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RESUMO: Este artigo tem a finalidade de discutir a presença  da leitura  nos memoriais de formação e as 
implicações dessa presença na construção/reconstrução do ser leitor para a prática docente.Quatro narrativas 
memoristicas constituíram o corpus para esta pesquisa qualitativa de abordagem interpretativa dos fenômenos 
e a contribuição do método de análise de conteúdo de Bardin (2009) para fundamentar os achados.Teóricos 
como: Nóvoa (1992), Abrahão (2008), Larrosa (2004), Guedes_Pinto(2002), Souza (2008), Tardif (2007), 
subsidiaram as análises,  que permitiram afirmar que os memoriais de formação são instrumentos de pesquisa 
importante para discutir a constituição da identidade baseada numa reestruturação e compreensão de si 
enquanto sujeitos-leitores. 
 
Palavras-chave:Sujeitos-leitores.Dizeres docentes.Memoriais de formação. 
 
Abstract: This article aims to discuss the presence of memorials training in reading and the implications of 
their presence in the construction / reconstruction of the reader to be the practice docente.Quatro 
memoristicas narratives formed the corpus for this interpretive approach to qualitative research of 
phenomena and the contribution of method of content analysis of Bardin (2009) to support the 
achados.Teóricos as Nóvoa (1992), Abraham (2008), Larrosa (2004), Guedes_Pinto (2002), Souza (2008), 
Tardif (2007), subsidized the analysis, which have said that the memorials of training are important research 
tools to discuss the constitution of identity based on a restructuring and understanding of themselves as 
subjects-readers.  
 
Keywords: subject-readers.Teachers sayings.Memorials training. 
 

Introdução 

 

Este artigo descreve o resultado de uma pesquisa desenvolvida em um curso de 

formação de professor, Curso Normal Superior, na Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul, que realizamos enquanto professora das disciplinas de Leitura e Produção de Texto, 

                                                 
1Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-
UFMS/PPGDu, Linha de Pesquisa: Educação, Psicologia e Prática Docente.Professora da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul- UEMS, curso de Letras e Pedagogia.Bolsista da Fundect a partir de 2010. cteno@uol.com.br. 
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e de Fundamentos Metodológicos da Língua Portuguesa nas Séries Iniciais do referido 

curso. Repensar a leitura e a formação do aluno/professor2  foi o que desencadeou uma 

série de projetos e programas no longo da existência do curso e a realização da escrita de 

um memorial de formação. 

Ao grupo de professores desse curso interessava construir um documento que nos 

possibilitasse exercitar a escrita, experenciar a prática da pesquisa, realizar um trabalho 

integrado com as demais disciplinas, por entender que a escrita de um memorial de 

formação  autoriza o autor ao registro das suas inquietações acerca não só da leitura como 

de sua formação e pode constituir um valioso instrumento para possíveis reflexões acerca 

das teorias e práticas do ser professor.Com essa intenção, no ano de 2005 o curso  iniciava 

mais uma turma de formação de professores, espaço em que registramos a concretização e a 

necessidade de desenvolver com os alunos/professores um memorial com a finalidade de 

constituir um arquivo de depoimentos em suportes escritos, que permitissem compreender a 

trajetória desses alunos nos seus diversos aspectos. 

As discussões que ora realizamos no estudo, nesse momento, levamos  em 

consideração o que se tem discutido no grupo de estudo GEMFIC (Grupo de Estudos 

Memória de Formação: Identidade e Cultura) sediado em Dourados/MS,  cujas temáticas 

estão ligadas a um grupo cadastrado no CNPQ- NEI3 (grupo de estudos 

interdisciplinares).Ambos agregam pesquisadores de iniciação científica, mestrado e doutorado e seus 

componentes têm produzido capítulos de livros, artigos em periódicos, apresentado 

trabalhos em eventos regionais, nacionais e internacionais (ANPED, ENDIPE, OMEP, 

SBPC, CLB, COLE).  

A finalidade deste artigo é mostrar de que  maneira a leitura esteve presente nos 

memórias de formação e as implicações dessa presença na  construção/reconstrução do ser 
                                                 
2 Aluno/professor era a denominação dos alunos que freqüentavam o Curso Normal Superior  dada sua 
característica de já serem professores na rede publica  Municipal em efetivo exercício. 
3 GEFFI- (Núcleo de Estudos Interdisciplinares: a pesquisa como estratégia de formação) cadastrado pelo 
CNPq/PROPP/UFMS, e pelo MEC/PROEXT/PREAE/UFMS.Tem sedimentado pesquisas na temática da 
Interdisciplinaridade, Currículo, Gestão Escolar, Formação, Memória e Identidade. Está ligado ao Programa 
de Pós-graduação /Mestrado e Doutorado da UFMS- Linha de pesquisa: Educação, Psicologia e Prática 
Docente e coordenado pela Dra Lucécia Stringhetta Mello. 
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leitor para a prática docente.Os dados apresentados foram obtidos por meio do conteúdo dos 

memoriais registrados neste trabalho em forma de narrativas. Trata de uma pesquisa 

qualitativa, de abordagem interpretativa dos fenômenos e a contribuição do método de 

Análise de Conteúdo de Bardin (2009) para fundamentar os achados. Nessa estudiosa, 

encontramos suporte para a descrição do conteúdo, das inferências onde foi possível 

sistematizar os fragmentos das narrativas em torno de categorias. Quatro narrativas 

memoristicas de um universo maior foram analisadas e dentre outras categorias 

concentramos na importância do sujeito-leitor e as contribuições dessa leitura na vida 

profissional. Os nomes aqui mencionados são fictícios conservando a privacidade dos 

sujeitos.  

 

Memoriais de formação: um instrumento de pesquisa 

  

Nos últimos dez anos tem se observado uma crescente ampliação e diversificação 

nas pesquisas tanto nos referencias teóricos como nas temáticas, o que tem permitido a 

incorporação de outras abordagens, novos objetos de estudos, impulsionando de uma certa 

forma as pesquisas qualitativas. Pesquisas essas que de acordo com André (2003), Ludke 

(1988) e Gatti (2004) tem sido um fenômeno bastante observado em relação as pesquisas 

em educação como uma abordagem  que favorece a construção compreensiva do 

conhecimentos. 

A diversificação de temas, de técnicas nas pesquisas de abordagens qualitativas 

partir dos anos 80 , engloba segundo André (2003) um conjunto de perspectivas em vários 

de seus domínios (participativa, pesquisa-ação, estudo de caso) chegando a estudos de 

memórias, histórias de vida, história oral, estudos biográficos etc. Para o presente estudo 

propomos caminhar por meio do enfoque qualitativo com uma abordagem dos memoriais 

enquanto um instrumento de pesquisa educacional e de formação docente. 

Um estudo que utiliza os memoriais de formação como instrumento de pesquisa 

indica uma possibilidade de construir percursos que inclui relatos da vida familiar, escolar 
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profissional e contribui para a compreensão do processo de formação do professor ainda na 

condição de aluno/professor dos cursos de licenciatura. Buscar nos memoriais realizado 

pelos próprios alunos/professores do Curso Normal Superior significações na formação 

acadêmica é compreender não só as suas história de vida, como seus conflitos, saberes 

pedagógicos inerentes da sua trajetória na educação. Sendo o memorial um texto construído 

em primeira pessoa, onde o sujeito se desvela contando não só suas expectativas pessoais, 

como as da família, amigos, esse narrador revela também suas escolhas, condição social, 

valores sociais. 

A utilização dos memoriais de formação como instrumento de pesquisas já marca 

histórias, tanto que o mais antigo memorial de acordo com a literatura data de 1935, mas 

antes disso já se tinha notícia deles serem utilizados pelos professores das faculdades de 

Medicina como dispositivos de avaliação ao “ingresso no cargo de professor catedrático, 

através de decretos que se sucederam na criação das universidades brasileiras” 

(PASSEGGI, APUD PASSEGGI&BARBOSA (ORGS), 2008, p. 32). 

 Pesquisas utilizando memoriais, como objetos de estudo, para compreender as 

histórias de vida, têm ainda proporcionado ao estudioso a aproximação entre as 

perspectivas teóricas e os fatos empíricos. Essa aproximação é fundamental para validade 

da pesquisa social que não deve se limitar à teorização formal nem ao empirismo puro ou 

poder-se-ia realizar o que Nóvoa (1992, p.23) escreve em relação à formação de 

professores: “[...] ouvir a voz do professor devia ensinar-nos que o autobiográfico a vida, é 

de grande interesse quando os professores falam do seu trabalho”. 

Abrahão (2008, p.12) estudiosa simpatizante dos estudos com respeito à pesquisa 

autobiográfica ao prefaciar a obra “Memórias, memoriais: pesquisa e formação docente” 

organizado por Passeggi&Barbosa (2008), não deixa de lembrar o valor heurístico, dentre 

outras possibilidades, o de “adotar o trabalho com memoriais como objeto de estudo”, 

como e o de “vivificar as dimensões epistemológicas, metodológicas e política da pesquisa 

autobiográfica”, reconhecendo os cuidados que se tem que ter quando se dedica aos estudos 

com autobiografias ou com os memórias como fonte de estudo. 
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Toda problemática vivenciada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul no 

decorrer da implantação Curso Normal Superior, pode ser desmistificada a partir das ações 

e das experiências do cotidiano dos alunos/professores, pelo trabalho coletivo, pelas 

semanas acadêmicas, pelos artigos e capítulos de livros publicados permeados pelas 

relações sociais. Tudo isso veio somar com o processo da escrita do memorial no curso, 

cuja escrita apresentou-se para o grupo de professores, como um espaço privilegiado para 

compreender os momentos de discussão e reflexão tanto coletiva como individual de tudo 

que vivenciaram nas diferentes disciplinas do curso como sujeitos envolvidos no processo. 

Esse exercício de escrever narrando às experiências de um tempo passado possibilitou dar 

outros sentidos as experiências do presente que no dizer de Bosi (2003) é por meio da 

memória que o passado surge nas lembranças vai mesclando com as percepções do 

presente, ou vice-versa, e com essa interação de memória presente com memória passado 

vai propiciando ao sujeito rever suas experiências.  

Essas lembranças ricas de experiências refletem comportamentos, padrões, 

valores, constituindo os nossos primeiros saberes sobre a leitura e a docência. Esses saberes 

docentes precisam ser recuperados, pois segundo Oliveira o sujeito, em contato com “seu 

material existencial, tem a possibilidade de ler a sua própria condição e aquilo que se passa 

em torno dele [...] que tem como objetivo uma aproximação e uma tentativa de leitura 

compreensiva do imaginário docente” (OLIVEIRA, 2002, p.166). 

Estes primeiros saberes docentes são aqueles que o aluno/professor aprendeu  ao 

longo de sua trajetória , na sua prática diária, na sua relação com os alunos, na escola, com 

seus  pares, com a organização da instituição, saberes que muitas vezes não foram 

apreendidos na sua formação e nem foram contempladas nos currículos impostos  pela 

instituição escolar, que na teorização de Tardif (2007,p.50) são os saberes da experiência 

que “[...] fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de trabalho na escola, 

de modo à facilitar sua integração”. Numa situação desta natureza é que se diz que o 

professor é produtor do conhecimento e sujeito ao mesmo tempo. 
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As colocações teóricas apontadas por Tardif (2007) e Pimenta (2002) de que os 

saberes docentes são integradores e apontam os saberes da  experiência como  aqueles 

provenientes da trajetória escolar,da prática cotidiana dos professores, como aqueles 

advindos da história de vida implicam em afirmar que os estudos sobre da formação do 

professor e as inquietações acerca da leitura não podem desprezar as histórias de vida relatadas 

por meio de memoriais de formação  dos sujeitos dessa profissão. 

Na verdade, os memoriais são provocadores das experiências, pois solicitam do 

aluno/professor mexer nas suas lembranças e buscar as características marcantes, os 

desafios , as contradições, os limites da sua trajetória formativa e escrever sobre isso.O 

sujeito mergulha na sua interioridade histórica social e escrevem os sentimentos instigantes 

e desafiadores que experimentaram, ou seja, os saberes experiências que experimentaram 

quando foram alunas,quando entraram pela primeira vez na sala de aula, quando 

vivenciaram o que nos fala Josso (2004, 51) “situações e acontecimentos que nos próprios 

provocamos [...] as situações para fazer experiências”.Tomo da mesma estudiosa as 

expressões “experiência formadora” “aprendizagem experiencial” “recordações 

experiências” para falar das escritas dos memoriais de formação dos alunos/professores 

para e entender suas narrativas como processo de investigação e autoformação. 

Quando tratamos de memorial de formação estamos referenciando não só o humano 

como o profissional conforme explica Prado e Soligo (2005, p. 59-60), considerando não só 

as transformações ocorridas na vida do sujeito em si, como as ocorridas no decorrer dos 

cursos que participou ao longo da vida. Trata de um texto narrativo que articula as 

“experiências de formação” com “as experiências da profissão”, constituindo um rico 

material de estudo  sob o aspecto educacional  e “como gênero discursivo pautado pela 

subjetividade”.Um texto que pode  ser considerado como um compartilhar de dupla mão, 

ao mesmo tempo em que envolve os relatos de vida individual, envolve perspectivas de 

relatos das experiências de vida do outro, pois é difícil o sujeito falar de si, sem a 

interlocução do outro, construindo assim um movimento de trocas, divergências e 

convergências no fio da história. 
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Estamos falando de um tipo de texto que tem uma história, a memória, como fio 

condutor destas histórias de vida, tratada por Benjamin (1994, p.56), como uma tessitura 

que nos empurra ao passado por meio do presente “[...] uma viagem imperdível, uma 

viagem necessária, fundamental para que a gente possa trazer a tona os encadeamentos da 

nossa história, da nossa vida ou da vida do outro”. 

Os estudos mais recentes sobre as histórias de vida ligadas às pesquisas de memória, 

memoriais estão, em sua maioria, concentradas nas contribuições produzidas pelos grupos 

de pesquisas dos programas de pós-graduação em Educação do país , mormente os grupos: 

(GRUPODOCI)4 coordenado por Maria Helena Barreto Abrahão, (GEPEC)5 coordenado 

por Guilherme do Val Toledo Prado,(GRAFHO)6 coordenado por Eliseu Clementino de 

Souza ,(GRIFARS)7 coordenado por Maria da Conceição Passeggi, entre tantos 

outros.Destacamos o Grupo de estudo e pesquisa em narrativas formativas – (GEPENAF)8, 

criado em 2010, na cidade de Campo Grande - Mato Grosso do Sul,  com a finalidade de 

reunir pesquisadores de diferentes instituições de ensino 

UEMS/UNIDERP/UNICAMP,interessados em produzir conhecimento e pesquisa sobre 

teoria e prática na formação docente, utilizando narrativas formativas, como: biografias, 

autobiografias, memoriais, histórias de vida.Coordenado por  Eliane Greice D. Nogueira o  

grupo vem desenvolvendo pesquisas e seus componentes apresentando trabalhos em 

eventos regionais, nacionais e internacionais (CIPA,ANPED,ENDIPE,COLE,OMEP), bem 

como produzindo teses, artigos, livros, capítulos de livros e prestado assessorias a nível 

local e estadual. 

A expansão dessas pesquisas  está presente em todas as áreas, mormente na 

pesquisa educacional conforme atesta a produção docente e discente dos diferentes 

programas de pós-graduação e conforme atesta a crescente demanda dos grupos de estudos 
                                                 
4 Grupo de Pesquisa :Profissionalização Docente e Identidade.(PUC-Rio Grande do Sul). 
5 Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada ( Unicamp_Campinas). 
6 Grupo de Pesquisa ,(Auto)Biografia, Formação e Historia Oral. (UNEB-Bahia). 
7 Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação.(Auto)Biografia e Representaçoes Sociais.(UFRN-Rio Grande 
do Norte).  
8 Para conhecer os pesquisadores e grupos de estudos acessar : 
http://professoriniciante.blogspot.com/p/resumo-do-projeto.html. 
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em diferentes localidades do país. Essa expansão possibilitou a criação e a materialização 

de uma rede de pesquisas possibilitando parcerias e diálogos entre os pesquisadores 

nacionais e internacionais.A criação do I CIPA9 (Congresso internacional sobre Pesquisa 

(auto) biográfica), em 2004 e de seus desdobramentos foi um marco,ou melhor, o divisor de 

águas das mudanças , permanências, criação de associações, enfim possibilitando outras 

compreensões acerca do que é, o que é, quem estão, sobre o que estão fazendo com as 

pesquisas (auto) biográficas, as histórias de vida e formação , as narrativas de formação,as 

(auto) biográfias, as memórias, as narrativas de formação no Brasil. 

Nesse dialogo sobre o memorial de formação ainda podemos trazer para 

compartilhar as suas experiências de pesquisa dos estudiosos como Severino (2001), Prado 

e Soligo (2005), Souza (2006,2008), Passeggi e Luis Passeggi ( 2008), Josso (2004) e 

Nóvoa (2000) por entendermos que esses teóricos falam do mesmo lugar de onde estamos 

falando - instituições de ensino. Estamos dialogando de um espaço universitário, num curso 

de formação de professores em exercício, que se configura como formação continuada. É 

importante destacar que os alunos/professores autores dos memoriais aqui apresentados são 

profissionais já em exercício e que segundo Prado&Soligo apud Prado&Soligo(orgs) (2005, 

p.59) quem escreve o texto “[...] é um sujeito que, ao mesmo tempo, trabalha e está em 

processo de formação. Isso possibilita a emergência de um conjunto de conhecimentos 

advindo da ação, de um conjunto de conhecimentos advindos da formação e a inter-relação 

de ambos”.   

Severino (2001, p. 175) ao explicar sobre a escrita de um memorial e de uma 

autobiografia, em outras palavras reafirma o pensamento de outros estudiosos  quando 

define memorial como sendo uma “[...] autobiografia, histórica e reflexiva. Deve ser 

composto sob a forma de relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e 

acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor”. 

                                                 
9 Primeiro CIPA (Porto Alegre, 2004),segundo CIPA (Salvador, 2006), terceiro CIPA (Natal, 2008), e o quarto CIPA (São 
Paulo, 2010) com a finalidade de potencializar os estudos e perspectivas (auto)biográficas,histórias de vida,memoriais, em 
diferentes espaços de pesquisas..No primeiro CIPA  foi publicado do Livro “A Aventura (Auto) Biográfica – Teoria & 
Empiria” de Maria Helena Menna B. Abrahão, ,contendo as conferências e mesas-redondas do referido congresso.  
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Josso (2004) fortifica a questão do memorial formativo argumentando que é 

possível falar de autoformação por meio de reflexões de percursos pessoais e profissionais. 

De acordo com esta pesquisadora o fato do sujeito aceitar a tarefa de fazer uma biografia de 

si mesmo, esse trabalho “[...] dá início à aprendizagem da implicação permanentemente em 

jogo, no trabalho individual e no trabalho coletivo” (JOSSO, 2004, p. 219). Portanto, a 

escrita de Memoriais constitui-se em uma técnica no processo formativo privilegiado para a 

compreensão do processo de formação pessoal e profissional. É uma perspectiva de 

pesquisa muito presente nas instituições de ensino Superior e nos espaços de formação 

continuada, para os educadores registrarem suas histórias e conhecimentos.  

As aproximações e os distanciamentos que carregam os termos Memoriais e 

Histórias de Vida são bem lembrados por Passeggi apud Passeggi&Souza( 2008) em um 

artigo denominado “Memoriais: injunção institucional e sedução autobiográfica” apontando 

um quadro que resume alguns questões que permitem dar visibilidade comparativa entre 

esses dois territórios.Semelhante aos demais pesquisadores, esta admite que o memorial é 

uma fonte de pesquisa inesgotável “por serem testemunhos vivos dos alunos, professores, 

pesquisadores,dirigentes”(p.113). 

Já Luis Passeggi apud Passeggi&Souza (2008,p.67) conduz sua discussão para as 

metodologias que servem para análise de fontes autobiográficas com memoriais dando 

destaque para quatro propostas: análise semântica, análise de conteúdo, análise 

argumentativa e análise do discurso.Alerta para a possibilidade da combinação entre as 

metodologias dependendo do caráter da pesquisa, e por fim esclarece que “os enfoques que 

estamos denominando” metodologias”ou “métodos”são originariamente “teorias” que 

pressupõem determinadas concepções da linguagem e do seu funcionamento”. 

Souza apud Passeggi&Barbosa (2008) quando se refere aos memoriais de formação 

como área de pesquisa aponta a fertilidade dessa temática para além dos pesquisadores do 

Brasil apontando a integração da pesquisa com os pesquisadores de Barcelona, Genebra, 

Espanha. Portugal dando destaque para o papel da ASIHVIF (Associação Internacional das 
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Histórias de Vida e Formação) e a consolidação das pesquisas como fundante para 

compartilhar as experiências construídas pelos grupos de estudos europeus.  

Esse breve passeio histórico em estudiosos recentes ficou evidenciado que os 

Memoriais são instrumentos pedagógicos reflexivos com possibilidades de proporcionar 

uma re-significação ao espaço, ao tempo e ao lugar vividos, re-situando-os; possibilita a 

reflexão do sujeito enquanto parte integrante de uma história social que não é só sua, mas 

como todos inseridos em uma sociedade. 

 

Sujeito e leitura: o que dizem as narrativas memoristicas 

 

Quatro memoriais de formação dos alunos/professores foram lidos e categorizadas 

de acordo com o conteúdo dos seus registros. Trazem suas expectativas, sucessos, 

lembrança da infância, material de leitura. Enquanto leitores rememoram quando iniciaram 

sua formação profissional, falam dos cursos que já freqüentaram, das práticas que 

vivenciaram na sua trajetória de vida sobre da leitura,dentre outras categorias, constituindo 

os elos dos fios que tramam os diferentes bordados, ora provocando dialogicidade, ora 

objetivando sentidos para cada vez mais conhecer como os aluno/professores em formação, 

reconstroem sua profissional enquanto leitor e as implicações dessa reconstrução do ser 

leitor para a docência. 

Os fragmentos destacados fazem  referência aos diferentes sentidos que a leitura tem 

hoje na vida do aluno/profesor diferente do significado do passado ou de outras épocas. 

Buscam na memória estratégias que seus professores utilizavam no contexto da sala de aula 

e que hoje elas modificaram. Sueli e Marta assim registraram:   

 

Tudo que eu faço com meus alunos hoje é bem diferente como meus professores 
fizeram comigo. Nunca levei um livro para casa, lia os textos dos livros de 
gramática. Meus pais não tinham estudo, nem livros, mas fizeram o impossível para 
estudar os filhos. Prazer de leitura eu só ouvi isso quando estava no curso superior. 
Hoje tenho outro conceito de leitura, consigo refletir sobre o que leio e consigo 
relacionar com minha prática. Sim, li muito neste curso, mais foi bom pois as leituras 
que eu fiz mudou muito meu modo de pensar, eu sempre pensava no meu aluno lá na 
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sala de aula. Será que o que aquele texto estava falando era o que eu fazia na prática? 
Com isso eu ia mudando o meu jeito de trabalhar. Fiquei gostando mais de ler, e hoje 
eu vejo que a leitura é uma coisa necessária para todo professor. Acho que posso 
considerar leitora dos textos científicos, dos textos de Paulo Freire, dos textos de 
Kleiman. A criança não pode passar por uma escola sem estar em contato com todo 
tipo de leitura.( Sueli)  
 
Foi nesse curso que mais li em toda minha vida de professora. Fui muito incentivada 
por uma professora que levava caixas de livros para sala. Eram textos sobre leitura e 
escrita, práticas de leituras, sobre a prática do professor. Com isso eu mudei minha 
opinião sobre a leitura e incentivo muito meus alunos [...] até minha família percebeu 
minha mudança [...]. Mudei minha maneira de ensinar. O modo como essa professora 
nos conduziu para a leitura eu quero aplicar nos meus alunos. Eu mesmo na minha 
época de primário nunca tive essa experiência de manusear, escolher, ter liberdade de 
ler o que quiser. (Marta)  

 

O destaque para o sentido que a leitura proporcionou na vida dos 

alunos/professores foi à ênfase dada pelos autores da escrita marcando o caráter da 

oportunidade de realizar a leitura. Sendo ela uma ação incentivada ela acontece e modifica 

atitudes. Veja que o depoimento é carregado de valores bons proporcionado pelas leituras 

realizadas e o que as leituras profissionais contribuíram na vida de Sueli e Marta foram às 

suas preocupações. Primeiro porque por meio das leituras modificaram a vida, e o 

comportamento, segundo, porque revela que a leitura passou a ser uma pertença em suas 

vidas. Interpretando os fragmentos de Sueli e Marta um dado chama a atenção: aprenderam 

e foram estimulados por alguém e esse alguém era o docente da disciplina, destacando para 

a função de ser professor mediador do conhecimento seja nos trabalhos  coletivos, nas 

informações e seleções das leituras. 

São registros de práticas vividas e difundidas como maneira de levar o vivido para 

o seu ambiente de sala de aula e serem melhores do que já são, confirmando o que defende 

Guedes_Pinto (2002) de que  a prática de leitura que os professores carregam  segue  o 

caminho que eles tiveram na escola.Isto é, o que vivenciaram na instituição de ensino, 

transfere para prática passando utilizar as mesmas estratégias dos quais passaram. Nesse 

ponto destacamos a importância do papel exercido pelo grupo de professores que 

desenvolvem suas atividades em um curso de formação docente, no sentido de utilizar 
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estratégias  e metodologias adequadas ao aluno/professor pois a sua ação é a reprodução 

das práticas, entendidas aqui na questão da leitura.  

A perspectiva discursiva presente nos fragmentos de Sueli e Marta acerca  da 

reprodução da ação vivenciada no contexto de sua formação pode ser vista nesta reflexão, 

como a relevância na figura do mediador da aprendizagem. Dado o foco da análise sobre a 

leitura nos memoriais de formação vamos dialogar com quem ressalta a importância de se 

atentar para as práticas de apropriação da leitura. Chartier (2001, p. 32-33), por exemplo, 

lembra que os professores na vida profissional utilizam muitas estratégias no seu cotidiano 

de ensino e fica impossível dizer  qual foi a mais adequada ou propicia para a 

aprendizagem, mas podemos “[...]descrever as condições compartilhadas que a [leitura] 

definem, e a partir das quais o leitor pode produzir esta criação de sentido que sempre está 

presente em cada leitura”.A maneira como os sujeitos da pesquisa depõem sobre os  modos 

da leitura recaem nos significados que eles atribuem à leitura,  protagonizadas nas suas 

histórias como leitor e nas suas histórias como a incorporaram em suas vidas e o que elas 

promoveram em suas vidas. 

Embora os memoriais de formação, instrumento da pesquisa, não trazem uma 

descrição minuciosa das práticas de leitura, até porque essa não era a finalidade primeira na 

escrita dos memoriais, mas os fragmentos chamam atenção para a importância e o papel 

dos mediadores nas instituições de ensino. Em um outro estudo que realizamos já 

apontamos a presença de outros  mediadores nas práticas de leituras como (família, lista de 

livros, livros didático) exercendo influencia na formação da docência dos 

alunos/professores.). Sobre essa categoria de análise muito bem destaca a estudiosa 

Guedes-Pinto (2006) em sua pesquisa com os professores de formação inicial sobre a 

função da leitura nessa formação. Explica ela que o fato das narrativas dos professores, em 

sua pesquisa, reforçarem o papel da família, fica evidente a mobilização familiar para 

realização nos estudos. No fragmento de Sueli há menção a essa mobilização da família em 

“Meus pais não tinham estudo, nem livros mas fizeram o impossível para estudar os 

filhos”. Essa preocupação da família foi apontada por Certeau (1994) como uma  forma de 
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fazer “lastro cultural” ou seja fazer com que os filhos não abandonassem os estudos, e 

pudessem atingir o rendimento escolar compatível com os demais colegas.Em uma análise 

semântica mais intrínseca esse “fazer o impossível para estudar os filhos”(Sueli) está 

implícito as questões sociais, culturais pois o fato da família nunca ter experimentado a 

leitura nos bancos escolares não era impedimento para  que os filhos tivessem. O mediador 

família interferindo no papel de agente responsável por ajudar o processo da formação se 

faz presente nesta análise. A leitura não tem lugar e não tem idade, não tem obrigação. A 

leitura para Certeau (1994) tem autonomia para provocar transformação nas relações 

sociais, busca um leitor em construção de sua identidade. Esta pesquisa está sendo uma 

oportunidade para refletir sobre o processo de formação docente, sobre os cursos de 

formação, sobre as práticas pedagógicas.  

Alguns fragmentos são carregados de obrigação e tratam de lembranças não muito 

prazerosas com relação à leitura.Segue alguns fragmentos e destacamos os dois fragmentos 

de Célia : um sobre o inicio da alfabetização e outro já na Universidade no curso de 

formação: 

 

Fui alfabetizada em casa e demorei para aprender a ler. Quando fui para escola perdi 
a vontade de ler. A professora levava livros e mandava destacar os verbos para 
formar frases. A gente lia pra saber a matéria.[...] lia porque tinha que ler .(Célia.). 
 
Quando vim para o CNS o começo foi muito difícil, pois fazia tempo que eu não 
voltava para estudar. De repente me vi num ambiente de professores, tendo que ler 
muito. Muitas vezes tínhamos que ler livro inteiro. Isso foi uma conquista para mim, 
aprendi a gostar de ler. Aquela obrigação tornou para mim busca de conhecimento. A 
partir daí eu vi a necessidade de ler. Aqui nos não fomos apenas professor, fomos 
professor-pesquisador daquilo que estávamos fazendo em sala de aula. Sabe, fiquei 
mais critica, olho para meus colegas e não faço mais como eles. (Suelen). 
 
Aqui neste curso [referindo-se ao Curso Normal Superior], tinha as leituras mais 
obrigatórias. Tinha que ler para a aula, ler para fazer pesquisa, ler para entender o 
que estávamos fazendo na nossa sala de aula. Com isso fui comprando livros que 
falam da minha profissão. E o que não lia antes passei a ler até nas férias, e hoje leio 
de tudo, romance, poemas, até leio livros de auto ajuda. Com o tempo aqui passei a 
não ter medo de fazer relatórios sobre minhas ações. Hoje sei que aquelas leituras 
foram importante para o meu desenvolvimento profissional. O que eu não tenho boa 
lembrança foi na minha infância, como era duro ler aqueles livros de história, 
ciências e ainda ter que falar o que tinha lido para a sala. (Imaculada). 
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  Evidencia nos fragmentos acima (Célia) uma modalidade de leitura carregada de 

caráter de transmissão de conteúdo centrado na gramática. Neste depoimento,o papel da 

leitura é caracterizado pelo atendimento de  uma literatura que vai contra mão ao que se 

propõe na atualidade. Endossa valores da leitura para servir como pretexto para o ensino de 

determinados conteúdos curriculares. O ensino da leitura com relação aos equívocos do uso 

da gramática está presente nos planos Curriculares Nacionais (2002) desde as séries iniciais 

até o ensino médio e o fragmento de Célia “levava livros e mandava destacar os verbos para 

formar frases. A gente lia pra saber a matéria.[...] lia porque tinha que ler” vem caracterizar o que 

muitas pesquisas já têm constatado-o desprazer da leitura. 

Segundo Neves (2003) uma prática conservadora dos conceitos de “certo e errado” 

tem imperado na ação do professor e ele continua utilizando os textos a serviço da 

gramática. Aponta essa estudiosa que embora os professores reconheçam que a gramática 

por si só, não garante a aprendizagem da leitura e a escrita, na prática continuam com os 

exercícios estruturais, desvinculados do texto legitimando papel do texto para uso 

lingüístico. A metáfora utilizada por Bagno (2006,p.10) de que a “a gramática é um igapó, 

uma grande poça de água parada, um charco, um brejo, um terreno alagadiço, à margem da 

língua” de uma certa forma, vem avigorar a idéia de que a língua é movimento e envolve 

conhecimentos que a gramática sozinha não consegue alcançar. Este estudioso considera a 

gramática como uma mitologia do preconceito lingüístico e posiciona-se avesso ao uso do 

texto com fins gramaticais. O fato de o pesquisador relacionar a língua como um rio de 

água corrente, sempre em movimento continuo; e a gramática a um “igarapó, água parada, 

charco, brejo” já nos infere que a água/língua por estar em constante fluxo, tem a 

possibilidade de em cada momento ser vista de maneira renovada enquanto a água do 

igapó/gramática por ser uma norma , pode valer por um tempo e não mais ser reconhecida 

em outro momento histórico, ou seja, só ser reconhecida numa próxima chuva quando 

chegar à época das cheias para formar os charcos. 

A última categoria que discutiremos neste texto é acerca do papel da   universidade 

na formação dos professores presente nos fragmento de Célia, Suelen e Imaculada. Há 
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referências entre elas sobre professores em formação e as metodologias utilizadas pelos 

seus professores que serviram de modelos( mediadores) para que os alunos/professores 

renovassem suas práticas de sala de aula e sobre o papel da leitura no Curso que 

freqüentavam. 

O conceito de mediação de Vygostsky (1991) é tomado aqui como um processo que 

vai além da representação mental, indicando que os sistemas simbólicos se intercalam entre 

o sujeito e o objeto fazendo com o sujeito se relacione com o objeto por meio mediado.Os 

relatos contidos nos fragmentos de (Imaculada) “ler para a aula, ler para fazer pesquisa, ler 

para entender o que estávamos fazendo na nossa sala de aula” e no fragmento de (Suele), 

“[...] De repente me vi num ambiente de professores, tendo que ler muito” depõe sobre o 

papel da Universidade como intercessora do conhecimento. Esse destaque dado ao aporte 

da universidade como uma mediadora do ser leitor na sociedade e na vida, e mediadora na 

relação teoria e prática trata de uma postura inerente e o eixo norteador do projeto Curso 

Normal Superior na Universidade. São os dados da experiência com a leitura que 

vivenciaram na Universidade, experiências de um mundo cultural diferente da dos seus que 

lhes permitiram ser leitoras de outras tipologias de textos. Não só a vida cotidiana foi a 

responsável para despertar nos alunos/professores o estimulo a leitura, a Universidade foi 

um outro mediador importante para germinar nos autores o gosto e a importância das 

pesquisas relacionada à sua ação pedagógica em sala de aula. 

Os fragmentos de Célia, Suelen e Imaculada  tornam visível à importância da 

Universidade como mediadora do conhecimento, como mediadora da formação docente , 

como mediadora na formação de práticas de leitura daqueles que já se formaram e já 

desempenham suas atividades no interior das escolas, e ainda daqueles que almejam ser 

formador das séries iniciais e formarem outros leitores. A questão da leitura recomendada 

“as leituras mais obrigatórias” (Imaculada) nas diferentes disciplinas do curso, na 

Universidade, para essas professoras, constituíram inicialmente um desprazer mas com o 

passar do tempo foram sendo acolhidas como subsídio do conhecimento  ao se adaptarem  a 

rotina de estudo passando ler “ livros inteiros, livros de auto-ajuda”e de serem leitoras fora 
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do contexto educacional.O tempo e o espaço ocupado por esses alunos/professsores  na 

Universidade foi  apresentado como o desencadeador  para sua condição de leitoras 

melhores do que já eram. 

Destaca nos fragmentos ainda a questão da formação profissional como professor 

pesquisador, que indaga sobre o conhecimento pedagógico realizado por meio do diálogo 

da prática com a teoria, como mais um mediador do conhecimento da leitura: “Aqui nos 

não fomos apenas professor, fomos professor-pesquisador [...]. Sabe, fiquei mais critica, 

olho para meus colegas e não faço mais como eles.” ( Suelen). Essa postura de considerar a 

relação da experiência da prática x relação com a teoria foi recorrente nos memoriais de 

formação dos alunos/professores para apreender o sentido das experiências cotidianas. 

A literatura aponta Shön apud Nóvoa (1997) como um dos que aconselha dar maior 

importância para a formação profissional que leva em consideração o processo reflexão-na-

ação pois acredita ele, que a guinada para uma transformação pedagógica só será possível 

com um profissional reflexivo capaz de repensar seus dilemas e propor  uma nova 

epistemologia na sua prática. Sob essa ótica de pensamento o diálogo da prática com a 

teoria, como mais um mediador do conhecimento da leitura, apontado nos fragmentos de 

Suelen e Imaculada confirma a transformação das alunas/professoras quando dizem “fiquei 

mais critica, olho para meus colegas e não faço mais como eles”ou, ainda “ler para entender 

o que estávamos fazendo na nossa sala de aula”, está declarando sobre um professor que 

pensou como era “no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na 

eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma 

observação e uma descrição, que exige o uso de palavras” (SCHON, APUD NÓVOA, 

1997, p. 83).O ensino reflexivo conforme retrata Schon é visto nessa análise  como um 

caráter de criticidade e de transformação , à medida que as alunas/professoras se declaram 

ser hoje diferente do que eram antes, mais críticas fazendo inferências as condições sociais 

nas quais suas experiências estavam arraigadas juntamente com seus pares. 

Os recursos lingüísticos “aqui”, “neste curso”, “com os tempos aqui” presentes nos 

fragmentos de Suelen , Imaculada, Marta e Célia  dão destaques para a questão 
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tempo/espaço  que as alunas/professoras vivenciaram na Universidade.Foi um período que 

conseguiram observar, olhar para trás o que já fizeram com na sua docência, o que 

poderiam ainda melhorar, resgatar outros saberes até então não compreendidos na sua 

formação, em oposição ao período que dedicam as ações da docência no seu cotidiano, que 

dado ao acúmulo de atividades não tornava possível uma parada para a reorganização das 

suas experiências. Larrosa apud Geraldi et al (orgs) (2004, p.122) alerta para esta questão 

do professor “dar-se tempo e espaço” para que ele possa escutar, olhar, pensar, sentir, 

suspender  “[...] cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 

que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 

muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço”. 

Não podemos esquecer de que a leitura não é uma atividade neutra principalmente 

em se tratando de memoriais de formação que no contato do sujeito que narra com o texto 

faz-se presente questões culturais, políticas, históricas e sociais. Por isso a representação da 

leitura narrada por estes quatro memoriais dão suporte para compreender a formação 

docente bem como entender que tornamos leitores por meio das leituras que realizamos,nos 

diferentes espaços sociais e se realiza ao longo da vida.Os cursos de formação de 

professores se colocam como legitimadoras dessas práticas e se prestam ainda a  legitimar 

os valores sociais.  

 

Alguns pontos a considerar 

 

Tal como temos discorremos ao longo do texto as pesquisas que utilizam os 

memoriais de formação encontra respaldo nos diferentes saberes ou na denominada 

pesquisa qualitativa do conhecimento. Estas pesquisas são  marcadas por uma crescente 

ampliação e diversificação  tanto nos referencias teóricos como nas temáticas, fazendo com 

que os estudiosos concebem os memoriais como um procedimento que envolve o sujeito, 

proporcionando construções de narrativas e a afirmação identitária.  
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O estudo permitiu reconhecer que os memoriais de formação podem revelar 

aspectos interessantes com relação à formação docente, além de constituir uma abordagem 

teórica metodológica de pesquisa apropriada quando se tenciona pesquisar a relação 

sujeito/docência, mormente o que este sujeito faz ao longo de sua trajetória de vida e 

formação. Essa abordagem conduz o pesquisador às referências que guiam os sujeitos em 

sua edificação de significados nos diferentes aspectos contextuais e construtivos na 

identificação.  

Assim, valida-se estudiosos da literatura que reconhecem as questões identitária 

voltadas para as experiências da docência , como nas demais dimensões que ocorrem no 

percurso das trajetórias de vida dos  sujeitos(alunos/professores), em última analise o de 

mostrar de que maneira a leitura esteve presente nos memórias de formação e as 

implicações dessa presença na construção/reconstrução do ser leitor considerando as 

condições cotidianas sociais disponíveis para compreender o que é ser professor. 

Neste estudo consideramos os fragmentos dos memoriais que falavam acerca da 

leitura por constituir narrativas que falam sobre a trajetória dos alunos/professores e 

possibilitam  a teorização com a literatura que discorre sobre a  formação através da 

investigação e formação de si. Os fragmentos narrativos destacados examinaram trajetórias 

de leitura e seu percurso pessoal e profissional, mediante a escuta da leitura e entre outras 

categorias memorizaram o inicio da formação, falaram do curso que freqüentaram, das 

práticas que vivenciaram na sua trajetória de vida sobre da leitura, de maneira que foi 

possível olhar um aluno/professor diferente daquele que no inicio da profissão se coloca 

como um não leitor e em decorrência do curso de formação reconstroem sua identidade 

profissional enquanto leitor e as implicações dessa reconstrução do ser leitor para a 

docência. Tanto Célia como Suelen e Imaculada depõem acerca dessa transformação 

confirmando o que nos ensina Certeau (1994) de que a leitura não tem lugar e não tem 

idade, ela  tem autonomia para provocar transformação nas relações sociais, busca um leitor 

em construção de sua identidade. 
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Assim como categoria mediação muita bem expressa pelos sujeitos da pesquisa 

demarcam não só o espaço de formação,como  selecionam aspectos humanos da vivência 

cotidiana como mediadores importantes  para compreensão da formação. 
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