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Introdução 

 

Abordamos, neste texto, significados da escrita narrativa na formação de 

professores. Tomamos como eixo de discussão a autorreflexão desenvolvida a partir de 

histórias de leitura e escrita expressas por meio de narrativas autobiográficas de 

estudantes de Pedagogia e Letras. O questionamento que envolve essa discussão leva 

em consideração a importância que a leitura e a escritura têm em cursos de formação de 

professores, uma vez que as licenciandas tornar-se-ão formadoras de leitores, quando 

das suas atuações como docentes, nas salas de aulas das escolas. 

O universo que contempla a relação leitor/escritor/leitura por si só já envolve o 

domínio de um conjunto de práticas culturais cujas implicações demandam um arsenal 

de possibilidades. A vinculação entre tal universo e a formação inicial de professores 

revela-se estritamente imbricada, uma vez que, o campo de atuação de tais profissionais 

será efetivamente a formação de sujeitos leitores e escritores, no exercício profissional 

da docência. Esse entrelaçamento requer reflexão, ação, estudo e aprofundamento 

acerca desses campos de conhecimento.  

Com efeito, o espaço de constituição da leitura e da escrita atribuído à escola 

congrega práticas de significação vinculadas aos anseios do educador e suas 

perspectivas sociais. Formar leitores críticos é uma ação política porque exige 

compromisso social, histórico, cultural, político. Nesse sentido, essa ação torna-se 

instrumento de cidadania porque possibilita criar novas identidades, novas formas de 

participação social, novas visões de mundo.  

O artigo intenta estabelecer uma reflexão sobre a leitura e a escritura, propondo-

se a questionar lembranças de estudantes sobre a sua trajetória como sujeito leitor e 

escritor, analisando as manifestações de tal influência na vida acadêmica e na sua futura 

prática como professor. Aborda a relação entre a reflexão que os alunos fazem, acerca 
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de suas memórias estudantis e, os saberes docentes construídos ao longo curso de 

formação inicial.  

 

A escrita, a leitura, o leitor 

 

Circunstanciado pelos sentidos que são atribuídos à questão da oralidade, da 

leitura e da escritura, o ato de ler passou a ter, na escola, uma conotação que o 

caracteriza como responsável pelos caminhos e descaminhos da escolarização dos 

alunos, galgando o patamar de quase vilão do processo ensino aprendizagem, por 

colocar em evidência concepções e práticas que envolvem sujeitos leitores e escritores e 

o mundo que os cerca.  

O que é o leitor? O que seria um bom leitor? O que significa ler? Dito de forma 

aligeirada costuma-se afirmar que ler significa apreender a essência de um texto escrito. 

Porém, os significados do ato de ler são múltiplos, plurais, diversos, porque ramificam-

se de forma rizomática, atravessando fronteiras e formando novos sentidos para a leitura 

e os leitores. Assim, o referente ‘leitura’ ganha contornos multifacetados e insere-se em 

contextos socioculturais que amplificam seus significados. 

Se os sentidos da leitura expressam-se em muitas vertentes, múltiplas são as 

ações que se constroem em torno do ato de ler, como um movimento dinâmico que 

implica uma leitura crítica do mundo, podendo gerar o que Freire (1984, p. 22) concebe 

como sendo “uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de 

transformá-lo através da [...] prática consciente”.  

Essa leitura de mundo proposta pelo maior educador brasileiro de todos os 

tempos vislumbra um engajamento sócio-político-cultural do leitor, com vistas a atuar 

no mundo e com o mundo em busca de uma sociedade não apenas letrada, mas 

sobretudo, solidária, humana, politizada. Para este autor, tal processo envolve “uma 

compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na descodificação pura da palavra 

escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” 

(FREIRE, 1984, p. 11).  

Com efeito, ler é bem mais do que o domínio do código escrito, o que exige 

superar visões ainda estabelecidas, na escola, que circunscrevem a leitura como sendo 

um ato de decifração, dando assim, um significado restrito ao que seja letramento. Para 

Morais e Brito (2009, p. 08): 
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o letramento implica a apropriação da escrita e sua utilização nas 
diversas práticas que envolvem a leitura e a escrita, extrapolando o 
processo inicial de aquisição do código alfabético, que constitui uma 
especificidade da alfabetização, bem como considerando as práticas 
vivenciadas cotidianamente nos contextos culturais.   

 

Assim, as dimensões contempladas no termo letramento o colocam em uma 

posição de avanço em relação à alfabetização, por conceberem que uma pessoa pode ser 

alfabetizada e não ser letrada, uma vez que o letramento incorpora o apropriar-se da 

leitura, no sentido de usá-la socialmente, praticá-la, utilizá-la em diferentes situações e 

manifestações sociais. Nesse enfoque, ainda que uma pessoa não possua o amplo 

domínio da alfabetização, pode ser considerada letrada porque “faz uso da escrita, 

envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita”, como bem defende Soares (2010, p. 

24).  

Efetivamente o letramento não significa apenas aprender a ler e a escrever, 

porque tem uma desinência de propriedade, de aquisição de uma escrita e uma leitura 

própria. Vincula-se, desse modo, ao ‘apropriar-se’ da leitura e partilhar de espaços em 

que a leitura e a escrita estão em constante ebulição, “conferindo-lhe sentido e 

significado a partir de suas diferentes finalidades no contexto social” (MORAIS; 

BRITO, 2009, p. 11).  

Tal apropriação amplia significados acerca da apreensão ou interpretação de 

informações, mas revela-se circunscrita à relação texto e leitor ou descrição e objeto 

descrito. O letramento supera o caráter limitado da alfabetização e coloca-se na 

condição de quem interage com diferentes portadores de leitura, residindo aí a sua 

demarcação, pelo fato de manter-se intrinsecamente interligado ao texto.  

Numa perspectiva mais abrangente, o ato de ler toma conotações que vinculam-

se à “práticas claramente políticas de mobilização e de organização” (FREIRE, 1984, p. 

23), podendo tornar-se um instrumento de luta e de enfrentamento às situações 

estabelecidas. Desse modo, o ato de ler enseja uma tomada de consciência de si e do 

mundo que o cerca, como forma de marcar posição, construindo possibilidades de ação 

no espaço de vivência.  

Ler, mais do que apreender sentidos, designa-se como sendo uma proposição ou 

uma premissa de ação-reflexão-ação. Ler é tomar partido, é edificar e arquitetar meios 

de inserir-se e alterar a realidade existente ao seu redor. O leitor é alguém que age, que 
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luta, que se desafia a uma leitura crítica da realidade para efetivar uma prática que pode 

“constituir-se num instrumento (...) de ação contra-hegemônica” (FREIRE, 1984, p.24).  

Em um curso de formação de professores a leitura e a escrita devem ocupar 

posição privilegiada, uma vez que os estudantes tornar-se-ão construtores de sentidos 

com os sujeitos aprendentes desta área de conhecimento. Com efeito, o ensino da 

leitura, oralidade, escrita e reescrita ocorre na interatividade da sala de aula, envolvendo 

as condições sociais de produção, a contextualidade e os sistemas de referências. A 

formação de leitores e escritores ultrapassa os espaços da escola, com ampliação de 

perspectivas culturais, como um desafio de cidadania, na luta pela formulação de 

políticas públicas de investimento em leitura e escrita.  

Por sua vez, a instituição formadora tem um papel importante nesse processo, 

por ser da sua competência, em um curso de formação de professores, oportunizar o 

repensar sobre a leitura, uma vez que esta é um instrumento para a participação social, 

política e cultural. Tais questões impulsionam a pesquisa que dá origem a este trabalho, 

realizado através da autorreflexão de estudantes de Pedagogia sobre suas trajetórias de 

leitura e escrita, por meio de uma pesquisa autobiográfica (JOSSO, 1988; 2004); 

(SOUZA, 2010); (PASSEGI, 2013), focalizada em sua dimensão de pesquisa e de 

formação.  

As narrativas autobiográficas foram construídas no contexto de um 

procedimento denominado ‘ateliê autobiográfico’, cuja dinâmica e concepção de 

realização deste procedimento tem como inspiração os trabalhos de Josso (2004) e 

Delory-Momberger (2006) e, constitui-se de momentos de escrita, fala e escuta de 

narrativas autobiográficas. A escrita das narrativas foi orientada a partir de um roteiro 

dividido em três etapas de rememoração, constituindo uma ‘linha do tempo’, enfocando 

a construção de si como leitoras e escritoras na Escola Básica, no curso de formação 

inicial e na prospecção da futura atuação docente.  

 

Experiências marcantes em leitura e escrita  

 

Como as estudantes se vêem leitoras e escritoras? Que experiências são 

marcantes em suas trajetórias na escola, fora desse espaço formativo, em suas vivências 

e andanças que as fizeram estar em um curso de formação para serem, posteriormente, 

professoras que ensinarão crianças a ler e a escrever? Ler e escrever têm sido um desejo, 
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um desafio, um prazer, uma obrigação, um ato reflexivo ou uma consequência do ‘estar 

na escola’? Que relação tem o pensar sobre isso e a expectativa de ser professora de 

outros que se tornarão leitores e escritores?  

A análise acerca de experiências que marcaram/marcam as estudantes de 

Licenciatura destaca que as alegrias decorrentes das leituras e/ou escritas “prazerosas” 

acontecem, predominantemente, no início da formação e mediadas por familiares ou 

pessoas próximas. Os depoimentos transcritos a seguir confirmam essa afirmação:  

Lembro dos gibis da Turma da Mônica que ele (irmão) arranjava para 
mim, no intuito de desenvolver a leitura. Foi bom demais, aprendi a 
ler me divertindo (RE);.  
Lembro-me que minha mãe passou na banca de revista, um dia, e 
comprou um gibi da turma da Mônica e cada um (dos irmãos) dividia 
o tempo para ler. Eu amava gibi! (G); 
Meus pais sempre deram livros de presente e me apresentaram às 
letras (L). 
 

Esta relação com as primeiras interações com o texto escrito é decorrente de 

um tipo de leitura denominada como “leitura sensorial”, pois é ela que “conduz o leitor 

a conhecer o que ele gosta ou não gosta, mesmo inconscientemente, sem a necessária 

racionalização, conduzido pelas impressões do ver, do ouvir, do sentir, do cheirar, do 

falar” (MARTINS apud ALMEIDA E RABINOTICH, 2010, p.308) 

A rememoração sobre as primeiras leituras traduz uma admiração com esse 

universo e revela o contato inicial com as letras que, no caso, indica uma aproximação 

prazerosa. Torna-se relevante pensar na importância que tem o acesso da criança a 

diferentes textos que possam diversificar ideias e multiplicar utopias.  

O acesso a um tipo de texto e não a outros pode limitar as preferências dos 

leitores. Dependendo desse contato, suas perspectivas, seus encaminhamentos, seus 

devaneios ou crenças poderão ir sendo dirigidos para determinadas tendências. Uma das 

estudantes faz um depoimento curioso, ao afirmar que: “Durante esse tempo [em que 

ficou sem estudar] passei a ler livros religiosos, inclusive a Bíblia. Foi o que mais li em 

toda a minha vida, porque fazia sentido para mim” (RE).  

Neste depoimento, vem à tona a expressão da não oferta de variados tipos de 

textos que colocassem a estudante em contato com outras leituras, com outras visões de 

mundo, tendo tornado o seu acervo restrito, limitando assim, suas concepções. Porém, 

traz uma informação relevante sobre o texto lido, ao afirmar que ‘fazia sentido para 

mim’. O significado atribuído ao teor do texto ou à sua tessitura encontra ressonância 
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por construir vínculos com o leitor, por congregar sentidos que lhes são caros, podendo 

proporcionar o gosto pela leitura.  

A partir destes depoimentos constata-se que, para este grupo de estudantes, as 

leituras significativas foram acessadas fora da escola, o que evidencia lacunas no 

cumprimento da função básica da instituição escolar. As leituras consideradas 

importantes pelas estudantes são: os gibis, a bíblia, os romances, letras de música e as 

cartilhas. Vale ressaltar que as leituras marcantes o são porque as leitoras se reconhecem 

nas palavras, nas narrativas, nas personagens. Além disso, possibilitam o encontro com 

uma das mais importantes dimensões humanas: a imaginação. Esta que ajuda a viver 

outras vidas - ainda que passageiras -, alimentar a criatividade, compreender e 

ressignificar experiências. 

O depoimento citado a seguir é ilustrativo: “Este livro [Vidas Secas] me fez 

viajar pelas muitas sendas trilhadas pelos retirantes nos momentos críticos, típicos do 

sertão nordestino. A vontade ou necessidade de sobrevivência contribuía com a 

migração de muitas famílias” (S.). Esta estudante se reconhece nas personagens desta 

narrativa em face da sua condição de nordestina e migrante. Daí, a identificação com a 

obra, confirmando o que dizem Cerqueira; Cordeiro (2010, p.228): “quem lê o faz com 

toda a sua carga pessoal de vida e experiência, consciente ou não dela, e atribui ao lido 

as marcas pessoais de memória intelectual e emocional”.  

Nessa mesma linha de identificação com o texto, outra estudante justifica, em 

sua narração, sobre a importância que o livro “A cabana” teve para si: “fazia refletir 

sobre coisas da vida pessoal” (G). A vinculação leitor/texto/leitura revigora-se a partir 

dos significados manifestos entre os anseios e sentidos contidos nessa relação.  

No teor das narrativas, tanto em relação às leituras, quanto à escrita, o que é 

considerado marcante de forma positiva, efetiva-se em situações extra-escolares ou 

espaços não formais. O incentivo, na maioria dos casos advém de educadores outros e 

não de professores, exatamente, aqueles legitimados socialmente para formar leitores e 

escritores. Neste contexto a canção ajuda a refletir: “alguma coisa está fora da ordem!” 

Nas etapas seguintes dos processos formativos as narrativas afirmam a 

inexistência de espaço para ler e escrever por fruição. No período da adolescência, 

quando as autoras das narrativas estão cursando o Ensino Fundamental não aparece 

nenhuma experiência de leitura e escrita de outra ordem, a não ser àquelas vinculadas 
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aos estudos escolares, conteúdos disciplinares, atividades provenientes do ensino. Os 

depoimentos seguintes traduzem esta assertiva: 

O meu contato com a leitura era pouco, lia apenas o básico que era 
imposto pela professora. Não tinha mais a mesma empolgação pela 
leitura, nem tão pouco incentivo para isto (Re); 
 
Na adolescência, troquei de escola e, lá, percebi a complexidade dos 
conteúdos, mas estava atenta a todas as explicações dos professores 
para poder tirar boas notas (Ga). 

 

A leitura, sob essa conotação, fica circunscrita a uma dimensão instrumental e 

racional: estudar, compreender e conseguir aprovação para a série posterior. As 

lembranças significativas que constituem as itinerâncias das autoras reiteram que escola 

pouco contribui para a construção das competências leitora e escritora. Dessa forma, “as 

práticas escolares não têm ensinado [...] sobre a importância de habitar nos livros, de 

morar por entre suas linhas e descobrir o rico manancial que cada livro singularmente 

possui (CERQUEIRA; CORDEIRO, 2010, p.223). 

No Ensino Superior, para a maior parte das estudantes, há um reforço ou 

agravamento da experiência limitada com a leitura e a escrita ao longo da escolarização. 

Para uma das licenciandas, a Universidade é: “cheia de desafios, força de vontade [...] 

cada dia que se passa é uma vitória, um dia vencido! (Ga). Outra afirma:“Ingressei na 

Universidade e confesso que a leitura dos textos foi um pesadelo para mim! Lia, mas 

não entendia direito. Isso me angustiava bastante”. (Re). Uma terceira reitera: 

“Infelizmente, tem sido um momento árido. Leio pouquíssimo as coisas que eu mesma 

elejo e sou refém das leituras da Universidade” (L). 

O ressoar dos anúncios sobre as experiências universitárias aqui narradas 

desvelam um tipo de relação com a leitura e a escrita que dão continuidade aos 

percursos da Educação Básica, consolidando uma formação docente baseada no 

acúmulo de leituras, de captação da “essência” dos textos materializada em escritas que, 

muitas vezes, não fazem sentido para as licenciandas. Reitera, assim, um saber 

hegemônico que toma tais significados como sendo a própria formação.  Para 

Cerqueira; Cordeiro (2010, p.252),  “a formação do professor ainda se encontra centrada 

na racionalidade técnica, dando ao saber científico uma posição hegemônica em relação 

aos demais saberes”  

 

Rememoração sobre leitura e escrita nas práticas escolares 
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Ao narrar suas histórias de formação, as estudantes fazem emergir, nas 

narrativas, traços vivenciados no processo de escolarização. Os relatos trazem a partir 

do que suas autoras consideraram experiências marcantes, procedimentos de uma escola 

que valoriza o uso da cartilha como instrumento central (ou exclusivo) na alfabetização; 

os castigos como forma de punir os erros e instrumentos de um fazer autoritário 

protagonizado por um professor. O depoimento a seguir é ilustrativo: 

A cartilha do ABC foi minha grande companheira nessa caminhada. 
Decorei-a todinha! Só não podia errar na hora de passar a leitura, se 
não levaria uns bons gritos. Sem falar no temido castigo com grãos de 
milho”. (...) “Acho que naquele tempo não se falava em 
Construtivismo. Tive que cobrir muitos traçados feitos a lápis grafite e 
as cópias que eu tinha que transcrever eram intermináveis (Re).  

 

Essa afirmação revela concepções de escola, de ensino, de leitura e escrita 

característicos de um fazer pedagógico pautado numa escola tradicional. Curiosamente, 

grande parte das estudantes vivenciou o início da escolarização já no século XXI, em 

que há significativos referenciais sobre o ensino aprendizagem da leitura e da escrita 

formulados em outras bases teórico-metodológicas.  

Além disso, evidencia-se que o ensino de leitura e escrita era marcadamente 

realizado através do método sintético, da reprodução e repetição como forma de 

alcançar a aprendizagem. De acordo com Morais; Brito (2009, p.03) “os métodos 

sintéticos evidenciam o ensino e a aprendizagem da leitura numa compreensão da 

“parte” para o “todo”, postulam o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita a partir da associação de estímulos visuais e auditivos”, enfatizando os processos 

de codificação e decodificação, apelo à memória e não à compreensão, apresentando-se 

pouco eficaz na capacidade de estimular os alunos para a leitura e a escrita.  

Outro aspecto evidenciado é a ausência da compreensão de que as crianças são 

diversas em sua forma e ritmo de aprendizagem, uma marca desta prática de ensino 

tradicional. O trecho a seguir evidencia esta afirmativa: “Eu era um exemplo para a 

minha turma, principalmente porque aprendi a ler rápido!” (Re). Sob este prisma, a 

escola elege um padrão de excelência no que tange ao ritmo de aprendizagem e o qual 

todos têm que alcançar. Quem não o fizer é considerado desviante e precisa ser punido, 

seja pelo sofrimento físico, seja pelo simbólico. 
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A escrita narrativa e a autoformação de estudantes de licenciatura  

 

A escrita narrativa é potencializadora da autoformação, uma vez que favorece 

um processo de reflexão sobre as experiências marcantes, podendo resultar em 

transformações nos modos de sentir, conceber e perceber a si mesmo, aos outros e ao 

mundo.  

A partir da escrita de si, foi possível, para as autoras, revisitar o vivido, os 

feitos, as sensações e emoções (des)agradáveis e revivê-las. Uma estudante fez a 

seguinte afirmação: “Ao escrever estas palavras, consigo sentir as mesmas sensações e 

emoções de quando conseguia ler aquelas histórias em quadrinho. Era tudo muito 

mágico!” (Re).  

Neste depoimento, uma apreciação acerca do significado da escrita narrativa. A 

rememoração a fez retroceder no tempo para pensar um acontecimento e expressar o 

entusiasmo sentido ao aprender a ler e, agora, ao narrar sua história. O que afirma ser 

magia constitui parte de um aprendizado, quer sobre as primeiras leituras das histórias 

em quadrinhos, quer sobre a narrativa que estava a compor. Esse sentimento de 

descoberta com a leitura e a escrita possibilita um repensar sobre o vivido, dando 

margens a pensar o presente e o futuro. 

Torna-se possível, igualmente, ressignificar experiências e transformar sua 

história. O trecho a seguir é ilustrativo: “Como narrar minha história? São tantas coisas 

que é como se eu tivesse passando a limpo” (Ga).  

Na expressão desta autora, as memórias eleitas para serem registradas passam 

por uma ressignificação. Desta forma, ao narrar seus percursos, a narradora organiza as 

ideais e reflete sobre o que ocorreu, dando-lhe novos significados e atribuindo-lhe novas 

valorações, a partir de suas percepções do presente.  Nesta ótica, segundo Cunha (1997, 

p.03): 

 
Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se 
que reconstrói a trajetória percorrida, dando-lhe novos significados. 
Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas antes é a 
representação que deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser 
transformadora da própria realidade. 

 

A escrita de si potencializa a capacidade de perceber, numa retrospectiva, seus 

feitos, suas conquistas a partir de um balanço da vida. Possibilita, por sua vez, rever 
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suas ações e projetá-las em outra direção. Permite desvendar situações e construí-las sob 

outros ângulos, no sentido de reorientar saberes e aprendizados. Uma das autoras assim 

afirma: 

 

Hoje posso falar, faltando poucos dias para o término, o quanto foi 
desafiador e continua sendo está estudando. Sinto-me realizada, sendo 
concluinte do curso de Pedagogia. Quantas coisas aprendi e continuo 
aprendendo!... Quantos desafios foram-se lançados e todos eu soube 
enfrentar! (Ga). 
 

Este exercício reflexivo proporciona novas percepções sobre si mesmo, 

auxiliando na (re)construção de autoimagens positivas, em face do seu inventário de 

saberes e realizações. Tudo isso afeta significativamente os processos identitários dos 

sujeitos que narram, pois segundo Prado; Ferreira; Fernandes (2011, p.148) “as 

narrativas sobre formação são concebidas como processos de intervenção que podem 

potencializar a transformação dos sujeitos, uma vez que entrelaçam processos de autoria 

e de construção identitária”. 

O engajamento na autorreflexão proporcionou, ainda, às autoras experimentar 

as diversas temporalidades que constituem o processo de narrar, ou seja, revisitar o 

passado, com os olhos do presente, e, igualmente, projetar-se, para um futuro próximo. 

O depoimento seguinte confirma esta assertiva:  

 
Só hoje, fazendo essa reflexão sobre como tenho me constituído 
leitora, é que as coisas ficam mais claras. Agora, percebo que o 
problema foi durante minha formação na escola de Educação Básica. 
Contudo, vejo que, aos poucos, estou superando esta deficiência. 
Espero mudar isso completamente e, acima de tudo, poder contribuir 
efetivamente na formação de leitores. (Re) 

 

Neste percurso entre passado, presente e futuro, uma das autoras consegue 

iluminar seu olhar acerca de práticas experimentadas na escola e que, em sua avaliação, 

não devem ser reproduzidas, mas superadas. Daí a pertinência de afirmar que “esse 

processo, [...] é formativo para profissionais da educação, uma vez que propicia a 

reflexão, o repensar a escola e a ressignificação de concepções e prática pedagógico-

educativas” (PRADO; FERREIRA; FERNANDES, 2011, p.152). Efetivamente, é 

possível o vislumbrar, por parte de futuras professoras, um potencial para construir 

novas práticas de ensino que se distanciem daquelas vivenciadas. 
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Algumas considerações  

 

Narrar para lembrar, narrar para não esquecer, sobretudo, narrar para 

ressignificar o vivido. A escrita de si constrói significados. São sentidos que se 

amplificam, são lembranças que se revigoram, são ações que prenunciam outros fazeres. 

As memórias das estudantes sobre sua constituição como leitoras e escritoras ensejam 

reflexões, principiam desejos de alteração do que foi vivido na trajetória escolar.  

O modo com as estudantes registram as memórias de leitura e escritura aponta 

que as experiências mais prazerosas desse processo aconteceram na infância e, 

predominantemente, fora da escola. Esta, muitas vezes, se contrapõe à sua 

responsabilidade de estimular o gosto e a ampliação da competência leitora e escritora. 

Na Universidade, as experiências narradas trazem marcas de dificuldade, de 

aprisionamento, de “engaiolamento”, de pouco incentivo àquilo que as autoras 

denominam “ler por prazer”. Nos relatos das estudantes, tais instituições são expressas 

como interdições à construção de uma relação afetiva e efetiva com a leitura, a escrita, o 

letramento, na sua acepção mais ampla. Assim, na escola e na Universidade o ler e 

escrever ocupa, para as estudantes, a função estrita de sobrevivência nestes espaços.  

As narrativas revelam, ainda, resquícios de práticas de ensino na leitura e 

escrita predominantemente ancoradas em uma abordagem tradicional. Entretanto, 

merece destaque o fato de que algumas das estudantes, mesmo sendo licenciandas, não 

fazem uma crítica a tais práticas. Pelo contrário, as concebem como o ‘dever-ser’, como 

o ‘fazer certo’. Aspectos estes que precisam constituir-se em objeto de reflexão nos 

cursos de formação. 

A escrita narrativa tem-se mostrado um procedimento rico em processos 

autoformativos junto a estudantes de licenciatura, ao favorecer um exercício de reflexão 

sobre suas histórias, seus saberes, suas crenças, resultando em novas formas de 

perceberem a si mesmas, aos espaços frequentados e aos outros que lhes auxiliam na 

constituição de si como leitoras e escritoras. 

Finalmente, é pertinente ponderar que as considerações envidadas por estas 

análises trazem inúmeras inquietações acerca do pensar e fazer docente materializado na 

escola e na Universidade. Qual o objetivo do trabalho pedagógico na escola e na 

Universidade? O que é necessário transformar para melhor formar? Como é possível 

contribuir para a construção de aprendizagens mais prazerosas junto a leitores e 
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escritores em formação? Tais indagações, se compartilhadas por todos os sujeitos 

envolvidos nessa trama que constitui a mediação da formação de leitores e escritores, 

podem significar o inicio de possibilidades de mudanças nesse campo. 
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