 

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. 

 

LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
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Grupo focal 2 – Tema: Tecendo a vida, tecendo a profissão 
 
 

A MOÇA TECELÃ 

MARINA COLASANTI 

 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das 

beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre 

os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte       

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que 

nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos  do algodão  mais felpudo. Em breve, na penumbra 

trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava 

sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e 

espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para 

que o sol voltasse a acalmar a natureza. 

 Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes 

pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de 

escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, 

suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu 

fio de escuridão, dormia tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e 

pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca 

conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam 

companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto 

barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de 

entremear o último fio do ponto dos sapatos, quando bateram à porta. 
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    Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, 

e foi entrando em sua vida. 

    Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria 

para aumentar ainda mais a sua felicidade. 

     E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo 

os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não 

ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. 

   — Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora 

que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes 

para os batentes, e pressa para a casa acontecer. 

    Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. 

    — Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta 

imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. 

     Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios 

e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar 

o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e 

entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da 

lançadeira. 

     Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela 

e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. 

    — É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à 

chave, advertiu: — Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

     Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de 

luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer 

era tudo o que queria fazer. 

     E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que 

o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria 

bom estar sozinha de novo. 

     Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com 

novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, 

sentou-se ao tear. 

    Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao 

contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu 

tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins.  Depois 
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desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente 

se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. 

    A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, e, 

espantado, olhou em volta.  Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o 

desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as 

pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado 

chapéu. 

   Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi 

passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na 

linha do horizonte. 

 

COLASANTI, Marina. A moça tecelã. São Paulo: Global, 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

Grupo focal 3 – Tema: O professor que lê, o professor que forma leitores 
 
 
 

A ARTE DE PRODUZIR FOME 

 

Rubem Alves 

 

Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: "Não quero faca nem queijo; quero é 

fome". O comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer 

queijo. Se não tenho fome é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não 

tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo... 

 
Sugeri, faz muitos anos, que, para se entrar numa escola, alunos e professores 

deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos 

professores. Foi na cozinha que a Babette e a Tita realizaram suas feitiçarias... Se 

vocês, por acaso, ainda não as conhecem, tratem de conhecê-las: a Babette, no 

filme "A Festa de Babette", e a Tita, em "Como Água para Chocolate". Babette e 

Tita, feiticeiras, sabiam que os banquetes não começam com a comida que se 

serve. Eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte 

de produzir fome... 

 
Quando vivi nos Estados Unidos, minha família e eu visitávamos, vez por outra, uma 

parenta distante, nascida na Alemanha. Seus hábitos germânicos eram rígidos e 

implacáveis. 

 
Não admitia que uma criança se recusasse a comer a comida que era servida. Meus 

dois filhos, meninos, movidos pelo medo, comiam em silêncio. Mas eu me lembro de 

uma vez em que, voltando para casa, foi preciso parar o carro para que vomitassem. 

Sem fome, o corpo se recusa a comer. Forçado, ele vomita. 

 
Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome 

que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento 

nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, 

do latim "affetare", quer dizer "ir atrás". É o movimento da alma na busca do objeto 
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de sua fome. É o Eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto 

sonhado. 

Eu era menino. Ao lado da pequena casa onde morava, havia uma casa com um 

pomar enorme que eu devorava com os olhos, olhando sobre o muro. Pois 

aconteceu que uma árvore cujos galhos chegavam a dois metros do muro se cobriu 

de frutinhas que eu não conhecia. 

Eram pequenas, redondas, vermelhas, brilhantes. A simples visão daquelas 

frutinhas vermelhas provocou o meu desejo. Eu queria comê-las. 

E foi então que, provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar se pôs a 

funcionar. Anote isso: o pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar 

ao objeto do seu desejo. 

Se eu não tivesse visto e desejado as ditas frutinhas, minha máquina de pensar teria 

permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos desejantes sobre o 

muro, com dó de mim, tivesse me dado um punhado das ditas frutinhas, as pitangas. 

Nesse caso, também minha máquina de pensar não teria funcionado. Meu desejo 

teria se realizado por meio de um atalho, sem que eu tivesse tido necessidade de 

pensar. Anote isso também: se o desejo for satisfeito, a máquina de pensar não 

pensa. Assim, realizando-se o desejo, o pensamento não acontece. A maneira mais 

fácil de abortar o pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos pais 

e professores que ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas. 

Provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira 

sugestão, criminosa. "Pule o muro à noite e roube as pitangas." Furto, fruto, tão 

próximos... Sim, de fato era uma solução racional. O furto me levaria ao fruto 

desejado. Mas havia um senão: o medo. E se eu fosse pilhado no momento do meu 

furto? Assim, rejeitei o pensamento criminoso, pelo seu perigo. 

Mas o desejo continuou e minha máquina de pensar tratou de encontrar outra 

solução: "Construa uma maquineta de roubar pitangas". McLuhan nos ensinou que 

todos os meios técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são extensões das 

pernas, óculos são extensões dos olhos, facas são extensões das unhas. 
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Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma extensão do braço. Um braço 

comprido, com cerca de dois metros. Peguei um pedaço de bambu. Mas um braço 

comprido de bambu, sem uma mão, seria inútil: as pitangas cairiam. 

 

Achei uma lata de massa de tomates vazia. Amarrei-a com um arame na ponta do 

bambu. E lhe fiz um dente, que funcionasse como um dedo que segura a fruta. Feita 

a minha máquina, apanhei todas as pitangas que quis e satisfiz meu desejo. Anote 

isso também: conhecimentos são extensões do corpo para a realização do desejo. 

Imagine agora se eu, mudando-me para um apartamento no Rio de Janeiro, tivesse 

a ideia de ensinar ao menino meu vizinho a arte de fabricar maquinetas de roubar 

pitangas. Ele me olharia com desinteresse e pensaria que eu estava louco. No 

prédio, não havia pitangas para serem roubadas. A cabeça não pensa aquilo que o 

coração não pede. E anote isso também: conhecimentos que não são nascidos do 

desejo são como uma maravilhosa cozinha na casa de um homem que sofre de 

anorexia. Homem sem fome: o fogão nunca será aceso. O banquete nunca será 

servido. 

Dizia Miguel de Unamuno: "Saber por saber: isso é inumano..." A tarefa do professor 

é a mesma da cozinheira: antes de dar faca e queijo ao aluno, provocar a fome... Se 

ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de 

roubá-los. Toda tese acadêmica deveria ser isso: uma maquineta de roubar o objeto 

que se deseja... 

 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml> Acesso em: 

20 ago. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml
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APÊNDICE D – Carta pedagógica 
 
 
 

               
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Reconhecida pela Portaria Ministerial N.o 874/86 de 19/12/86 

Autorizada pelo Decreto Federal N.o 77.496 de 27/04/76 

Recredenciada pelo Decreto Estadual N.o 9.271 de 14/12/2004 

 

Atividade 3 – Produção de carta pedagógica 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Lit. Brasileira (EDU 227) 

Discente: _______________________________________________________ 

Docente: Antonilma Castro 

Colaboradora: Fabíola Vilas Boas 

 

Mas [...] Importa o fato de que, ao 

escrever, estou sob a mirada de muitas 

leituras. Acho-me numa interlocução de 

muitas vozes que me agitam, 

conduzem, animam, perturbam 

(MARQUES, 2001).1 

Estudos que se voltam para materiais 

de caráter (auto)biográfico, como as 

escritas de si, adotam, além de uma 

reflexividade, aspectos e questões 

relativas à subjetividade e à importância 

de se ouvir a voz do aluno/professor 

para compreendê-lo pessoal e 

profissionalmente. (SOUZA, 2006).2 

 

A carta constitui um gênero primário do discurso, aquele ligado ao contexto mais 

imediato e à esfera privada da ação comunicativa (BAKHTIN, 1973). Bastante 

propício para refletir a individualidade daquele que escreve, as cartas têm sido 

                                                           
1
  MARQUES, Mario Osório. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. Ijuí: Ed. Unijuí, 2001.  

2
  SOUZA, Elizeu Clementino. O conhecimento de si: estágio e narrativas de formação de 

professores. Rio de Janeiro: DP&A; Salvador, BA: UNEB, 2006. 
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utilizadas no campo pedagógico, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para 

que os sujeitos, de maneira livre, intimista e reflexiva, discorram sobre um tema.  

Como trabalho final da disciplina Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e 

Lit. Brasileira deste semestre, o objetivo é fazer uso da carta, reconhecendo sua 

proximidade com o método (auto)biográfico, para que você, aluno/a, reflita, de modo 

mais livre, sobre as experiências vivenciadas no estágio supervisionado e sobre sua 

aprendizagem (individual/grupal) nesse processo formativo do curso de Licenciatura 

em Letras Vernáculas. Para orientar a sua escrita, seguem os aspectos relacionados 

ao conteúdo da carta: 

  Qual foi o papel/impacto do estágio supervisionado para a sua 

aprendizagem e formação como professor de Língua Portuguesa?  

 

 Considerando que o Eixo Leitura sustentou todos os projetos aplicados, uma 

vez que dele se desdobraram todos os outros (literatura, escrita, oralidade, 

gramática), quais reflexões você tece sobre as práticas pedagógicas de 

leitura implementadas por você no estágio e a sua própria história de 

leitura/de leitor? 

 

 Agora que concluiu o estágio supervisionado obrigatório, exigido pelo seu 

curso, quais suas expectativas acerca do papel como professor de Língua 

Portuguesa que desempenhará no mercado de trabalho? 

 

Com relação à estrutura e à linguagem da sua escrita, siga as orientações abaixo: 

 

 Aspectos estruturais: gênero carta pessoal, contendo os elementos que lhe 

são inerentes: local e data; vocativo; corpo do texto; despedida e assinatura; 

 

 Aspectos da linguagem: o nível de linguagem de uma carta pessoal varia de 

acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, podendo prevalecer 

tanto o padrão formal quanto o uso coloquial. Nesse caso, especificamente, 

atente para o vínculo de relacionamento entre você e a interlocutora - 

professora de estágio - e a finalidade discursiva da carta (refletir sobre 

questões relacionadas ao estágio supervisionado) e faça os ajustes na 

linguagem que julgar necessários.  
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ANEXO A – Plano de Curso da disciplina Metodologia do Ensino da Língua 
Portuguesa 
  
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Reconhecida pela Portaria Ministerial N.o 874/86 de 19/12/86 

Autorizada pelo Decreto Federal N.o 77.496 de 27/04/76 

Recredenciada pelo Decreto Estadual N.o 9.271 de 14/12/2004 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 
 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
CÓDIGO 

 
DISCIPLINA  

 
PRÉ-REQUISITOS 

EDU 226 Metodologia do Ensino da Língua  
Portuguesa 

EDU 201 – Didática 

LET 106 – Língua 

Portuguesa VI 

 

 
CURSO 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
ÁREA 

Licenciatura em  
Letras Vernáculas  

Educação  Prática de Ensino  

 

 
CARGA HORÁRIA 

 
PROFESSOR(A) 

T  30 
Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas 

Francisco Fábio Vasconcelos 

P  60 

E   
  90 

EMENTA 

Embasamento teórico para elaboração do planejamento de ensino, envolvendo estudos 

relativos ao ato de ler, ao desenvolvimento da língua oral e da língua escrita, ao tratamento 

dado às questões gramaticais e à literatura no ensino de Língua Portuguesa nos níveis de 

ensino Fundamental e Médio. 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

Semestre 2014.1 
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 Analisar os fundamentos do ensino e da aprendizagem da Língua Portuguesa, com 
ênfase na relação mediadora entre professor/aluno no espaço da sala de aula, 
atentando para os critérios de seleção, organização e desenvolvimento dos conteúdos 
e atividades de linguagem e para a dimensão dialógica da construção do 
conhecimento;  

 Planejar ações didático-pedagógicas visando a um trabalho integrado dos eixos 
temáticos norteadores do ensino da Língua Portuguesa: leitura, produção textual, 
oralidade, análise linguística e literatura, com vistas à consolidação da competência 
comunicativa do sujeito falante/ ouvinte/leitor/escritor; 

 Discutir metodologias de ensino e de aprendizagem da Língua Portuguesa 
considerando aspectos do planejamento de ensino e da avaliação no processo 
pedagógico; 

 Exercitar práticas pedagógicas de leitura, escrita e análise de textos de diferentes 
gêneros e tipos os quais estejam materializados em diferentes linguagens e suportes; 
 

 Oportunizar contatos com a realidade vigente do ensino e da aprendizagem de Língua 
Portuguesa nas escolas –campo, visando a uma análise crítica da prática de sala de 
aula, em confronto com a teoria, para construção de um Projeto Didático de trabalho 
com a Língua Portuguesa. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ATIVIDADES/METODOLOGIAS Nº DE 
HORAS 
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EIXO TEMÁTICO I 
 

Fundamentos teóricos da Prática 
Pedagógica de Língua Portuguesa nos 
Ensinos Fundamental e Médio 
 

 Objetivos do ensino e da 

aprendizagem da língua 

Portuguesa; 

 Concepções de língua/linguagem, 

de sujeito, de texto, de gramática e 

de ensino de língua; 

 Aspectos teóricos e práticos do 

trabalho com leitura, escrita, 

análise linguística e literatura 

brasileira. 

 
EIXO TEMÁTICO II 

 
Linhas Norteadoras da prática docente 
face aos conteúdos e atividades de 
linguagem nos Ensinos Fundamental e 
Médio  
 

 Abordagens teórico-metodológicas 

das práticas de leitura, produção 

de texto, análise linguística e 

literatura na educação básica; 

 Investigação e análise de 

situações didáticas em campo; 

 Elementos conceituais, 

metodológicos e políticos do 

planejamento de ensino e da 

avaliação dos conteúdos de 

aprendizagem em Língua 

Portuguesa. 

 

EIXO TEMÁTICO III 
 

Construção do Projeto Didático para o 
trabalho com Língua Portuguesa nos 
Ensinos Fundamental e Médio  
 

 Aspectos teóricos acerca da 
estrutura de Projetos Didáticos; 

 Levantamento das possibilidades 
interdisciplinares dos projetos. 

 

 

 
 

Leitura e discussão de textos 
teóricos; 
 
Produção oral e escrita de 
esquemas, resumos, súmulas e 
resenhas críticas; 
 
Análise crítica de LDP (livros 
didáticos de língua portuguesa); 
 
Elaboração em grupo de uma 
prática pedagógica de Língua 
Portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
Leitura e discussão de textos 
teóricos; 
 
Observação em escolas-campo de 
práticas de ensino/aprendizagem 
de Língua Portuguesa e Lit. 
Brasileira (15h); 
 
Apresentação oral/ escrita dos 
registros feitos nas observações 
em campo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento e elaboração 
(incluindo reescrita) dos Projetos 
Didáticos com eixos temáticos de 
trabalho com a Língua Portuguesa; 
 
Avaliação da disciplina e 

autoavaliação. 

 
 
 
 
 
 
 

35h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 
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INTERFACES (explicitação das inter-relações entre as disciplinas, que podem ser previstas 
longitudinalmente no currículo) 

 
A perspectiva interdisciplinar do trabalho implementado no curso de Metodologia do Ensino da 
Língua Portuguesa, que visa tanto à observação de aspectos teóricos quanto práticos do 
tratamento didático com a língua materna, será desenvolvida a partir dos diálogos 
estabelecidos com os estudos vivenciados pelo profissional de ensino em formação nas 
seguintes áreas/ramos: Linguística, Língua Portuguesa, Estudos Culturais e Didática.  

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Partindo do princípio de que a avaliação tem por objetivo diagnosticar, caracterizando-se, 

portanto, como uma ação contínua, mediadora e processual, esta será desenvolvida a partir 

dos seguintes critérios e instrumentos:   

 Critérios: 

 Participação efetiva do discente nas discussões teóricas mediante leitura dos 
textos agendados; 

 Apresentação dos trabalhos escritos/orais em tempo hábil para avaliação e 
correção; 

 Atenção às normas da ABNT bem como aos aspectos temáticos, textuais e 
linguísticos das produções escritas solicitadas durante o curso; 

 Coerência teórico-metodológica no planejamento das atividades de ensino 
organizadas pelo discente; 

 Cumprimento das etapas/atividades previstas no cronograma da disciplina. 
 

Instrumentos: 

 Eixo Temático I: Produção oral/escrita de textos pertencentes aos gêneros 
acadêmicos: resenha, resumo, relatórios de observação, plano de aula etc. 

 

 Eixo Temático II: Elaboração e apresentação de uma prática pedagógica de 
ensino de Língua Portuguesa. 

 

 Eixo Temático III: Confecção do Projeto Didático que será aplicado no Estágio 
Supervisionado. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Para o desenvolvimento das atividades planejadas serão utilizados os seguintes recursos: 

quadro, piloto, retroprojetor, transparências, datashow; computador, fotocópia de textos, livros, 

TV, DVD, CD, aparelho de som.  
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ANEXO B – Plano de Curso da disciplina Estágio Supervisionado de Língua 
Portuguesa e Literatura. 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Reconhecida pela Portaria Ministerial N.o 874/86 de 19/12/86 

Autorizada pelo Decreto Federal N.o 77.496 de 27/04/76 

Recredenciada pelo Decreto Estadual N.o 9.271 de 14/12/2004 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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CÓDIGO 

 
DISCIPLINA 

 
PRÉ-REQUISITOS 
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CURSO 

 
DEPARTAMENTO 

 
ÁREA 
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Educação 
 

Prática de Ensino 
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PROFESSOR(A) 
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Francisco Fábio Vasconcelos 
Heloísa Barretto Borges 
Luciene Souza Santos 
Nadja Maria Lima Maciel 
 

P 45 

E 60  
Ass.   

EMENTA 

 
Observação e análise de atividades de ensino-aprendizagem em escolas de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, planejamento, execução, avaliação e relatório de uma 
experiência no processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. 

 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

Semestre 2013.1 
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 Fortalecer a articulação sistemática da universidade com as escolas-campo de estágio 
da comunidade, efetivando uma postura que evidencie o repensar do fazer pedagógico 
docente, considerando os aspectos cognitivo, sociocultural e afetivo–emocional, como 
norteadores da formação do(a) professor(a) reflexivo(a); 

 Analisar criticamente a prática docente de Língua Portuguesa, estabelecendo relações 
com a teoria, construindo modalidades de intervenção didática inseridas no contexto 
contemporâneo; 

 Executar e (re)avaliar propostas de ação pedagógica nas escolas–campo de estágio, 
considerando os eixos temáticos do ensino da Língua Portuguesa: leitura, produção de 
textos, análise linguística e estudos da literatura. 

 Vivenciar uma experiência de Estágio Supervisionado em escolas-campo da 
comunidade, a partir da aplicabilidade de Projetos de Trabalho, de Intervenção e/ou 
Didático, na área de Língua Portuguesa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ATIVIDADES / METODOLOGIAS Nº DE 
HORAS 
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EIXO TEMÁTICO I 

 
Estágio Supervisionado no curso de 
Letras: a formação do professor de 
Língua Portuguesa na 
contemporaneidade: 

1. Importância do estágio na 
formação docente; 

2. O fazer docente frente ao cenário 
multirreferencial brasileiro; 

3. O perfil do professor de Língua 
Portuguesa na atualidade. 

 

EIXO TEMÁTICO II 

 
Ação pedagógica: realidades e 
perspectivas: 
 

1. Intervenção em salas de aula do 
Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio – Regência em escolas-
campo de estágio. 

2. O Plano de aula como aporte da 
prática pedagógica 

3. O ensino de Língua Portuguesa: 
integração das práticas de leitura, 
de produção de texto, de análise 
lingüística e de estudos literários. 

 

EIXO TEMÁTICO III 

 
Reflexão sobre a prática (Feedback): 
 

1. O Portfólio de Estágio (Relatório 
do Estágio) como instrumento de 
socialização da prática docente. 

2. Diário reflexivo como princípio 
avaliativo e investigação didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Estudos individuais e em 

grupos. 
2. Dinâmicas de integração e 

construção de conhecimentos. 
3. Redimensionamento do Projeto 

Didático na área de Língua 
Portuguesa, com vistas à 
aplicabilidade em espaços 
educativos da comunidade. 

4. Processo de seleção dos 
textos, dinâmicas de leitura e 
de produção, mecanismos de 
aplicação de análise linguística 
e escolha de material 
alternativo. 

5. Seminário de Avaliação do 
Estágio: apresentação da 
experiência da prática docente. 

6. Elaboração do registro da 
vivência do estágio, realizado 
em uma das seguintes 
modalidades:  

 Regência em sala de aula 
convencional; 

 Oficinas temáticas, tendo 
como eixo a tríade: leitura, 
produção textual e análise 
lingüística. 

 Cursos complementares de 
leitura, produção de textos, 
análise linguística e estudos 
da literatura para alunos do 
Ensino Fundamental (5ª à 
8ª série) e do Ensino Médio; 

 Outros... 
 

 
15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40h de 
atividade 
docente 
 
 
40h de 
acompanham
ento do 
Estágio 
 
 
 
 
 
 
 
10h para 
compartilham
ento das 
experiências 
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INTERFACES (explicitação das inter-relações entre as disciplinas, que podem ser 
previstas longitudinalmente no currículo) 

 

 

Exercitar o uso da língua mediante tipologias textuais que circulam na sociedade; 
Perceber os mitos, tabus, valores e preconceitos veiculados no âmbito do ensino de língua, 
identificando juízos de valor sociais, ideológicos e histórico-culturais; 
Instanciar a sala de aula como espaço dialógico de práticas linguísticas articuladas com o 
cotidiano dos alunos. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
A avaliação é entendida como um processo coletivo de construção de conhecimentos. 

Será efetivada de forma qualitativa, gradativa e dialogada, em consonância com as 
competências e habilidades delineadas, envolvendo todos os participantes (discentes e 
docentes), os quais se autoavaliam, avaliam seus pares reciprocamente e avaliam o produto, 
considerando os seguintes indicadores: 

1. Participação e envolvimento dos discentes nas atividades desenvolvidas, com vistas à 
aplicação do Projeto Didático no período de docência do Estágio. 

2. Desempenho dos discentes na operacionalização do Estágio. 
3. Apresentação do Portfólio de Estágio no final do processo. 
 

Instrumentos avaliativos: 
 
I Unidade: Estudos e elaboração dos Planos de aula (10,0); 
 
II Unidade: Desempenho na regência de estágio (10,0);  
 
III Unidade: Construção do Portfólio do Estágio (10,0).  
 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Para o desempenho das atividades, serão necessários instrumentos básicos auxiliares, tais 
como: retroprojetor, datashow, textos xerocopiados, aparelho de som, televisor, DVD player, 
livros, revistas, papel, entre outros. 
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ANEXO C – Amostra 01 - Carta pedagógica   
 
 
CARTA 01 
 
 

16 de Novembro de 2016, Itaberaba - BA 

Cara Professora Antonilma,  

   Oi Pró, sentiu a minha falta? Eu já comecei a sentir saudades de 

tudo. Foram cinco anos perambulando por esses módulos, correndo de 

uma sala para outra, virando noites fazendo trabalhos e projetando 

seminários. Cinco anos e finalmente sou uma formanda.  

    Ainda me recordo do meu primeiro dia de aula. Tantos sonhos e 

expectativas em minha mochila. Não posso mentir e afirmar que 

escolhi esse curso, na verdade ele que me escolheu. Ser professora e 

fazer parte na construção de um futuro médico, advogado, professor, 

cidadão é a melhor sensação que eu poderia ter. Parece que foi ontem 

que entrei pela primeira vez na biblioteca da UEFS, tão grande, com 

suas prateleiras cheias de livros, eu não queria mais sair de lá.  

   Nos livros encontrei a minha identidade, o meu propósito e a minha 

vocação. Quando entrei na UEFS já era uma leitora de carteirinha, eu 

lia de tudo, dos clássicos aos romances de banca de revista. Minha 

matéria favorita era Literatura e eu podia passar horas, sentada, 

lendo um livro.  
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    Para ser honesta nunca fui muito fã de Português. Aquelas regras 

gramaticais soltas, explicadas através de frases prontas sempre me 

confundiram. Imagina qual foi a minha surpresa ao entrar na 

universidade e descobrir que o ensino de gramática poderia ser 

atrelado ao gênero e produção textual, que dessa forma o aluno 

internalizaria melhor quando e onde utilizar uma oração coordenada 

ou a importância do predicado em concordar com o sujeito, por 

exemplo. Descobri que a língua portuguesa poderia ser ensinada 

“como um todo” foi a melhor coisa que me aconteceu. Chega dessas 

matérias destrinchadas; redação, gramática e literatura. Eu aprendi a 

ensinar língua portuguesa. 

    E assim meus cinco anos foram ocorrendo, a cada semestre uma 

descoberta. Eu precisei desfazer meus conceitos e aprender tudo 

novamente, conheci grandes professores e outros nem tão grandes 

assim, li estudos de linguistas que me deixaram louca e 

acrescentaram ainda mais à minha bagagem acadêmica. Tive o prazer 

de trabalhar com gramáticas de várias vertentes; descritiva, 

histórica, estruturalista e normativa.  

   Conheci o latim e me apaixonei pela Filologia e pela Linguística, a 

forma como as palavras se formaram, os conceitos que internalizamos 

e adaptamos ao nosso meio social, nossa forma única de se expressar 

de maneira que o nosso receptor nos entenda, que fantástico, não é? 

Eu poderia ficar horas falando sobre as minhas aulas de filologia, 
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sobre como tudo surgiu, com a necessidade do homem de possuir 

terras, com a influência religiosa..., mas vou voltar ao tema central.  

    Depois de todas essas experiências em sala, finalmente chegou o 

momento do tão temido estágio de conclusão. Apesar de já ter 

estagiado em três colégios, afirmo com todas as letras que foi uma 

experiência única. Os meses de estudo e de elaboração de atividades, 

conceitos e assuntos me fizeram amadurecer ainda mais como 

professora. Eu consegui aprender a importância de entrar em uma 

sala com meus planos de aulas prontos e concretos e com planos b e c 

para o caso de algo dar errado. O livro de Luciano Amaral, Tudo que 

um professor de português deve saber, virou meu almanaque de 

cabeceira. Dar aula para alunos do ensino médio foi “alucinante”, 

caramba eu não queria mais sair de lá.  

    Eu e minha parceira escolhemos trabalhar com o tema da Ditadura, 

devido a tudo que está ocorrendo hoje, no Brasil. Não posso dizer que 

foram apenas flores nesse estágio. Passamos por vários problemas. 

Primeiro fizemos um trabalho em cima de um grupo especifico de 

alunos, os alunos do primeiro ao terceiro ano do IFBA e estávamos 

‘super animadas’ com o projeto em si. Então, veio o primeiro baque, 

não poderíamos mais ficar na escola, isso me desanimou um pouco, 

deixou-me frustrada e por um tempo eu só queria apenas me livrar 

logo desse estágio.  
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   Mas ver a forma como você, pró, nos incentivava, sempre junto, 

dando força, correndo atrás de outras escolas, foi o ânimo que eu 

precisava. Depois veio o segundo, teríamos que trabalhar com uma 

escola que não conhecíamos e a minha turma seria mista. Ficamos um 

pouco receosas pela quantidade de alunos que iríamos trabalhar, mas 

fomos na cara e na coragem.  

    Entrar em uma sala de aula e conquistar duas turmas diferentes 

com um tema bastante pesado como a Ditadura não foi fácil. Tivemos 

problemas com as conversas paralelas, e a resistência de alguns para 

se enturmar e participar da aula. Porém, quando entravamos nos 

debates acerca do tema, surgiam várias ideias e diálogos bastante 

edificantes. Percebi que eles tinham domínio no que estavam falando 

e não apenas aceitavam o que trazíamos, eles questionavam, buscavam 

conhecer e entender o que estávamos passando. 

     As produções textuais também me mostraram o nível de 

criatividade de todos, eles produziram poemas, cartas, músicas, 

textos críticos e reflexivos. Trabalhar com jovens e adolescentes 

fez-me entender como me portar na sala. Como ser firme, sem 

desrespeitar. Aprendi a planejar estratégias para prender a atenção 

deles, trazendo os meios tecnológicos para dentro da sala, como uma 

forma deles utilizarem celulares e tablets para a produção do 

conhecimento.  
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   Não posso dizer que fui perfeita e que não cometi erros, pois sei 

que os cometi, talvez ter dinamizado mais a aula e não ter ficado tão 

presa ao tema de uma oficina que foi planejada para ocorrer uma vez 

por semana e não cinco dias seguidos. Mas quando percebemos que 

eles estavam se cansando resolvemos mudar um pouco o método, 

trabalhamos em paralelo as figuras de linguagens em propagandas 

para aplicarmos a sua importância nas músicas produzidas no período 

da Ditadura para burlar a censura. Essa aula foi uma das melhores, 

eles amaram, interagiram, perguntaram e ainda comentaram que 

aprenderam em um dia o que não conseguiram absorver em um ano. 

Tem algo mais gratificante do que isso? Ser reconhecida como 

professora? Pois te digo que NÃO. Só reforçou ainda mais o que eu 

quero para o meu futuro. 

    Hoje sei o que quero. Tudo o que aprendi nesses dois últimos 

semestres com as aulas de metodologia e de estágio me fez ver como 

eu devo agir em sala de aula. A forma de trabalhar com o os gêneros 

textuais para produzir uma aula onde o assunto não seja apenas dado, 

mas vivenciado e experimentado. E, acima de tudo, eu não quero ser 

um professor mediano, quero marcar a experiência dos meus alunos 

de forma positiva, sempre me atualizando, não ficando presa ao 

básico. 

    Na verdade pró, estou escrevendo sentada na cadeira da minha 

sala de aula! Sim, eu consegui uma vaga! Em Itaberaba! Sabe o que foi 
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que fez a diretora me escolher, mesmo sabendo que não sou da 

cidade e sem conhecer a minha experiência? Foi a forma como 

apresentei meu plano de ensino. O jeito como me portei e 

compartilhei com ela tudo o que aprendi e pretendo passar para meus 

alunos. Ela disse que sentiu firmeza em minha fala e percebeu que eu 

possuo conhecimento do que estou propondo e que não quero ficar 

presa ao tradicional. Está vendo pró, você e alguns outros 

professores passaram-me o amor, a dedicação, a vontade de saber 

mais e o compromisso que preciso ter para não ser apenas uma 

professora, mas sim uma BOA professora!       

    Agora preciso ir, devo dizer que comecei essa carta no dia 16 de 

novembro, mas esperei para terminá-la hoje, dia 9 de dezembro, 

porque queria contar a novidade! No momento estou atualizando meu 

roteiro de estudo para o ano que vem e bolando alguns projetos, 

pretendo utilizar o método de oficinas que trabalhamos para concluir 

o curso. A gente se vê por aí. 

 

Eternamente grata por mostrar o que é ser professor! 

Beijos e Abraços 

Catharine Evangelista de Macedo 
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ANEXO D – Amostra 02 - Carta pedagógica    
 

CARTA 02 

 

Prezada Professora, 

 

Esta carta, assim como as aulas do Estágio, me faz mais uma vez voltar no tempo 

para relembrar as minhas memórias de leitor, e é impressionante perceber o impacto 

que os professores, os livros, as leituras, o romance, a poesia, e, sobretudo, o texto 

teatral, fizeram na minha trajetória. Lembro-me carinhosamente de uma professora 

de Língua Portuguesa que me acompanhou durante alguns anos e é inegável a 

influencia que ela exerceu na minha vida de leitor. Profª Márcia sempre trabalhava 

com romances e fazia de uma forma tão estimulante que era inevitável que a turma 

não se interessasse para ler e depois discutir com ela e com os colegas.  

Com 15 anos de idade comecei a fazer teatro na escola que estudava, lá tive 

contato com textos de diversos dramaturgos, até autores clássicos como Sófocles, 

Shakespeare, Brecht. Sempre me fascinou a possibilidade de le-los e depois dizê-

los em voz alta, procurando a melhor entonação, ritmo, dicção.  

Outro prazer incomum para minha idade era frequentar bibliotecas. Na escola 

desenvolvia um trabalho voluntário na biblioteca só para ficar próximo dos livros. 

Quando conheci a biblioteca Julieta Carteado, nessa época não era estudante da 

UEFS e nem imaginava um dia ser, virei frequentador assíduo. Lembro-me de 

passar tardes inteiras lendo os textos de Nelson Rodrigues e me deliciando com 

aqueles mundos ficcionais perturbadores “Que imaginação dos diabos tem esse 

Nelson!”. 

Hoje acredito que a leitura exerceu um importante papel, pois me fez enxergar 

possibilidades que a rua, os amigos, o bairro e a cidade nunca fizeram. A leitura 

exerce papel fundamental na formação dos sujeitos, é através dela que temos 

contatos com diferentes discursos, histórias e personagens. O papel dos professores 

de Língua Portuguesa é de extrema importância, pois somos nós que temos a 

obrigação de formar bons leitores, assim como de apresentar os melhores textos, 

livros e escritores para nossos alunos. 
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A leitura não pode ser interpretada pelos alunos como um castigo, e sim como uma 

forma deles adquirirem habilidades e práticas de leitura e interpretação para 

qualquer tipo de texto, pois deles está impregnado o nosso cotidiano; o discurso do 

político, os assuntos que são escolhidos pelos jornais em detrimento de outros, a 

conversa entre amigos, as postagens nas redes sociais, a propaganda, a poesia, 

etc. Assim, a linguagem é indissociável da vida do homem, faz parte de sua 

competência comunicava e permeia suas vivências e experiências. Não deve então 

ser encarada como punição. 

A interpretação da leitura como punitiva é sério e deve preocupar não só os 

professores, mas também os formadores, as universidades, as coordenações, a 

direção da escola e família do educando. Talvez essa adjetivação tão ruim advenha 

de muitas práticas de leitura em sala de aula em que, por falta de planejamento, 

organização e preparação para os momentos de leitura ou até uma formação ruim, o 

professor a utilize para acalmar os alunos, deixá-los quietos e em silêncio enquanto 

ele organiza uma atividade ou escreve alguns exemplos na lousa. Os alunos não 

encontram sentido para ler e muito menos sentem prazer em desenvolver esse tipo 

de atividade que visa apenas a cumprir solicitações, eu nunca senti. 

Outro problema são os textos que os professores e alunos têm acesso nos livros 

didáticos. Eles não se aproximam da realidade dos alunos. Falam de coisas que 

para atingir plena compreensão não é apenas necessário decodificar o que está 

escrito, mas de conhecimentos prévios sobre o que está sendo dito, ou seja, a 

língua não cumpre o seu papel de interação em relação ao contexto da produção e 

da recepção dos textos. Procurar textos que despertem a curiosidade, a reflexão, 

algum tipo de reação emocional e que sejam fáceis para o entendimento é tarefa 

extra para o professor de Língua Portuguesa.  

Até pouco tempo, durante os anos do Ensino Fundamental, mais especificamente 

nos terceiro e quarto ciclos, as aulas de “Português” eram planejadas de modo que 

pudessem familiarizar seus alunos com leitura de poesia e de prosa, assim como o 

estudo de “Redação” era focada na tríade narração – descrição – dissertação. O 

objetivo era incentivar o gosto pela poesia e pelo romance de escritores 

consagrados, assim como formar (caso o aluno se sentisse inclinado para tal 

atividade) escritores de romance, novela e conto ou textos científicos.  
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Felizmente, com as contribuições da Linguística Textual, o exame dos diversos 

textos tem sido um consenso, tanto no planejamento adotado pelos professores de 

língua, como também na programação dos livros didáticos – que, aliás, passa pelo 

exame rigoroso do MEC, através da avaliação do livro didático feita pelo Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD. Se considerarmos que o ensino de língua deve 

se preocupar, entre outras metas, com a formação de leitores competentes de 

qualquer tipo de texto, já podemos apontar um avanço perto do ensino tradicional de 

língua: muito se fala em tipologias textuais (narrar, descrever, argumentar), 

presentes nos diversos gêneros, como receitas culinárias, bulas de remédios, bilhete 

comum, carta, cartão postal, cartaz, memorando, lista telefônica, letra de música, 

ofício, currículo, etc. Todavia, o exame da diversidade textual centra-se mais em 

textos do cotidiano, o que é pertinente, mas não se ocupa, ou quase não se ocupa 

com a literatura dramática, por exemplo. 

Trabalhar com os textos deste gênero, portanto, ajuda-nos a reconstruir não só o 

panorama da literatura brasileira, como também a preservar e a enriquecer a cultura 

e a memória de nosso país. Através dos textos teatrais é possível, também, refletir 

sobre as condições político-ideológicas de um determinado momento histórico, 

relacionando-o ao momento presente, oportunizando momentos de debate que 

ampliam o senso crítico dos jovens.  O teatro árcade, por exemplo, representado por 

Cláudio Manoel da Costa e por Alvarenga Peixoto, nascido numa Vila Rica de 

grande atividade artística, é por muitos de nós desconhecido, fator apontado por 

Sábato Magaldi como “uma das lacunas mais lamentáveis do século XVIII”, que 

anula a memória de uma das manifestações literárias dos inconfidentes. 

Partindo da necessidade de ampliação da leitura de nossos alunos, entendo que 

essa prática (leitura) é fator decisivo para que o indivíduo possa desenvolver suas 

potencialidades e capacidades para atuar na sociedade de forma crítica e 

consciente, pensamos num projeto, que culminou numa oficina, utilizando textos 

dramáticos nacionais na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, com 

os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Teotônio Vilela. A oficina visou 

promover o contato com um gênero literário que os alunos lidam menos e que 

resaltasse o aspecto de leitura como atividade prazerosa e não como estratégia para 

responder questionários prontos ou preencher fichas de leitura.  
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Apesar da experiência de estágios em escolas públicas e particulares o estágio 

supervisionado exerceu um impacto fundamental na elaboração, organização e 

planejamento das aulas, aprendi a dividir o tempo com atividades  diversificadas e 

também mesclar diferentes gêneros para discutir aspectos gramaticais de uma forma 

mais leve e descontraída, além de perceber e respeitar os diferentes interesses de 

leitura. 

É inegável que a experiência dá maior segurança para o professor ministrar suas 

aulas, mas ela não é o aspecto mais importante para o bom desempenho de uma 

turma, apenas ajuda o docente a contornar e negociar situações pelas quais ele já 

passou. Escolas, séries e turmas trazem novidades e problemas que o profissional 

pode desconhecer que não fazem parte do seu arcabouço de situações vivenciadas, 

ou seja, não existe receita ou bula que o professor siga e assim consiga atingir seus 

objetivos, mas existem estratégias que educador pode colocar em prática, uma 

delas é se valer da organização, planejamento, criatividade e da grande variedade 

dos gêneros literários. 

O Estágio supervisionado possibilitou um olhar minucioso sobre o trabalho 

desenvolvido pelo professor. Aprendi que as diferenças nem sempre são 

empecilhos, mas possibilidades de conhecer pontos de vista diferentes. 

Independente do planejamento do dia, o professor tem que sempre ter um plano 

extra, pois imprevistos acontecem. A docência exige de nós dedicação, 

profissionalismo, e, sobretudo, gostar de pessoas, porque é uma atividade 

desenvolvida em conjunto e para total aproveitamento das aulas é necessário 

estabelecer uma boa convivência pautada no respeito e carinho. 

Os objetivos que pretendo alcançar como professor de Língua Portuguesa são 

simples: Formar leitores conscientes e críticos, capazes de ler, interpretar e debater 

com o professor e os colegas qualquer tipo de texto, que respeitem as diferenças de 

opinião, gosto e estilos, que ao escrever qualquer tipo de texto atinjam os objetivos 

pretendidos e que tenham clareza que o leitor/escritor está sempre em formação. 

Com os melhores cumprimentos,  

Jusciney Santana Carneiro 

 


