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EIXO TEMÁTICO - 4. Formação de Professores Memória e Narrativas 
 
Resumo: Refletir sobre nossa prática pedagógica como docentes no ensino superior em 
cursos de formação de professores no que se refere às leituras oferecidas/realizadas pelos 
acadêmicos e nossa intervenção mediadora ou não, constitui-se no eixo central desta escritura. 
A reflexão é mediada pela concepção de leitura como experiência de formação, que assim se 
constitui quando considerados os elementos de prefiguração de mundo no encontro com a 
configuração textual apresentada, que poderá possibilitar uma refiguração. Esta só se revela 
como experiência de formação ao proporcionar uma compreensão para além do já conhecido, 
mas articula-se a ele na produção de outros saberes.  
 
Palavras-chave: Leitura. Experiência. Formação. 
 
Abstract: This text has as central axis, an introspection on our pedagogical  
practice as teachers at university level, regarding our intervention or not,  
on readings offered/done by our students. The instrospection is mediated by  
the concept of reading as a forming experience, which becomes in such thing,  
when elements of the world's prefiguration are included, as they meet the  
presenting textual configuração, situation that could lead to a  
refiguration. The latter reveals itself only as a forming experience,when  
allowing a comprehension far beyond what is known, although also linked to  
it whe generating other knowledges. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS... 

 A escritura desse texto é o resultado de percepções, discussões e reflexões sobre a prática 

pedagógica de docentes do ensino superior, de cursos de formação de professores para a 

educação básica, em relação à leitura de textos de formação oferecidos aos acadêmicos. 

Contudo, a leitura não é aqui concebida como uma atividade isolada, mas transpassada por 

outros elementos que também a constituem e são por ela constituídos.  

Assim, a tessitura deste texto, tendo como eixo central a leitura no processo de tornar-se 

professor, se dá a partir ou juntamente com outros aspectos que são constituidores deste 

processo. Inicialmente, nos remeteremos para uma aproximação do que entendemos como o 

 



contexto em que essas reflexões foram possibilitadas, considerando-se os indivíduos 

aprendentes e ensinantes, bem como outras características observadas, sejam elas culturais, 

econômicas ou sociais em que estão inseridos acadêmicos, professores e a Universidade. Num 

segundo momento, a análise estará centrada nos desencontros/encontros entre leitores, textos, 

autores e mediadores, considerando-se as trajetórias de vida, as expectativas, os desejos e os 

sonhos daqueles que ora estão em processo de formação, sejam eles professores ou 

acadêmicos.  

A leitura como experiência, que se faz significativa no processo de formação, não 

constituirá apenas um terceiro momento, mas estará permeando todo o texto, pois a 

entendemos como elemento que se enreda por entre as fissuras da discussão, delineando 

outras possibilidades, propondo alternativas, questionando a nossa prática pedagógica em 

relação aos acadêmicos, aos textos, às interpretações e reinterpretações que propomos ou não. 

Enfim, a leitura como experiência que possibilita a ressignificação  do lido/ouvido/visto é o 

fio que nos auxiliou a tecer esta narrativa.  

 
QUEM SÃO NOSSOS ALUNOS, SUAS INQUIETAÇÕES E SONHOS  
 
Situada na região Sudoeste do Paraná, a UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, está 

inserida num contexto cultural específico, o que acaba por definir algumas questões essenciais 

em relação à identidade dos seus acadêmicos. 

Descendentes de agricultores, quase na totalidade, nossos alunos são, em sua maioria, 

trabalhadores e estudantes, dividindo o tempo entre trabalho e estudo. Muitos deles já atuam 

como professores, outros em atividades bem diversas como comércio, indústria, serviços em 

escritórios, etc.  

Originários da Escola Pública, também em sua grande maioria, chegam à Universidade 

como vencedores de um sistema excludente, que não possibilita a todos oportunidades iguais 

para o acesso ao Ensino Superior, como podemos observar em alguns de seus relatos: 

 
Quando eu passei no vestibular foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha 
vida, afinal eu estava a um passo de realizar meu ‘sonho’, ter um terceiro grau, ter 
uma profissão e ser independente financeiramente. 
 
No meu primeiro dia de aula na Universidade, a felicidade tomava conta de mim. 
Sentia-me feliz simplesmente por estar ali, por ter vencido o ‘monstro’ do vestibular. 
Eu, naquele dia, me sentia vencedora, orgulhosa de eu mesma. 

 
O primeiro desafio estava superado e ficavam os sonhos, o imaginado, talvez o desejado. 

O que estaria por vir?  



 

SITUANDO A PROBLEMÁTICA 
 

Nos primeiros anos, se quiséssemos identificar os acadêmicos poderíamos representá-los 

com um desenho, uma espécie  de caricatura, o qual poderia ser um ponto de interrogação... 

Com certeza, os alunos ao ingressarem na Universidade, trazem consigo alguns preconceitos 

sobre ela; para muitos; ela é algo inalcançável, inimaginável e às vezes até indefinido: 

 
Como seria? A Universidade era algo tão distante, e agora eu fazia parte da 
comunidade acadêmica, mas não sabia o que estava fazendo ali. 
 
Eu acreditava que aqui na Universidade eu encontraria receitas prontas e que 
sairia daqui com aquelas receitas, e as colocaria em prática. 
 
Todos nós quando não conhecemos algo ficamos imaginando, e até mesmo 
fantasiando, não é diferente com a Universidade; eu, particularmente, 
imaginava que era um lugar totalmente diferente das salas de aula 
“normais”, maravilhoso, sem problemas, enfim, não sei explicar exatamente 
como. 
 
Toda vez que passava em frente à Universidade, tinha ilusões, assim como 
as crianças, quando passam em frente a uma escola que nunca freqüentaram. 
Não sei ainda hoje o porquê, mas imaginava que aqui seria diferente das 
outras escolas. 

 
Assim como os acadêmicos, os docentes também têm suas expectativas, suas primeiras 

impressões, e é nesse encontro que muitas lacunas são percebidas, principalmente no que se 

refere à interpretação de textos, sejam eles pequenos e simples ou extensos e complexos, e, 

muitas vezes, não há domínio da leitura nos seus aspectos mais corriqueiros, como considerar 

a pontuação do texto. A carência de suas leituras transparece no empobrecimento de seus 

diálogos, de suas análises, seus discursos, enfim, nas suas participações e produções 

acadêmicas. 

É interessante notar que muitos alunos, ao se depararem com as dificuldades na leitura, na 

interpretação e na escrita, passam a questionar a formação que tiveram no Ensino 

Fundamental e Médio. Questionam os saberes ensinados, os aprendidos e  a metodologia 

utilizada pelos seus professores. Sentem a necessidade de sanar as suas dificuldades, contudo 

sentem-se atropelados pelo tempo, pelas atividades exigidas pelas diferentes disciplinas, pela 

necessidade angustiante de cumprir tarefas.  

É nesse contexto que surgem as problemáticas que nos impelem a refletir sobre o trabalho 

docente no ensino superior como possibilidade de teorização sobre os dilemas da nossa 

própria prática educativa, mais especificamente em como possibilitar aos acadêmicos uma 



formação experienciada, plena de significado, potencializada nas leituras realizadas e na 

mediação do professor como agente ativo no processo de ensino e aprendizagem, pois como 

afirma Carvalho(2003), “falta-nos conhecimento sistemático sobre leitor real, embora sejam 

muita as queixas dos docentes universitários sobre a leitura e a escrita de seus alunos. No 

quadro universitário atual, é essencial problematizar a questão e encontrar caminhos para o 

letramento dos futuros professores.” 

 
AS DIFERENTES EXPERIÊNCIAS DE LEITURAS 

Ao considerarmos as experiências trazidas pelos acadêmicos, às vezes, as mesmas 

transformam-se em entraves que dificultam outra relação com o conhecimento. Na falta de 

leitura, falta de registros das ações e das conjeturas, percebe-se uma não educação para o uso 

da escrita como constituidora de conhecimentos e da leitura como condição de acesso ao 

conhecimento. Quais seriam os indicativos para romper esse quadro? 

Talvez não tenhamos uma resposta única, talvez até ela não exista, contudo algumas 

aproximações são possíveis e é nesse sentido que entendemos com Kleiman (1998) que no ato 

de leitura existem relações que são instituídas entre autor e leitor, e aquelas entre leitor e 

contexto e, na escola, o professor é fator determinante do contexto imediato no leitor porque, 

normalmente, ele determina os objetivos da leitura. Partindo desse pressuposto, a mediação do 

professor poderá ser um dos indicativos para a superação de alguns limites básicos para o 

acesso ao texto. É também no sentido da mediação que Marques (1996) nos propõe uma ação 

docente que realmente provoque rupturas, considerando-se que no ato aprendente e ensinante 

dois campos de saber estão em interação. 

 
Na mediação da docência em sala de aula se efetivam as aprendizagens 
formais e sistemáticas e os conteúdos delas adquirem vida na qualidade de 
elementos determinados do conhecimento alcançado no entendimento 
compartilhado por professores e alunos ao colocarem em interlocução seus 
saberes. Os alunos com seus saberes da vida e prévios saberes escolares e o 
professor, além dos saberes da própria experiência vivida, com o saber 
sistematizado, sob a forma escolar e em função dela, na cultura e nas 
ciências (MARQUES, 1996, p. 109). 

 
O que ensinamos, segundo nossa interpretação do texto de Marques (1996), numa relação 

educativa, pauta-se por um diálogo que consubstancie as experiências vividas nos dois pólos 

da relação: o professor e os alunos. Não há igualdade nas formas de compreender o ensinado. 

Mas há uma necessidade de lidar com o outro de modo que permitamos observar o diferente a 

ser comunicado. Nesse sentido ressaltamos uma questão fundamental para essa discussão: 

como se constrói essa “permissão” de “ver” o dito diferente? 



Mário Osório Marques (1996) ainda diz que “o já aprendido pelos docentes torna-se 

revelação criadora ao confrontar com a situação existencial problematizadora dos alunos 

como força ativa interrogante”. Isso nos preocupa. Pensamos que podemos não chegar a essa 

situação “existencial problematizadora” evocada pelo autor. Todavia, se o ato de ensinar 

provoca uma “revelação criadora”, o ato de aprender mutuamente, na relação dos saberes 

daqueles dois pólos, significaria uma criação de sentidos que já não é o mesmo que estava 

presente no saber por nós ensinado?  

A situação “existencial problematizadora” apenas se efetiva quando também no docente 

algo é aprendido:  

 
Dá-se, assim, a aprendizagem escolar no quadro de uma intersubjetividade 
específica, que supõe sujeitos no quadro diferençados à busca de se 
entenderem sobre si mesmos e sobre seus mundos e, desde situações 
desiguais, progridam na direção da igualdade da relação política, em que se 
constituam em cidadãos capazes de se conduzirem com a autonomia exigida 
por suas corresponsabilidades. Funda-se a aprendizagem no mundo dos 
homens que ouvem uns aos outros, postos à escuta das vozes que os 
interpela (MARQUES, 1996, pp. 109-10).  

 
Essas questões nos remetem a certas experiências educativas que já vivenciamos durante 

esses anos do ensinar no Curso de Pedagogia em nossa Universidade. Diziam-nos, alguns 

alunos no início do ano de 2008, que não estavam habituados em discutir profundamente um 

assunto, um estudo, um texto. Diziam que a nossa forma de exigir o debate,  direcionado aos 

enfoques que o estudo tratava, os deixavam angustiados, pois não se sentiam à vontade 

perante a necessidade de argumentarem respaldados em conceitos de uma área de estudo. Por 

certo, iniciávamos discussões que ainda não estavam tão presentes em suas preocupações. 

Contudo, chamavam a atenção sobre a forma que anteriormente trabalhavam, dizendo que 

muitos debates ficavam na superficialidade, ou seja, que as argumentações da turma não 

recebiam um crivo teórico mais aprofundado. Diziam, ainda sobre isso, que muitos seminários 

cobriam uma boa parte do tempo das aulas, esgotando a possibilidade de retomar certas 

questões. 

Nos depoimentos desses acadêmicos, que afirmam as dificuldades sentidas ao receberem 

orientações de leitura pelos professores, evidencia-se a afirmação de Carvalho (2003), de que 

“nem sempre os docentes oferecem aos estudantes orientação sobre os autores dos textos, os 

interlocutores a quem se dirigem e com quem dialogam, os objetivos, o contexto sócio – 

históricos e as condições de produção dos escritos.” Desta forma, de o professor não 

possibilita  aos alunos condições de acesso ao texto, os seminários sobre o texto lido 



freqüentemente se transformam num “monólogo em que o professor doa aos alunos a própria 

interpretação”(CARVALHO, 2003, p. 04). 

Essa experiência nos diz algo muito importante: as rotinas pedagógicas formam uma 

tradição educativa que estabelece padrões esperados para outras relações entre o educador e 

os alunos. Não podemos, entretanto, dizer que essa representação repassada em aula traga 

todos os elementos do vivido. Mas, mesmo que outras interferências compuseram a relação 

educativa estabelecida e citada, refletimos sobre como a dispersão sobre o que ensinar, e sua 

dimensão significativa para os alunos, os atingiram. O aprendido atinge qual situação 

existencial? Em que momento os alunos percebem o não ensinado? A interferência 

problematizadora também é aquela formada por algo que não os atinge na modificação de 

suas percepções, mas só percebida numa dimensão estranhada ao já vivido, em outro 

momento? 

Se essas questões forem importantes para pensarmos a experiência sobre o lido e o 

compreendido, podemos dizer, com a ajuda de Paulo Freire, que talvez nesta nova situação, os 

acadêmicos experimentaram uma “visão mágica da palavra escrita” ainda por ser superada, 

pela qual a quantidade de textos lidos cumpre ou constitui um fetiche na tarefa educativa – 

ativa na sua organização, tão pouco possibilitadora do “adentramento aos textos a serem 

compreendidos” (FREIRE, 1997, p. 17). Ou seja, quem sabe podemos compreender melhor o 

que Paulo Freire quer dizer, quando assim relata: “Creio que muito de nossa insistência, 

enquanto professoras e professores, em que os estudantes ‘leiam’, num semestre, um sem-

número de capítulos de livros, reside na compreensão errônea que às vezes temos do ato de 

ler” (FREIRE, 1997, p. 17).  

Percebemos que as escritas dos alunos nos indicavam, já naquele momento, também 

muitos dados sobre esse não-apropriado. A maioria dos textos produzidos por eles se 

apresentavam “soltos”, sem argumentos situados naquilo que debatíamos/estudávamos. 

Permanece em suspenso o questionamento se nas atividades de leitura e  estudo há um real 

“levar de um lugar para outro”, como diz Augusto Novasky (1993). Questão que sempre 

estamos nos perguntando como professores, já que o ensinado parece esperar acumular-se, 

num movimento constante de interferências e sínteses: “quando meu interlocutor me leva para 

sua perspectiva e eu o trago para a minha”, havendo um enriquecimento de informações, de 

aprendizagens (NOVASKY, 1993, p. 12). 

Contudo, perece-nos que a efetividade desta “troca”, como a entende Novaski(1993), 

objetivando uma reelaboração dos saberes dos acadêmicos e também dos docentes, só é 



possível quando a leitura se torna uma experiência, que por ser experienciada se transforma 

em aprendizagem.  

 
 
 

A LEITURA COMO EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA 

 ... todo texto leva consigo possibilidades de significação que escapam 
sempre de qualquer controle, e todo texto pedagogizado arrasta consigo a 
possibilidade de pôr em questão e de modificar a gramática na qual ele está 
inserido. (Jorge Larrosa)  

 
Ao oferecermos um texto aos acadêmicos, intencionamos propor uma reflexão acerca de 

um determinado tema, contudo, a leitura deste texto nem sempre resulta na significação 

esperada pelo professor. Este “desencontro” provoca a angústia de quem acreditou ser 

possível a atribuição de um mesmo sentido ao lido por todos os receptores.  

Considerando-se a citação em epígrafe, poderíamos compreender que, após a leitura, a 

atribuição de significado do texto escapa do “controle” do autor e dos objetivos do professor; 

contudo, há que se considerar um limite para a interpretação que se possa atribuir, mais 

especificamente, para o texto científico. Segundo Bakhtin (2000, p. 300): 

 
 Teoricamente, o objeto é inesgotável, porém, quando se torna tema de um 
enunciado (de uma obra científica, por exemplo), recebe um acabamento 
relativo, em condições determinadas, em função de uma dada abordagem do 
problema, do material, dos objetivos por atingir, ou seja, desde o início ele 
estará dentro dos limites de um intuito definido pelo autor. 
 

Porém, há que se considerar a experiência com a qual o leitor, neste caso, os acadêmicos, 

encontra o texto. Esta lhes é possibilitadora, ou não, de significação ao lido. 

O aluno, ao entrar em contato com o texto, com o artigo que o professor lhe 
indica ou fornece, poderá absorver facilmente a mensagem principal, ou 
encontrar dificuldade em compreendê-la, dependendo do conteúdo, da 
linguagem utilizada pelo autor e do conhecimento que já tem sobre o assunto 
(Acadêmico). 

 
Como nos diz esse aluno, acadêmico de um curso de formação de professores, muitos são os 

elementos que possibilitam ou não o encontro entre texto e leitor. A experiência em que ele se 

apóia, como referência, para significar o lido, constitui-se do que poderíamos denominar, a 

partir de Paul Ricoeur (1994), de pré-figuração1.  Esta  é   uma   pré- compreensão de mundo, 

                                                 
1A pré-figuração em Ricoeur é um dos momentos constitutivos da mimese, mais precisamente aquela que 
precede o encontro do leitor com o texto.  Importa salientar que o filósofo ao conceber a mimese, em seus três 
momentos constitutivos, pré-figuração, configuração e refiguração, refere-se ao texto poético. Entendemos, 
porém, que a leitura do texto científico também comporta esses momentos e os utilizaremos para a reflexão que 



que comporta representações, conceitos, normas, valores e linguagens que instrumentalizam 

autor, leitor ou espectador a procederem  uma leitura. É com esta pré-figuração que o 

leitor/acadêmico encontra a configuração textual, o texto, a qual lhe possibilitará a 

compreensão, a interpretação e/ou a reinterpretação do lido, do configurado. É importante 

ressaltar que a prefiguração textual com a qual o leitor/acadêmico acessa ao texto é diferente 

daquela que o professor construiu e constrói na sua trajetória de formação. A atribuição de 

sentido, resultará num terceiro momento, a refiguração, certamente diferenciada entre 

leitor/acadêmico e professor leitor/orientador, pois as experiências de leituras que cada 

sujeito, aluno e professor, são diferenciadas, considerando-se o ponto de partida da leitura, ou 

seja, a sua prefiguração textual, denominada por muitos autores como conhecimentos prévios.  

Este terceiro momento pode ser compreendido como a viabilidade de uma interpretação 

produtora de sentido, ou ainda na perspectiva de Larrosa (1998) como uma experiência e, 

como tal, produtora de metamorfoses que permitem aos leitores outras formas de habitar o 

texto, diferentes formas de olhá-lo, de se fazer e refazer a partir da experiência da leitura. 

Entenda-se que esse se fazer  e refazer-se a partir da experiência da leitura é por nós 

entendido como a possibilidade de atribuição de sentido à leitura realizada, a ponto de 

produzir significados que permitam aos acadêmicos reelaborarem seus saberes. Essa é a 

experiência que entendemos produtora de transformações significativas na própria relação 

com o conhecimento e também com o processo de construção de seu próprio conhecimento. 

Em sua obra, Pedagogia profana, Larrosa (1998), ao discutir a experiência da leitura se 

refere num primeiro momento à obra poética. Contudo, ao discutir a novela pedagógica 

delineia-a como sendo “basicamente comunicativa, no sentido de que a relação entre o autor e 

o leitor seria similar à que existe entre um professor e seu aluno (...). O emissor teria um 

projeto explícito sobre o destinatário e tentaria assegurar-se da eficácia da transmissão, isso é, 

da realização sem desvios do seu projeto”. Referindo-se à diferenciação entre a literatura e a 

novela pedagógica, que entendemos aqui como texto de formação, porque comunica, nos diz 

que a literatura no seu antipedagogismo não aceita a subordinação , e que talvez isso “não seja 

tanto uma rebelião contra a comunicação, mas contra toda a pretensão de fechar a 

interpretação do texto e de centra-lo em torno de um significado doutrinário e unívoco” 

(LARROSA, 1998, p. 160).  

Assim, a experiência não se constitui de algo a ser transmitido por um texto, bem como a 

leitura do professor não consegue ser transmitida, mas a leitura, como experiência de 

                                                                                                                                                         
estamos propondo, considerando-se, contudo, que, diferentemente do texto poético, o texto científico comporta 
uma intencionalidade do autor. 



formação, não significa em nossa compreensão, dar um único sentido ao texto, fechá-lo para 

outras interpretações, mas sim possibilitar outras interpretações para além da experiência 

primeira, consolidando-se assim uma refiguração textual significativa. 

 
 

 

PARA CONLCUIR... 

Não temos a pretensão de encerrar essa escritura com respostas definitivas, mas sim 

permanecer no diálogo com acadêmicos, colegas professores e com textos/autores que nos 

auxiliem na reflexão que se faz necessária à nossa prática docente no ensino superior. 

Entendemos que o ensino superior necessita avançar nas discussões acerca das práticas 

educativas que permeiam as relações entre o ensinado, o aprendente e o ensinante, como três 

elementos que não se sobrepõe, mas estão em relação. Neste trabalho desejamos registrar 

nossas reflexões que estão permeadas por conceitos, pré-conceitos e dúvidas no que se refere 

à formação de professores a partir de leituras que lhes sejam significativas, para assim 

tornarem-se experiências de leitura. Talvez tenhamos nos aproximado de algumas respostas, 

provisórias, mas que para nós são como ponto de partida e como tal nos impelem a outros 

questionamentos, a outras leituras, outras investigações. E sobre as leituras que oferecemos e 

as mediações que realizamos, alguns questionamentos que permearam esse texto parecem 

reivindicar respostas diferenciadas, pois permanecem em aberto, fundadas que estarão na 

prática pedagógica de cada docente. Ei-las:  Até que ponto como professores, conseguimos 

realizar intervenções que possibilitem esse encontro do acadêmico/leitor com o texto, na 

direção de promover uma produtividade de sentidos? Como permitir ao acadêmico/leitor a 

produção de sentidos, se partimos com propósitos e objetivos definidos, e, ao mesmo tempo, 

desejamos que ele esteja livre para interpretar, a partir dos conceitos que ele conhece, ou seja, 

sua pré-figuração? De certa forma, essas questões apontam para uma contradição presente no 

processo, contudo elas nos parecem produtivas e necessárias para a dinamicidade do processo 

de tornar-se professor, que no seu fazer-se e refazer-se se alimenta das dúvidas e incertezas 

para continuar tornando-se professor.  

Essas observações ao contrário de negar a intervenção do professor no processo de 

formação no ensino superior, a afirmam, pois é a postura pedagógica do professor diante da 

atividade de leitura proposta que possibilita ou não o encontro do leitor/acadêmico com o 

texto.  



Mediar a acessibilidade ao texto seria o papel do professor. Essa mediação, porém, só é 

possível se o professor conhece o lugar de onde partem os alunos, ou seja, sua experiência. 

Benjamin (1975) trata a questão da experiência como uma dimensão fundamental para a 

formação e sua continuidade, evidenciando que as ações devam partir e se vincular às 

experiências, para que constituam o sujeito como narrador, ou seja como aqueles que têm o 

“saber fazer”, fiado e tecido junto com a experiência de leitor/escritor/interlocutor, e  o “saber 

dizer”, também nela calcado, pois a experiência, como narrativa não fragmentada, que 

recupera o sujeito da linguagem, tem o poder de marcar profundamente aquilo que é 

aprendido. 

São nessa perspectiva as reflexões de Kramer (2001) de que a forma como a leitura tem 

sido tratada na escola impede sua concretização em experiência, por se reduzir ao momento 

em que se realiza, quando deveria, ao contrário, ultrapassar esse momento, para desempenhar 

papel central na constituição de sujeitos que, agregando seus significados, na forma de 

conhecimentos, conceder-lhe-iam sua dimensão formadora, aquela que, também,  permite 

pensar, formar opiniões, ser crítico da situação, ajudar a entender o vivido, agregar o lido ao 

vivido para promover a transformação. 

É significativo também que o horizonte da formação, aqui refletido pelo viés da leitura, 

como nos diz Kramer (2001), seja a “humanização, conquista da capacidade de ler e escrever 

o mundo e a história coletiva, de expressar-se, criar, mudar, de reescreve-lo numa outra 

direção e com outro sentido”. Se acreditamos que outras formações são possíveis, talvez 

outras práticas de intervenção docente na leitura de formação no ensino superior, também 

sejam possíveis. 
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