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RESUMO
Este texto tem como objetivo relatar a minha trajetória de formação leitora e escritora, Marilene Sacramento Miranda,
professora de Língua Portuguesa (LP) da rede Estadual do Ensino da Bahia, sujeito do estudo de mestrado e da
pesquisa de doutorado de Laureci Ferreira da Silva. A narrativa será a luz das suas vivencias com a leitura e escrita de
textos acadêmicos de 2010 a 2015. A discussão desse processo será apoiada nos Novos Estudos do Letramento de
STREET (1984), KLEIMAN (1995) porque define letramento como conjunto de práticas de usos da escrita e
metodologicamente como referência os estudos autobiográficos de (SOUZA E MIGNOT, 2008) porque defendem que
esse método possibilita aos professores refletirem sobre o sentido e a pertinência da escrita como prática de formação,
auto-formação e transformação de si.
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RESUME
This text aims to report my trajectory reader and writer training, Marilene Sacramento Miranda, a professor of Portuguese
Language (LP) of the State network of Bahia education, subject of the master study and the Laureci Ferreira da Silva
doctoral research. The narrative will be the light of their livings by reading and writing academic papers from 2010 to
2015. The discussion of this process will be supported in the New Literacy Study STREET (1984), KLEIMAN (1995)
because it defines literacy as a set of practices uses of writing and methodological reference to the autobiographical
study (SOUZA E MIGNOT, 2008) argue that because this method enables teachers to reflect on the meaning and the
relevance of writing as practical training, self-training and transformation of the self.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo propõe a relatar meu processo de formação leitora e escritora, e o meu esforço para tornar-me leitora e
escritora dos gêneros textuais que circulam na esfera acadêmica visando o meu crescimento pessoal, intelectual e
profissional e por entender também que ser capaz de ler estes textos são fundamentais para contínua formação
docente. Para discutir esse processo tomo como referência a concepção de letramento como um conjunto de práticas
sociais de uso da escrita com objetivos e contextos específicos e a leitura e escrita como prática social e como atividade
de construção de sentidos. Essa discussão será a luz da minha história de formação leitora e escritora tanto na
instituição de ensino superior quanto ao meu local de trabalho, a escola.
Essa necessidade de aprender a ler e escrever esses gêneros textuais surgiu  em 2004 a 2009 quando participei como
cursista do Programa de Gestão de Aprendizagem Escolar e determinada a desenvolver essa competência  em 2010
quando fui convidada ser sujeito do estudo do mestrado de Laureci Ferreira da Silva, aceitei. E nessa busca aceitei
também participar pesquisa de doutorado da mesma que está andamento desde março de 2014 com a previsão de
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termino em 2015. Agora no doutorado são quatro sujeitos, Brena, Linda eu e a doutoranda.
Durante os encontros da pesquisa de mestrado os autores estudados foram de Sreet (1984); Kleiman (1995) Borges da
Silva, (2010); Foucambert, (1984); Kleiman, (1993); Freire, (2005) compreende a leitura como prática social e
construção de sentidos, Bakhtin, (2006) língua como uma atividade social.
As práticas de leitura e escrita foram pontos de partida para minha formação docente, pois eu apresentava dificuldade
na compreensão leitora e escritora de gêneros acadêmicos tais como: artigos científicos, resenhas e resumos de
comunicação. Eu considerava esses textos pouco interessantes para minha prática educativa e formativa, pois
acreditava que não fazia parte de meu cotidiano e na sala de aula a prioridade era ensino de gramática.
Este panorama forçou-me a repensar a minha formação leitora e escritora e como eu estava ensinando a ler e escrever
sua sala de aula. Esse reconhecimento me fez aceitar ser sujeito tanto da pesquisa de mestrado quanto da de
doutorado a fim de preencher essas lacunas de minha formação e atender as demandas dos meus alunos.
O primeiro passo foi ler sobre a formação de professores de LP no Brasil com o objetivo de conhecer o que estava
sendo dito sobre nós e descobri que os estudos apontavam o que nós não sabíamos fazer. E me perguntei qual é a
novidade? Disso a gente tem um conhecimento profundo, porque é a nossa vivência, é nossa história. Fiquei
aborrecida, mas não desisti, assim, foram ampliadas as discussões sobre o que ler e escrever, estratégias de leitura e
escrita a fim de descobri como ampliar as minhas habilidades de leitura e escrita e tornar-me leitora e escritora
autônoma e transformar minha pratica pedagógica. 
Considerando esse contexto, fez-se necessário voltar aos estudos, pois houve uma inquietação, o desejo de aprofundar
os estudos e desenvolver uma prática pedagógica que atendesse a demanda de meus alunos, uma vez que conforme
Freire (2004, p.81), “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. A partir daí iniciaram os estudos com objetivos claros e
específicos de aprender para a ler e escrever e também mudar o foco do ensino de LP para as condições de práticas e
de usos da escrita.
Outro aspecto importante a ser apresentado foi a minha inserção no Programa Institucional (PIBID) em 2012, no qual foi
uma experiência nova que veio acrescentar novos conhecimentos tais como: escrita de relato de experiência, leituras e
apresentações de atividades, leitura de livros acadêmicos, discussões voltadas para o tema em questão e o contato
com os graduandos e participações em eventos, acredito que foram importantes esses momentos.
Esse texto está dividido em cinco partes: a introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, relato de
experiência e as considerações finais. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este artigo fundamenta-se nas teorias dos Novos Estudos do Letramento STREET (1984) e KLEIMAN (1995) e na
leitura e escrita como um processo de interação entre leitor e texto ANTUNES (2003) e KLEIMAN (1999).
Essa opção se deu por acreditar viabilizará a análise das práticas leitoras e escritoras da docente, pois no início da
formação eu me encontrava no nível de letramento acadêmico cientifico. Pois segundo Foucambert (2008, p.64),
“a leitura é necessariamente essa atividade estreitamente ligada à totalidade do indivíduo, ao que ele é a o que ele vive
e a seu projeto atual. Ler é ter escolhido procurar alguma coisa; dissociada dessa intenção, a leitura não existe. Já que
ler é encontrar a informação que escolhemos, a leitura é por natureza flexível, multiforme, sempre adaptada à pesquisa.
Não graus de leitura, leitura que sejam melhores que outras; saber ler é poder fazer tudo, quando se quiser e quando o
texto se prestar a isso. Aprender a ler é então aprender a explorar um texto, lentamente quando o quisermos, muito
rapidamente”.
Assim sendo, podemos defender que é fundamental que a leitura e escrita e tenha significado para o professor de LP
para que o seu papel seja exercido com autonomia.
Para Kleiman (2009), “a leitura é um ato social, entre dois sujeitos-leitor e autor- que interagem entre si, obedecendo a
objetivos e necessidades socialmente determinadas”. Logo, deve haver uma relação de interação, de compreensão
entre ambos para que de fato aconteça esse ato. Nesse sentido Solé (1998, p.44) afirma que  ler é compreender, é
sobretudo um processo de construção de significados a partir do texto. “É um processo que envolve ativamente o leitor,
à medida que a compreensão que realiza não deriva da recitação do conteúdo em questão”.
Nessa perspectiva, Leal (2004, p.59) afirma que, “ler e escrever exigem habilidades e conhecimentos de mundo, de
língua e de texto. O processo de leitura e de escrita envolve o uso de estratégias que o leitor só adquire e automatiza
com experiência de ler e de escrever”.
Antunes (2003, p.47 e 48) explica ainda que,
 
“se prestarmos atenção à vida das pessoas nas sociedades letradas, constatamos que a escrita está presente, como
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forma constante de atuação, nas múltiplas atividades dessas pessoas- no trabalho, na família, na escola, na vida social
em geral- e, mais amplamente, como registro do seu patrimônio científico, histórico e cultural. Dessa forma , toda escrita
responde a um propósito funcional qualquer, isto é, possibilita a realização de alguma atividade sociocomunicativa entre
as pessoas e está inevitavelmente em relação com os diversos contextos sociais em que as pessoas atuam.
Esse ponto de vista me fez ter outro olhar para escrita e pude observar que faz parte do meu cotidiano. Para tanto é
preciso saber o que vai escrever para quem vai escrever e qual a sua função naquele momento. Antunes (2003,p.45)
explica também que“ a atividade da escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, (ex-, para fora”), de 
manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com
alguém, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da
atividade de escrever”.
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para escrever esse artigo, tomei como referência os estudos autobiográficos de Souza e Mignot, (2008) porque
defendem que esse método permite que as professores façam “uma reflexão sobre o sentido e a pertinência da escrita
como prática de formação, auto-formação e transformação de si”, e certamente me oportunizará a falar um contar a
minha formação leitora e escritora de textos acadêmicos. E também porque como compreende Alves (2008) que é
através de “processos vividos, narrados e escritos, é que vamos aprendendo a ‘ser professora’ e percebendo nossos
espaços-tempos de ação liberdade”.
E Coutinho (2008, p.15), porque explica que “ao reinterpretar a vida, o indivíduo remodela o passado, reconstrói o
presente e projeta o futuro”. Isso me fez lembrar minha trajetória de vida quanto à formação leitora e escritora, como
atribui um novo sentido aos meus estudos. Resinifiquei minha formação, consequentemente a minha prática
pedagógica.
Busquei apoio também em Souza (2008, p.95) porque afirma que
                                   “a pesquisa com narrativas (auto) biográficas ou de formação inscreve-se neste espaço onde o
ator parte da experiência de si, questiona os sentidos de suas vivências e aprendizagens, suas  trajetórias pessoais e
suas incursões pelas instituições, no caso, especificamente a escola, pois as nossas histórias pessoais são produzidas
e intermediadas no interior e no cotidiano das práticas sociais instituídas e institucionalizadas”.
Seguindo essa linha de pensamento escrevi minha narrativa como podem ver a seguir, a qual construir e reconstruir o
saber, assim tirando lições que para sempre ficarão guardadas e farão parte da minha história enquanto escritora e
leitora.
 
4 EU, PROFESSORA DE LP E A LEITURA DOS GÊNEROS ACADÊMICOS
Eu sou a professora Marilene Sacramento Miranda, oriunda da zona rural, professora de Língua Portuguesa há vinte e
quatro anos. Leciono Colégio Estadual Luiz Viana Filho e no Colégio da Policia Militar Francisco Pedro de Oliveira na
cidade de Candeias- BA.  Fui Supervisora do PIBID de Linguagem e Educação em 2012-2013 atualmente sou
supervisora do PIBID/ Letras, programa financiado pela Capes.
Iniciei minha atividade como professora no ensino fundamental I, naquela época não tinha tanto conhecimento como
tenho hoje, pois ensinava os meus alunos a decodificar, diante do que eu sabia sempre procurei motivá-los do meu jeito.
Por muito tempo lecionei dessa forma, até queria mudar, mas não sabia como, sempre quis estudar, mas não tive
oportunidade.
Principiei meus estudos acadêmicos com a formadora Laureci Ferreira da Silva desde 2003, quando participei como
cursista do programa de formação continuada Gestão de Aprendizagem Escolar (GESTAR). A partir daí só fiz crescer
profissionalmente, pois a formadora me incentivou muito a chegar onde estou hoje, que considero um ganho muito
importante na minha vida profissional e familiar.
 
4.1Como fui me tornando leitora dos textos acadêmicos
Um ano após tê-la conhecido a professora Laureci ingressei na faculdade FTC- Faculdade de Tecnologia e Ciências, na
qual fiz o curso de Letras, mesmo na graduação continuei fazendo outros cursos. Passaram-se anos e nunca perdi o
contato com Laureci, pois nos tornamos amigas, e ela conversando comigo e vendo meu interesse em estudar,
perguntou se eu queria fazer parte da pesquisa dela de mestrado logo aceitei, pois sabia o quanto era importante
adquirir novos conhecimentos, na verdade estudar.
Foi um grande desafio. Eu sabia que estava enfrentando uma “coisa nova”, mas queria muito tinha o desejo de aprender
e surgiu essa oportunidade e não podia deixar passar, não foi fácil, pois na época estava com filhos pequenos,
sobrinhos e outros problema que vão surgindo no dia a dia, mas que de forma nenhuma me desestimulou. Ao contrário,
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cada vez mais ia crescendo a vontade de estudar, de aprender, de preparar aulas, de melhorar a postura de professora,
de escrever, de falar em público e de ler, pois até aquele momento não tinha interesse em ler os gêneros acadêmicos.
Só lia os textos de revistas como a Nova Escola e manuais dos livros didáticos.
Então, tudo começou a nascer desse convite e vi que havia uma luz e que o sonho que sempre tive de estudar estava
voltando à tona. Foram dois anos de muitos estudos e aprendizado no qual passei a ter acesso livros acadêmicos, pois
ganhei vários de presentes para enriquecer o meu conhecimento e incentivar a leitura.
Leituras, essas que eu mesmo escolhi os textos a serem lidos no percurso de formação e outros ela foi inserindo de
acordo com as minhas demandas e com as minhas atividades desenvolvidas em sala de aula.  As cada leitura era feito
um resumo e nós discutíamos o ponto de vista do autor e sobre o nosso ponto de vista, daí fazíamos relação com as
atividades empregadas em sala de aula. Até aquele momento estava presa ao meu “mundinho”.
Vale ressaltar que não foi fácil fazer as leituras desses livros, pois tinha muita dificuldade na compreensão dos textos,
devido ao meu repertório limitado e também por da forma como foi o meu contato com esses tipos de leitura, lembro que
na graduação não li nenhum livro desses gêneros, li alguns artigos ou trechos de alguns livros ou coisa parecida para
ser avaliada e não para aprender a ler e escrever esses gêneros textuais. Sabia que existia, não tinha significado
nenhum para mim.
 Assim, ao ler com o objetivo de aprender a ler esses gêneros textuais tive muita dificuldade, lembro que lia os textos e
voltava várias vezes para fazer uma nova leitura. Após cada leitura de um livro escrevia o que entendia e no encontro
com a mestranda discutíamos sobre a leitura e às vezes era necessário, juntas fazer ler novamente para eu
compreender melhor.
Nesse cenário de aprendizagem, Laureci a convite da orientadora dela, Simone Bueno, me convidou para participar de
um seminário do PIBID de Letras da UFBA faculdade no qual conheci professores e escritores como Kleiman e Cosme
dos Santos. Lá apresentei um relato de experiência de um trabalho que desenvolvi no colégio Luiz Viana Filho com
alunos da EJA, foi uma experiência exitosa e única e ali percebi o quanto eu podia crescer e que estava no caminho
certo, pois uma simples atividade me possibilitou a está em um lugar nunca esperado e desejado por muitas pessoas.
Parecia que estava flutuando, nem acreditava que estava no meio dos doutores e outro desafio que vale ressaltar que
estava entre vários alunos da graduação. Assim, fui crescendo nos estudos cada vez mais e querendo mais, mais e
mais.
Nesse evento de estudos, recebi vários livros acadêmicos que Simone Bueno me deu, um deles foi o de Kleiman, que
discute sobre letramento e interdisciplinaridade. Só conhecia alguns trechos do livro dela na fundamentação teóricas
que os livros didáticos trazem, pois leio todos e já achava fantástica.
 Não posso esquecer-me de Irandé Antunes, ainda vou conhecê-la, livro ótimo Aula de português encontro & interação,
realmente um verdadeiro encontro com o outro e desse encontro nasce uma interação que pode ser rica em
descobertas positivas na “atuação e interação verbal pela linguagem” Antunes (2003).
Vale acrescentar, que passei a comprar livros é raro ir a uma livraria ou na bienal e trazer um livro para enriquecer
minha leitura.
 Com o passar dos anos só tenho adquirido novos conhecimentos, logo fui ser supervisora do PIBID de Linguagem e
Educação da Faculdade de Educação da UFBA, outra experiência desafiadora e enriquecedora, pois fui lidar com
alunos da graduação de diversas áreas, um novo aprendizado e descobrir que posso ir além do que já sou, está
naquele convívio me fez refletir ainda mais sobre minha prática pedagógica e sobre a formação de professores. 
Nesse percurso de desafios fui aluna ouvinte do mestrado, no Instituto de Letras UFBA, em 2013, um momento de muita
expectativa, tudo novo, está ali no meio de mestrandos e doutorandos assistindo aula num semestre todo é muito bom,
embora não tenha participado das discussões em sala de aula, mas estava lá aprimorando o meu saber e lendo os
textos acadêmicos, já não tão mais desconhecidos, mas que precisava ler, compreender e escrever.
Um desses momentos marcante foi quando a professora solicitou a leitura de um capítulo do livro de Bakhtin, por sinal
uma das leituras que achei muito difícil a compreensão parecia que estava lendo tudo em inglês. Os alunos discutiam
com os professores e eu na minha ignorância permanecia calada, raras às vezes que sabia o que estavam discutindo.
Confesso que li uma, duas vezes para compreender e não conseguia recorri diversas vezes ao dicionário e em algumas
não obtinha o resultado esperado. Nesse momento, me senti angustiada, pois acreditava que não iria conseguir
entender o texto, pensei até em desistir.
Mas em outro momento fui solicitada a comprar o livro, pois iria fazer uma nova leitura com acompanhamento da
doutoranda Laureci de início não gostei da ideia, pois seria um suplício ler algo que não entendia, enfim comprei e
começamos a leitura só que de forma diferente. Foi dividido em capítulos e após a leitura as colegas e eu escrevíamos
o que entendíamos e nos encontros cada uma apresentava sua leitura e suas dificuldades.
Na verdade a leitura não é tão difícil existem sim algumas palavras difíceis. Ao ler pela segunda vez comecei a
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compreender claro que nessa leitura tinha momentos que voltava para o início, pois tinha essa necessidade para melhor
compreender o escrito. Depois de tantas leituras observei que o que é abordado nos textos é nossa realidade de
maneira que só percebemos após algumas leituras pelo para mim foi assim. Dentre as leituras feitas essa foi a mais
difícil.
Outros livros que também achei difícil a leitura foram o de Moita Lopes, Por uma linguística aplicada Indisciplinar e o de
Rajagopalan, Por uma linguística crítica, embora haja um diálogo entre eles. A primeira leitura foi horrível também
estava lendo para fazer uma prova de mestrado, então me sentir na obrigação de fazer a leitura.
Em 2014, fui convidada pela professora Laureci, agora como doutoranda para ser sujeito de sua pesquisa de doutorado
juntamente com mais três colegas, o que me trouxe um novo alento para continuar meus estudos e aperfeiçoar os
conhecimentos já adquiridos. Assim, passamos nos encontrar quinzenalmente. Antes dos encontros liamos os textos
pré-selecionados por nós três e alguns sugeridos pela doutoranda quando percebe que precisamos de determinado
conhecimento
Nessa etapa de estudo, voltei a ler o livro agora escolhido por nós. Comecei a ler com um novo olhar, pois estava
decidida a compreender que os autores estavam discutindo e não aceitava a não compreensão tinha necessidade de
aprender. Hoje quando começo uma leitura já tenho outro olhar, um objetivo, uma meta e faço algumas perguntas. O
quero com essa leitura? O que quero aprender de novo que possa enriquecer o meu aprendizado?  E foi com essas
perguntas que encarei as novas leituras e conseguir a entender. Entre tantas leituras feitas observo que alguns teóricos
seus pensamentos dialogam uns com outros.
Nesse período, lemos vários livros e tive muita dificuldade na compreensão, pois a linguagem era difícil fui várias vezes
buscar auxilio no dicionário e a partir daí fazer uma relação comas palavras que eram novas e dificultavam o meu
entendimento.
É importante destacar que, quando em nossos encontros de estudos as dificuldades são encontradas nós retomarmos
as discussões do ponto onde foi surgida a dificuldade e entre uma discussão e outra procuramos solucionar o problema
e se preciso recorremos a outros teóricos para sanar tal dificuldade e também. Por exemplo, não estávamos sobre
letramento e nesse momento foi preciso parar e trazer novas leituras voltadas para  o tema em debate tais autores
como: Marinho, Rojo
 Outro momento que me chamou atenção foi à leitura do livro Bakhtin, Marxismo e filosofia da linguagem achou densa
uma linguagem não tão difícil, mas precisei ler duas ou mais vezes a introdução e o capítulo escolhido para ser lido para
que fizéssemos a leitura. Nessa parte do livro o autor (2009, p.14 e117) afirma que“a palavra é uma arena onde se
confrontam aos valores sociais contraditórios, que é através da palavra que nos  definimos em “relação ao outro, isto é,
em última análise, em relação à coletividade”. “A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros” “A
palavra é o território comum do locutor e do interlocutor”. Até aí tudo bem, mas porque que não entendi  a leitura do
texto, se ele mesmo diz que a palavra é um território comum do locutor com o interlocutor?
Após várias discussões a colega Brena explica que do ponto de vista dela a palavra tem poder, comporta vários
significados e Linda completa dizendo que há  conflito de valores, mediante explicações comecei a entender o porque
de tudo  e também  entender que vai depender do contexto dos sujeitos envolvidos.
Nesse percurso, lemos vários livros e ficou decidimos que íamos começar fazer apresentações orais porque estávamos
com dificuldades de elaborar discurso oral sobre o que estávamos estudando.  Cada uma de nós ficou responsável por
ler um capítulo elaborar os slides e apresentar. Durante as apresentações quem estava assistindo fazia anotações dos
pontos que não ficavam claro e no final discutíamos os pontos apresentados a partir da nossa leitura.
Diante desse quadro, faço uma reflexão de quanto é importante o ensino da leitura tanto na sala de aula da
universidade quanto no ensino básico para vida do  estudante, do professor ou qualquer pessoa que esteja envolvido
com uma aprendizagem de qualidade. Acredito que tenho essas dificuldades porque não fui inserida nesse mundo de
leitura, pois era tudo mecânico um faz de conta. Fala-se muito na educação bancária, mas a meu ver vejo muito isso
acontecendo e poucos estão interessados em melhorar esse quadro alarmante.
Nesse mesmo ano, fui aluna especial na - Faculdade de Educação (FACED/UFBA), momentos diferentes, uma nova
experiência, um novo jeito de enxergar o mundo. Eu já estava mais falante, escrevendo melhor, não como quero ainda,
mas bem melhor. O professor nos oportunizou nos expressar oralmente. Fiz várias leituras, entre elas a que mais
chamou atenção foram os livros de Paulo Freire, A importância do ato de ler e Pedagogia do oprimido apesar de já lido
esses livros, mas nessa segunda leitura tive um novo olhar relacionei com minha atuação na sala de aula e pude
entender que o que Freire já dizia há muito tempo, tinha  haver com os alunos, então foi uma leitura que posso até dizer
prazerosa, de fácil compreensão, pois estava lendo de forma diferente, estava compreendendo o mundo do aluno e o
meu mundo que às vezes  são diferentes e às vezes iguais, tão parecidos.
Nesse momento da leitura me reportei a minha experiência na sala de aula da universidade como aluna da graduação,
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da especialização e como aluno especial do mestrado na UFBA em uma passagem que Freire (2011) diz “os alunos
vêm de um universo vocabular, de grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas
inquietações, seus sonhos.” E o que os professores fazem com isso quando chegamos à instituição de ensino superior?
E que muitas vezes foi feito comigo?  É difícil não fazer uma comparação entre a minha vida escolar com a de meu
aluno tem momentos que são bem parecidos.
As leituras feitas foram todas enriquecedoras, corrobora com o trabalho de sala de aula, acredito que através delas
pude aperfeiçoar o meu desempenho enquanto professora e entender os estudantes. Dessa forma despertou o
interesse para leitura de outros estudiosos citados pelo professor tais como: Freire, Kleiman, Arroyo.
 
4.2 Hora da escrita de gêneros acadêmicos científicos
Nessa trajetória sempre teve o momento da escrita que foi pedido para escrever um artigo acadêmico como produto
final do curso e também a apresentação oral da nossa proposta de pesquisa para seleção com a finalidade de avaliar.
Nada fácil para mim, pois tenho dificuldade em me expressar em público é um obstáculo que ainda não venci. Mesmo
assim preparei a minha apresentação e conseguir. Foram feitas várias leituras, estudei me preparei poderia ter sido
melhor, se não ficasse tão nervosa, pois sabia tudo que estava falando só precisava controlar minha ansiedade e a
dicção, pois falo muito rápido e às vezes gaguejo.
Quanto à escrita tive dificuldade sabia o que iria escrever, mas não sabia por onde começar, como começar, que
palavras empregar parece que tudo some da cabeça.  Ainda tenho dificuldade na escrita, embora já tenha um percurso
percorrido, ainda é um “bicho papão”, acredito que isso afeta muitas pessoas devido o não praticar durante seu período
de estudo e quando praticada é aquela coisa mecânica apenas para ser avaliada.
Diante vários pensamentos e várias leituras e pesquisas comecei redigir o texto fui lembrando-me das discussões em
sala, das orientações da doutoranda escrevi o artigo confesso que foram dias de sofrimento. Sei que ainda não está
bom foi um sofrimento tenho que começar a escrever a atender a esfera acadêmica.
Em meio a tantas escritas e leituras fiz a seleção para o mestrado duas vezes a primeira na FACED-Faculdade de
Educação e a segunda no Instituto de Letras-UFBA  mas ainda não fui selecionada. Não estou pronta do ponto de vista
dessas instituições. Isso me lembra o pensamento de Antunes(2003, p.54) o qual explica que,
 
                                     “elaborar um texto escrito é tarefa cujo sucesso não se completa, simplesmente, pela codificação
das idéias ou das informações, através de sinais gráficos. Ou seja, produzir um texto escrito não é uma tarefa que
implica apenas o ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao contrário,
várias etapas, interdependentes e intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita
propriamente, até o momento posterior da revisão e da reescrita. Cada etapa cumpre, assim, uma função específica
final do texto vai depender de como se respeitou cada uma destas funções”.
Neste caso, preciso superar essa lacuna, tenho convicção que estou no caminho certo e procurando sanar esse
espaço.  Ainda não fui aprovada.  Fazer mestrado é um sonho talvez distante da minha realidade, mas um sonho, um
desejo, um querer fazer parte desse universo acadêmico.
Nesse momento pude perceber o quanto é importante a escrita na vida da pessoa, o quanto o sujeito sofre quando é
solicitado a escrever e não sabe. Vi-me no lugar de meus alunos quando é exigido à escrita de um texto e eles não
sabem por onde começar. Na realidade não é o não saber escrever você não tem repertório o que dificulta por em
prática. Como podemos ver a escrita está ligada a leitura, pois uma completa a outra.
Vale ressaltar, que durante meu período de estudos no fundamental e médio e até quando estava cursando a
graduação, quase não produzir textos ou quase nenhum. Sei que não se justifica hoje ainda apresentar essa dificuldade.
Vejo que também faltam mais leituras, conhecimento do assunto.
À medida que estou nesse meio acadêmico tenho aprendido a me expressar tanto na oralidade quanto na escrita, ainda
não estou pronta, mas acredito que o ser humano nunca estará pronto no todo, sempre faltará algo.
  Nesse cenário de aprendizagem, nos foi sugerida escrever um artigo para ser apresentado no evento ICCAL em
Brasília em outubro de 2015 no qual articulamos a teoria com a prática pedagógica. Não foi fácil escrever, mesmo com
tantas leituras e escritas, pois colocar isso na forma escrita para mim não é fácil, pois sei o que estou fazendo, por no
papel é complicado.
Já estou na terceira reescrita do artigo e vejo que ainda precisa de ajuste, a cada leitura feita percebo que estar faltando
algo. Dessa forma no grupo de estudo, no qual me reúno quinzenalmente com a doutoranda e demais colegas, nós
estudamos nossa própria escrita e nesse momento vamos vendo o que falta, todas opinam e quando não concordamos
com opinião da outra discutimos até sermos convencidas, às vezes não há tempo, pois a discussão se prolonga e
terminamos em casa de fazer as modificações necessárias.
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Nesse processo, de idas e vindas, ou seja, de releituras e reescrita, meu artigo foi aprovado no evento ICCAL.
Lembrando que estou na fase final da escrita.
Nessa perspectiva, faço uma autoavaliação de meu aprendizado nessa trajetória de estudos. Quando faço uma reflexão
do ontem e do hoje percebo o quanto cresci profissionalmente, o quanto estou falante, a quantidade de livros que li e
comprei e quanto à escrita percebo que não é a mesma do passado.
Dessa forma, esses estudos tem proporcionado um aprendizado rico, inovador me levou a lugares nunca pensados,
trouxe benefícios que nem imaginava. Nesse contexto só tenho que agradecer a Deus, a minha família quem tem me
apoiado e a você Laureci que me levou a descobrir caminhos diferentes e sempre me disse você pode e quero-te ver
crescendo profissionalmente, pois a tenho como amiga e irmã.
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluindo, Leal (2004, p.58) explica que. “Nesse processo, ensinar a ler e escrever é mobilizar um conjunto
diferenciado de operações mentais, é propiciar ao aluno condições de se apropriar de um conjunto de capacidades que
não são apenas linguísticas, mas cognitivas, em processo de produção de sentido”. Desta forma, o professor deve
buscar novos conhecimentos articulando teoria e prática educativa.
Fazendo uma retrospectiva da minha vida profissional observo quanto tenho aprendido, hoje posso dizer que já tenho
conhecimentos sobre textos acadêmicos, faço leitura, compro livros para enriquecer o meu saber, escrevo sei que ainda
tenho muito que aprender, pois não estou pronta, ou melhor, todo sujeito não estar na sua totalidade pronto. De acordo
Freire (2008, p.95)
 
“Como professor não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a
minha. Não posso ensinar o que não sei. Mas, este, repito, não é saber de que apenas devo falar e falar com palavras
que o vento leva. É saber, pelo  contrário, que devo viver concretamente com os educandos. O melhor discurso sobre
ele é o exercício de sua prática”.
Desse ponto de vista, a formação que tenho recebido com a formadora e doutoranda Laureci Ferreira da Silva está
contribuindo para  na minha formação leitora e escritora, pois aprendi a ser uma professora diferente passei a enxergar 
minha profissão diferente, adquirir novos saberes, aprendi a ler, compreender e escrever, a ter contatos com textos
acadêmicos, com pessoas do meio acadêmicos, aprendi novas linguagens, aprendi apresentar trabalhos acadêmicos
em congressos, aprendi a ouvir o outro, repito ainda tenho muito que aprender, mas para a pessoa que eu era posso
dizer hoje sou uma nova Marilene. Possuo embasamentos teóricos que corroboram com o discurso que apresento hoje.
 Ainda estou no percurso da aprendizagem, no meio do caminho, encontro muitos obstáculos, mas não desanimo.
A doutoranda nos encontros se preocupa com o nosso desempenho, está voltada para o nosso crescimento, ela não
pesquisa só por fazer quer que através desses estudos nós sujeitos da pesquisa aprenda, aliás, não me considero
sujeito e sim uma professora que estar ali também para aprender, pois reconhecer que não sabe e que aprender é
difícil.
Nesse processo, tive a necessidade de desaprender para aprender, de buscar o novo, pois o que sabia era pouco
diante dessa configuração que apresenta educação e do alunado que cada vez estar mais exigente. Freire (2008, p.62)
afirmar “o professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua
tarefa não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe.” Isso fez com que me impulsionasse cada vez
mais a uma  busca incansável de novos saberes.
Segundo Passeggie e Barbosa (2008, p.159) “A reinvenção de si resulta, em síntese, de aprendizagens que têm origem
na percepção das mudanças que ocorrem em suas representações. Foi pelo meio dessa reinvenção que as mudanças
foram surgindo  e hoje pode ser percebido através de minhas atitudes diante dos textos acadêmicos científicos, na sala
de aula da universidade, na minha prática pedagógica e na minha família.
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