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RESUMO
Este artigo tem como objetivo relatar o processo de formação leitora e escritora de gêneros acadêmicos científicos de
Bruna Vasconcelos de Santana, professora de Língua Portuguesa (LP), supervisora do PIBID/LETRAS/UFBA e sujeito
da pesquisa de doutorado da professora Laureci Ferreira da Silva (FACED/UFBA). Nesta narrativa será descrito como
ocorre essa formação no período de 2014 a 2015 e também quais as dificuldades de leitura e escrita apresentadas e
superadas neste período. Para tanto, nos apoiaremos nos Novos Estudos do Letramento de Street (1984) e Kleiman
(1995) que compreendem letramento como um conjunto de práticas de usos da escrita nos diversos espaços da
sociedade e em Freire (1994), e Kleiman (2000) que compreendem leitura como prática social. E os dados analisados a
luz da abordagem (auto) biográfica, de Passegi, Vicentini e Souza (2013).
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RESUMO
This article aims to describe the process of formation reader and writer of scientific academic genres of Bruna de
Vasconcelos Santana, a professor of Portuguese Language (LP), supervisor of PIBID / LETTERS / UFBA and subject of
the teacher Laureci Ferreira da Silva doctoral research (FACED / UFBA). In this narrative will describe how this training
occurs in the period from 2014 to 2015 and also what difficulties reading and writing presented and overcome this period.
Therefore, we will support the New Literacy Studies Street (1984) and Kleiman (1995) which include literacy as a set of
uses of writing practices in different areas of society and Freire (1994), and Kleiman (2000) that understand reading as a
social practice. And the data analyzed in light of the approach (auto) biographical, of Passegi, Vicentini and Souza
(2013).
Keywords: Education; reading; Writing.
 

1. INTRODUÇÃO
Neste texto serão destacados dois fatores importantes que se tornaram os “divisores de água” vida da professora Bruna,
primeiro foi o processo formação leitora e depois o processo da escrita de textos acadêmicos científicos durante a
pesquisa de doutorado de Laureci Ferreira da Silva que está em andamento. Foi como reconstituir histórias de
articulação dialética entre a leitura, a escrita, a universidade e a profissional, nesse sentido é valido o pensamento de
Passeggi; Vicentini e Souza, (2013, p. 31) o qual afirma que,
Dessa interação decorrem as potencialidades dessa escrita como fonte de pesquisa, tanto para história das práticas de
formação e de inserção profissional de intelectuais no seio do ensino superior brasileiro e de seu papel na construção
dessa história quanto para os estudos linguísticos em torno do gênero autobiográfico no que concerne às relações entre
as práticas de escrita e a cultura universitária no Brasil.
Soma-se a tal ponto de vista a atuação desprendida e voluntária da Professora Laureci Ferreira, que dedicou boa parte
do seu tempo investindo em uma formação continuada conosco, que teve início em março de 2014 e vai até dezembro
de 2015. Vale ressaltar que sua iniciativa proporcionou um ganho real, no decorrer desses dois anos de estudo a mais
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de três escolas, uma vez que, nos tornou professoras mais dedicadas, que aprenderam a planejar, relatar, ler e escrever
textos acadêmicos científicos, a identificar o assunto que estava sendo abordado, o ponto de vista dos autores e a
elaborar nossos próprios argumentos sobre o que estávamos lendo e nos fez perceber como isso refletiu tanto na nossa
vida profissional quanto pessoal. Esse sentimento me remeteu a essa ideia de Freire (1994a, p. 13),
[...] eu me senti levado – e até gostosamente – a ‘reler’ momentos fundamentais guardados na memória, desde as
experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade em que a compreensão
crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo.
Outro aspecto relevante a ser destacado é a capacidade de tomar decisões sobre a própria vida a partir do
empoderamento através da leitura e consequentemente a apropriação da escrita o que consiste também na
oportunidade de decidir, direcionar, questionar transformações reais enquanto ser social. Ao descobri essa capacidade,
foi de imediato recorrente ao pensamento de Freire, (1994b, p. 12-14) quando ele faz essa narração,
[...] me vejo então na casa mediada em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem
gente, tal a intimidade entre nós [...]. O sítio das avencas de minha mãe –, o quintal amplo em que se achava, tudo isso
foi meu primeiro mudo. [...] na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade
perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os ‘textos’, as ‘palavras’ e as ‘letras’ daquele
contexto se encarnavam [...] tudo isso ligado a contextos mais amplos que o do meu mundo imediato e de cuja
existência eu jamais poderia suspeitar.
Neste ponto proponho a pensar num professor como um eterno pesquisador, que precisa do seu momento de estudo,
de alguém que o auxilie, de espaço privilegiado para busca e de instrumentos que o faça praticar as suas descobertas.
E na concepção de letramento como conjunto de práticas sociais de uso da escrita em contextos e objetivos específicos
(STREET, 1984); (KLEIMAN, 1995). E no conceito de leitura e escrita como pratica social e atribuição de sentidos ao
que ler (FREIRE, 1994); (KLEIMAN, 2000).
 
 
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Os estudos sobre o letramento na perspectiva de Street (1984) possibilitam uma reflexão implícita para as políticas
relacionadas à educação. Pois o letramento é o uso da prática social da escrita, o desafio é entendê-lo como
identificações individuais estabelecendo uma correlação entre o que se quer e o que vamos encontrar.
Segundo Kleimam (2000), os estudos sobre o letramento concretiza a união  do interesse teórico a busca de descrições
e explicações sobre um fenômeno que visa transformar realidades, naturalmente é preciso pensar a idéia de atribuir
significados baseados no que se tem e a partir deste momento fomentar a preocupação com a diversidade.
Para tanto, o letramento traz na sua perspectiva a leitura que podem tanto contribuir quanto ampliar a sua visão critica
em relação à cidadania e seus diretos e deveres, bem como a sua capacidade de ver o mundo de forma a construir uma
concepção própria.
Esta relação nos traz a perspectiva que a leitura perpassa pela importância de todos os envolvidos, o que para Freire
(2005) existe uma relação ambígua, para ele aprende a ler é impreterivelmente aprender a compreender o mundo que o
cerca. E ainda compreende que a leitura na sua complexidade é um complemento da sua experiência sensorial e
ressalta que alfabetizar em qualquer estagio é um ato político e criador.
Consequentemente a linha evolutiva do letramento possibilita a relação de interação da leitura e da escrita, o que Freire
(2005) afirma que não é possível conceber um sem o outro. Conduzindo o exercício das praticas sociais de quem a usa.
A leitura e a escrita se intercalam como um processo passivo e permanente ao mesmo tempo pode ser considerado
como uma relação ativa e interativa o que permite uma reflexão da sua condição de cidadão e o seu papel enquanto
mediador na vida social.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A opção pelos estudos (autobiográficas) para esse trabalho é porque eles oportunizam momentos de escritas de si, tais
como alguns processos da trajetória de vida de profissionais que nunca tiveram a oportunidade de falar sequer escrever
sobre os seus anseios, vivências, angustias ou sonhos e esse método como afirma Passeggi, Vicentini e Souza, (2013,
p. 19) permite fazer,
As possíveis aproximações entre pesquisa (auto) biográfica e formação docente beneficiam-se de uma reflexão a cerca
do processo de profissionalização, implicando, mais precisamente, as ações dos professores em sala de aula, no
cotidiano da escola e, numa perspectiva mais ampla, o exercício da docência mais articulado com as representações
que produzem a respeito de si próprios, do aluno, e da prática pedagógica.
No âmbito do ensino superior brasileiro nos finais dos anos 90 emergiu um gênero discursivo chamado de memorial de
formação, apresentando-se como uma vertente da academia que era o memorial descritivo e que segundo Passeggi,
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Vicentini e Souza, (2013, p. 30), foi a retomada aos estudos da década de 1930 permitiu demarcar não propriamente a
origem do memorial, mas sua institucionalização no seio da universidade brasileira. Passou-se a ter mais clareza sobre
esse gênero textual como uma escrita acadêmica autobiográfica, gerado no seio da academia e para academia. Isso
descortinou “um novo horizonte para a compreensão da história deste gênero discursivo e por meio dele pode retraçar,
através da voz e da letra de professores e professoras, a história dos últimos oitenta anos do ensino superior brasileiro e
o da vida-docente universitária”.
A escrita sobre si traz vertentes inimagináveis, para quem escreve, que conduzidas pela emoção e vivência serão
sempre carregadas de emoção numa proporção de um divã, sem os custos financeiros. E que podem ser traduzidos
como uma renovação, um desapego ou até da resolução de muitos problemas desencadeados por estas opressões
sofridas. Para Sousa, (2006, p. 25),
As histórias de vida são, atualmente, utilizadas em diferentes áreas das ciências humanas e de formação, através da
adequação de seus princípios epistemológicos e metodológicos a outra lógica de formação do adulto, a partir dos
saberes tácitos e experienciais e da revelação das aprendizagens construídas ao longo da vida como uma
metacognição ou metareflexão do conhecimento de si.
É preciso, portanto, avançar e pensar em políticas que possibilitem a permanência destes momentos no seio da vida
profissional do professor de modo que as competências e os conhecimentos descritos sejam de fato socialmente
valorizados.
Este artigo foi dividido em quatro partes: Pressupostos teóricos, Procedimentos metodológicos, Relato de experiência; e
as Considerações finais que apontam que é preciso investir constantemente na formação profissional e humana do
professor
 
3. RELATO DE EXPERIÊNCIA
Bruna Vasconcelos de Santana, professora de língua portuguesa há 15 anos e supervisora do PIBID/LETRAS desde
março de 2014, programa financiado pela CAPES, trabalha no Colégio Estadual Ruy Barbosa - CERB há seis anos e
neste período, precisamente no ano de 2013, recebe um convite da professora de língua portuguesa Laureci Ferreira da
Silva para fazer parte de um grupo de estudos com mais três professoras de LP. O objetivo de este estudo compreender
o processo de letramento acadêmico científico e de que maneira as professoras de LP podem incluir os textos de
divulgação científica (DC) nas aulas dessa disciplina.
Neste instante um questionamento de Street (1984) reverbera, sobre o aluno  que precisa ser preparado previamente
para o engajamento universitário, isto é, o letramento há de ser realizado antes de estar no contexto da universidade,
ele deve realmente vir pronto para a necessidade daquele espaço? Ou a Universidade que deve nos preparar para o
que ela necessita? Paira a dúvida.
A pesquisa de Laureci é autoetnográfica o que proporciona a descobrir e a revelar os segredos, as inquietações e as
limitações. E assim é feita. A leitura do livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire e fazer reflexões sobre o
pensamento dele em relação a opressor e oprimido, chegou a levá-la a um princípio de uma depressão, por conta do
encontro nos escritos daquele autor, vezes como opressora, vezes como oprimida. Outros momentos que foram
extremamente inquietantes foi conviver com Ângela Kleiman (2000, p.16) quando dizia que “ ninguém gosta de fazer
aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não consegue extrair sentido”  a gente não gosta de fazer o que não
sabe”. Essa era uma boa caracterização para o que estava acontecendo no início desse processo no que tange a leitura
dos textos acadêmicos científicos, cabe salientar que as professoras sugeriram os textos que deveriam ser lidos.
 
3.1 Aprendendo a ler e escrever os gêneros acadêmicos científicos
A partir destes encontros, alguns pontos tornaram-se extremamente importantes para a continuidade deste trabalho.
Estávamos no nível de leitura acadêmica científica inicial, apresentando muitas dificuldades para ler: não
reconhecíamos os autores que falavam sobre a língua em uso, não reconhecíamos o significado do letramento, não
conseguíamos dialogar as ideias dos autores que falavam do mesmo assunto, e quanto à escrita, os textos pareciam
distantes da realidade. Não conseguíamos resumir os textos, pois desconhecíamos os critérios, de separar a ideia do
autor, separar as ideias dos autores que eram citados no texto, tivemos sérios problemas em fazer uma resenha, e
ainda produzir um texto que dialogasse com as ideias de dois ou mais autores. Isto reverberava no contexto para
planejar uma aula de LP, saliento que as aulas eram trabalhadas com um único suporte; o livro didático. Laureci então,
acrescenta no seu propósito com o estudo, uma formação para trabalharmos em sala de aula, o mais interessante eram
as correções, pois o que produzíamos em casa e no momento do encontro, eram distribuídas entre todas do grupo e
cada uma corrigia o texto da outra fazendo as anotações no próprio texto. Outro momento interessante era que o grupo
se reunia um tempo depois para falar o que havia anotado. Era um misto de decepção e apreensão, pois não sabíamos
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o que a outra iria falar do texto que foi feito. Mas enfim, trabalhar nossas dificuldades em grupo era uma experiência que
amadurecia o pensamento e crescia o respeito pelo grupo, tínhamos que ter coragem e imparcialidade para falar com
clareza do texto independente do escrito da colega, e estas anotações serviam para melhorar a escrita.
Dentre as várias atividades, a princípio tínhamos que escrever resumo de estudo, depois resenhas, fazer leituras de
dois ou mais teóricos ao mesmo tempo, e nos encontros socializar nossas leituras, discutir, enfim, atividades que
normalmente pedíamos aos nossos alunos. E nestes momentos, as fraquezas eram descobertas, a oralidade já estava
resolvida, mas faltava a compreensão e a escrita gêneros textuais da esfera acadêmica. 
Estava então, iniciando uma nova etapa com este grupo, eis que o propósito dos estudos de Laureci parecia irreal, ela
parecia querer tirar leite de pedra, enquanto estudante de graduação a compreensão de um texto acadêmico para abrir
discussão sobre ele, foi extremamente difícil, a leitura e a escrita eram apenas para avaliação. Ler dois ou três textos de
autores diferentes para discutir, escrever, que utópico! Escrever! Difícil. Uma missão quase impossível, um nada. E era
exatamente este ponto.
Hoje, é preciso traduzir o sentimento com a leitura, em três momentos: no primeiro momento, ler e, mas não conseguia
entender - as palavras que os colegas falavam eram anotadas na tentativa de gravar para falar bonito. Mas os textos
não pareciam falar nem com você e nem para você. Essa leitura ainda não te pertencia, não interessava.  No segundo
momento, é quando o texto fala com você, incita-te, te acusa, você tem medo do que vai aparecer num próximo
parágrafo, pois tudo o que ele diz que não devia acontecer, mas você faz! Esse reconhecimento gera culpa.
A leitura do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire parecia um trator esmagando o ego, bate a depressão, pois
neste momento você se vê e daí surge à loucura na cabeça, você pensa que sabe, pensa que domina, já quer chegar
aos locais mostrando seu saber, quer mudar de estratégia para que dê certo. Mas aos poucos você consegue enxergar
que, quando se bebe água, muito rápido ela não mata a sede. Era preciso entender a fala do outro, conciliando com o
seu tempo e não o dele.
Enfim, o terceiro momento é quando existem duas vozes, dois pensamentos distintos, duas ideias diferentes, quando
você dialoga com o texto, não apavora nem assusta, apenas acrescenta. E hoje chegou o empoderamento por
conseguir ler os gêneros textuais que circulam na esfera acadêmica, e estas mudanças reverberaram no cognitivo,
conscientizando sobre a realidade dos fatos. O psicológico, revivendo a auto-estima, autoconfiança, as decisões. O
financeiro, também, revigorou com outras possibilidades de correção de textos, supervisão de programas. O que
possibilitou entender, como subir mais um degrau desta escalada.
Em um dado momento estudo, Laureci que parecia não entender o porquê dos atrasos na escrita dos nossos momentos
de escrita e leitura na graduação, e nos perguntou o que nos travava apesar de já termos desenvolvidos algumas
habilidades, para leitura: o apoderar das concepções de leitura de certos autores, o dialogo com as suas ideias,
sustentando a nossa fala. E para escrita, tais como, escrever sobre as concepções, separando assunto: a Linguistica
aplicada com Moita Lopes ou Rajagopalan, o Letramento com Street ou Kleimam, a leitura como prática social na visão
de Paulo Freire.
Estudar abriu espaço, eram gotas homeopáticas que sustentavam o intelecto, ver a colega de Candeias Marilene – tão
envolvida, tão desprendida, tão inteira – a fazia sentir pequena. Descobrir-se segura pela fraqueza. Era um grupo que
tinha que dar certo. Para isso precisávamos nos esforçar para que isso viesse a acontecer, o que a fez repensar no que
era e no que estava se transformando, mas além de grupo de estudo, estas mulheres se transformaram em amigas
reais, leais, com suas histórias e transformações.
 
 
3.2 Empoderar, para assumir com autonomia o meu papel
 
“Difícil começar um texto para falar da minha mudança pessoal, intelectual e profissional parece um filme que você
assistiu há um tempo e agora tem a possibilidade de falar sobre ele. Começo fazendo um retrospecto de 2013, quando
tudo começou. Recebi um chamado para participar de um grupo de estudo na escola por uma professora (Laureci
Ferreira), hoje digo amiga, que acabara de voltar de licença e reassumia a sua função, já a conhecia quando trabalhei
pela 1ª vez nesta escola Ruy Barbosa. No entanto tudo concorria para dar errado, o dia marcado – eu nunca conseguia
ir – os encontros – eu sempre tinha um compromisso – e acabei por nunca comparecer aos encontros com o grupo de
estudo da escola, hoje sei, por que ainda estava nas amarras do desenlace.”
“Eu conseguia me esquivar por medo, de mostrar que não sabia, eu sentia uma expectativa que não conseguia
entender de onde vinha. Parecia que eu transmitia algo inexistente. Isso mesmo, eles viam algo em mim que eu não
enxergava, o que me causava angústia, medo por entender que ia decepcionar e principalmente ela, que era Mestre e a
sua pesquisa falava dos professores na sua formação. Mas ela insistiu e percebendo que no meu espaço de trabalho eu
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não ia conseguir me reconhecer, pois acreditava que o meu papel ali era mecânico, chegar- cumprir ordens- sair, então
Laureci abriu outro espaço, nos levando para UFBA.”
“Eu nunca havia posto os pés ali. Aquele espaço para mim era sagrado. Era para os inteligentes. Dos quais eu não me
sentia parte. – surge a chance de ser aluna especial de uma Turma de Tópicos em Linguística Aplicada – imagina um
caldeirão a explodir.”
“Não tinha consciência da transformação que iria se propagar na minha vida. Engraçado, que tem uma frase que falava
sempre para os meus alunos do noturno, quando estes me diziam que iam abandonar os estudos, pois estava difícil. Eu
dizia: ”Neste momento você faz algo só pra você. Pois se você arruma a casa pela manha é para a sua família que vai
chegar (da escola ou do trabalho), se você cozinha, é para sua família, quando compra algo, é para casa que está
faltando, então pense, este momento aqui é seu. Você aprende pra Você, para entender melhor, ler melhor e escrever
melhor. Só pra você.” E daí me ouvi, dizendo isso para mim, aquele momento era meu, discutir, dialogar, conhecer,
mexer com os brios, voltar a ler, voltar a estudar, falar e ser ouvida, ser questionada e ter subsídios para responder ou
não.”
“Ouvir aqueles futuros Mestres e Doutores e ainda ouvir Doutores da linguística falando com você e para você. E a
transformação ia se expandindo cada vez mais, no trabalho me sentia respirar diferente, meus olhos pareciam enxergar
algo que estava embaçado. Já me sentia diferente, mas ainda não era tudo, precisava um desprender acontecer, em
casa era repressão por conta do filho, da casa. E no trabalho, este não vale nem a pena falar.”
“No ano seguinte, 2014 Laureci me convidou para ser sujeito de sua pesquisa de doutorado e formou grupo de quatro
professoras todas da rede Estadual de Ensino da Bahia, que no momento duas delas estava desmotivadas,
desobrigadas, descompromissadas, e uma delas era eu. Realizava minhas aulas da minha maneira, não significa que
eu não me dedicava, mas hoje vejo que ensinar requer domínio, dialogo compreensão, plano, estratégia, condução,
ensinar é uma via com ida e volta, não pode ser de mão única. E era assim que me sentia.”
“A intenção de Laureci era uma, mas a minha eu ainda não sabia, próximo passo era a Prova de Mestrado na UFBA,
Deus! Que sensação! Um misto de emoção com nervoso, escrever ali, era PODER demais, cheguei a pensar: até aqui
já esta bom demais, eu já sou, eu posso, mas isso era apenas a sombra no degrau da escada, estava sentindo o cheiro
do novo, experimentando o sabor pelo aroma, não podia deixar me iludir, e naquele momento não interessava mais os
outros, era apenas EU, cheguei a casa, fechei os olhos e olhei pra trás, percebi então que não dava mais para voltar.
Veio-me a responsabilidade com a possibilidade de dominar, influir e até exercer a força sobre os outros ou sobre
determinadas situações para mudá-las”
“Vou fazer uma alusão à outra situação por que apesar de estar neste espaço com estas pessoas, me sentia diferente,
mas ainda faltava muito, faltava sentir a mudança no profissional. Conhecer o que a Academia discutia sobre a
educação, saber o que todos eles pensavam, mesmo não estando na sala de aula de uma escola pública, com todos os
seus teóricos dando um suporte a fala deles, era incrível, mas eu sabia que a mudança tinha que partir de nós, ou seja,
de mim, que estava na sala de aula, ganhando pouco e suando muito pra fazer, o que a verdade, não sabia como fazer.
Parece utópico e antagônico, mas é a pura verdade.”
“De que adiantava ter o saber e não aplicar, mas de que forma se nunca aprendi a fazer? Como me desprender do que
fazia há exatamente 15 anos? Somente lendo Bakthin ou Derridá para sair da zona de conforto e enfrentar os meus
medos. Pedir ajuda, ESTUDAR, para mim era o ponto principal. Fiz então uma grande descoberta: Estava ali,
frequentando a academia, lendo e discutindo Freire, Rajagopalan, Bakthin, Kleiman, mas não sabia fazer um plano de
aula que pudesse levar o prazer à leitura e escrita na sala de aula. Para tanto, o saber da academia não estava me
valendo profissionalmente, pois eu não sabia articular estes aprendizados.”
“Como se não bastasse todas as portas que se abriram depois deste grupo de estudo, depois de investimento que me
foi dado por, minha eternamente orientadora, Laureci, ela estimulou a participar de uma seleção para ser supervisora do
PIBID/LETRAS/UFBA. Saí de uma sala de aula como uma professora que mal sabia planejar as suas aulas, que
durante todo o tempo da minha graduação a leitura e a escrita passaram de forma singular, sem muitos significados.
Para apreender leitura aos 40 anos de idade e chegar a supervisionar e a orientar alunos graduandos em Letras, é um
salto de pára-quedas”
‘Esta possibilidade me garantiu algo que jamais poderia pensar em fazer. Uma das obrigatoriedades dos bolsistas é
praticar a arte de escrever, se apresentar em seminários, escrever artigos. Estava diante de um verdadeiro desafio.
Para aceitar, se fosse aprovada, precisaria participar de reuniões com Professores Doutores na UFBA, alguém pode ou
tem consciência disso?”
“Se fosse colocar na balança o que nesses dois anos aconteceu, eu escreveria um livro, é incrível como a leitura e a
escrita ou bem dizendo, o estudo te possibilita tantas mudanças, segundo Freire, aprender a ler é impreterivelmente
aprender a compreender o mundo. Fico imaginando, quantas Brunas professoras ainda estão e vão continuar, fingindo
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que ensina e o aluno fingindo que aprende”
“E como se não bastasse, está com estes Professores Doutores e os bolsistas da UFBA, era desnudar a escola pública,
com todos os problemas, mazelas e perseguições. Os alunos iriam observar a aula, escrever sobre ela, participar da
construção dos planos, eu não podia mais continuar como estava. Para se ter uma ideia desta mudança cognitiva e
psicológica, a prova que fiz para aprovação do mestrado, eu fiquei com nota 5,6 (imagine que isso para mim é um 10,0)”
“E o PIBID/Letras/UFBA foi uma seleção interna com avaliação de currículo e entrevista, bem foram 60 candidatas para
oito vagas, e eu fiquei em 1º lugar. Minha mudança já estava à vista, os estudos em candeias as orientações que
Laureci nos dava e dá ate hoje, as cobranças com a escrita e as apresentações foram extremamente importantes, como
professora, pela primeira vez na minha vida profissional, me senti valorizada, continuo ganhando o mesmo salário de
professora do Estado. Dou as mesmas horas aulas, mas não sou a mesma. Sinto-me segura e o meu aporte é o meu
conhecimento. E isto repercute na minha vida pessoal, ao aceitar o PIBID para ser supervisora me comprometo a
acompanhar os bolsistas em Congressos e Simpósios, posso afirmar, durante a minha vida acadêmica, nunca fui a um
congresso ou sequer viajei para uma palestra assistir”
“Neste ínterim, surge a oportunidade de viajar para ilhéus, para o Simpósio Baiano das Licenciaturas. Foi mais um
prêmio, agora eu tenho um trabalho orientado por mim, que foi apresentado sob a minha supervisão. A sensação é de
euforia, quando penso nos percalços, na sensação de liberdade, parecia que eu estava alçando vôo, baixo, mas voando
nas asas da liberdade de expressão. Ninguém conseguiria entender, mas ousei, fui de avião. Sozinha, queria isso,
precisava disso, paguei a passagem com meu dinheiro, mas fui, acompanhei os bolsistas, e a cada dia, ouvindo os
professores falarem, sinceramente eu me sentia um peixe fora d’agua, estava deslumbrada, cheguei a passar mal, acho
que de tanta emoção”
“Naquele instante, percebi, o mundo precisava de mim, eu faria a diferença quando voltasse para escola. Imagine se
outros professores tivessem a oportunidade que eu tive, se o estudo de uma professora levou a tantas mudanças e
expectativas, imagina se ela pudesse fazer isso com todos os outros. Ficava pensando nisso, meu Deus! Quando os
alunos apresentaram o pôster, que falava da Educação Integral na escola, e falavam de mim, eu não me contive. Alguns
professores vinham me questionar, e eu tinha embasamento para falar. O que parecia impossível. Inexplicavelmente
impossível, eu sair do meu casulo”
 
4. CONCLUSÃO
A proposta deste artigo foi trazer uma reflexão a cerca de um olhar mais atento para a formação permanente do
professor, seja ela através dos órgãos governamentais ou através de ações particulares, como a da professora Laureci
Ferreira.
Contribuindo para a instabilidade, estão as complexas relações entre o professor e os órgãos que formam e regulam a
carreira docente, entre as quais a relação quase simbiótica que existe entre escola e academia, e que se manifesta de
maneiras potencialmente empobrecedoras para o professor. Por exemplo, sala de aula, professor, aluno, sua interação
e seus textos são, todos eles, separada ou conjuntamente, objeto de constante escrutínio por parte de pesquisadores da
universidade, sem que haja um retorno reconhecido como tal pelos professores que, muitas vezes, não prevêem quanto
pode ser inquisitiva a pesquisa.
É preciso ter um olhar mais apurado para a necessidade do professor, não basta ter formações disponíveis para superar
seus ganhos profissionais, é preciso mais, que vai além do que compreender as suas representações. A partir deste
acompanhamento somos inseridos no círculo de troca permanente.
Pode-se concluir que hoje se constrói uma nova pessoa, como mulher, ser social e como professora. As lições que
foram oportunizadas estavam além das expectativas, aprender a ouvir, a estudar, planejar, dialogar, discutir e acima de
tudo aprender a amar. Pois nada disso seria possível sem amor.
Para tanto, cabe ressaltar que este é um assunto muito complexo, pois depende não só das perspectivas do governo,
mas também das expectativas do professor por se tratar de formação para a vida.
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[1]Nesta pesquisa nós somos quatro professoras de Língua Portuguesa da rede Estadual de Ensino da Bahia.
 PIBID/LETRAS Programa institucional de Bolsa de Iniciação a Docência.
[1] CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior.
 

Bruna Vasconcelos de Santana – Professora da educação básica em língua portuguesa da Secretaria do estado da
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Professora de Língua Portuguesa do Ensino Básico e Médio. Especialista em Psicopedagogia Escolar – UNC.- Mestra
em Língua e Cultura (UFBA)-Doutoranda - PPGEDUC/UFBA.
 

Recebido em: 04/07/2015
Aprovado em: 05/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/faltava_uma_pedra_no_meu_caminho_a_historia_da_leitura_na_minha_v.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


