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No transcurso da sua trajetória de vida, o ser humano constrói seu conhecimento e, 
nesse processo, a leitura configura–se como um dos elementos possibilitadores 
dessa construção por ser uma prática social das mais importantes. Partindo dessa 
premissa, este trabalho discutiu como as histórias de leitura dos sujeitos–leitores 
interferiram na sua formação docente, por meio do confronto de duas experiências: 
uma resultante de um projeto de formação de professoras do município de 
Salvador–BA em Pedagogia (convênio da Prefeitura com a Faculdade de Educação 
da UFBA), representada por três memoriais; e outra, com um grupo de dez 
professoras, oriundas do interior da Bahia, que se constituíram leitoras nas décadas 
de 30 e 40. A intenção foi centrar nos depoimentos escritos e orais visando 
responder o questionamento: até que ponto as professoras aproveitaram suas 
experiências leitoras para formar seus/suas estudantes em sala? Essa análise se 
pautou no método de história de vida. Concluiu–se que a leitura tem um papel 
preponderante na constituição docente, pois se temos professores leitores, que 
sentem prazer na leitura, que deem sentido ao ato de ler e instrumentalizam o 
desenvolvimento dessa prática, teremos atividades e estratégias inovadoras que 
proporcionam o gosto da leitura, favorecendo a formação de bons leitores e, 
consequentemente, práticas educativas inclusivas de qualidade. 

Resumo 

 

LEITURA, FORMAÇÃO, PROFESSORAS. 
Palavras-chave: 

 

Talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como 
aqueles [...] que passamos na companhia de um livro preferido. [...] depois que a 
última página era lida, o livro tinha acabado. Era preciso parar a corrida desvairada 
dos olhos e da voz que seguia sem ruído, para apenas tomar fôlego, num suspiro 
profundo. [...] Queríamos tanto que o livro continuasse, e, se fosse impossível, 
obter outras informações sobre todos os personagens, saber agora alguma coisa de 
suas vidas, empenhar a nossa em coisas que não fossem totalmente estranhas ao 
amor que eles nos haviam inspirado e de cujo objeto de repente sentíamos falta, 
não ter amado em vão, por uma hora, seres que amanhã não seriam mais que um 
nome numa página esquecida, num livro sem relação com a vida e sobre cujo valor 
nos enganamos totalmente [...]. (PROUST, 1989). 

  

      

Iniciamos, pois, o texto com a epígrafe de Proust destacando que a relação com o 
livro e suas personagens, no caso desse artigo é familiar a ponto de conhecermos 
sobre suas vidas. E é, em parte, por causa disso - e também do vínculo afetivo com 
as histórias de vida e de formação - que resolvemos buscar entender como as 
leituras interferem na formação de sujeitos-leitores, ora focando para as 
professoras relatoras das experiências, ora para os estudantes por elas "formados". 



O artigo é fruto do cruzamento entre duas experiências: a primeira referente às 
professoras do interior da Bahia que tiveram suas formações nas décadas de 30 e 
40; a segunda referente a professoras da capital baiana que se formaram em 
Pedagogia (habilitadas para as séries iniciais) no Programa Formação de 
Professores em Exercício na Rede de Educação Municipal - SMEC/FACED/UFBA. No 
primeiro caso, optamos por recolher as entrevistas orais fruto de um trabalho 
maior, de dissertação de mestrado, realizado por ALMEIDA (2008)[1]

            No encontro dessas experiências, notamos que as histórias de leituras 
interferiam na formação, a ponto de questionarmos: as professoras aproveitaram 
suas experiências leitoras para formar seus/suas estudantes em sala? Em que 
medida isso ocorreu? 

; no segundo 
caso, o recorte foi o conjunto de três memoriais de formação, trabalho de 
conclusão de curso do referido Programa, conhecido por Projeto Salvador[2]. 

            Pautados nos próprios relatos[3] das professoras, construímos nosso texto 
considerando três categorias emergentes: a função social da leitura, as histórias de 
vida e a formação docente e a formação de leitores em sala de aula. Para tal, 
trabalhamos com a análise de conteúdo. 

            A seguir, exploramos a primeira das categorias, considerando que as três 
linhas se cruzam em alguns momentos da análise. 

  

  

1. FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA 

  

Tratando-se de leitura, pode-se dizer que nada mais é, que pura magia. E o que é 
magia se não encanto, fascinação... Ler é decifrar, interpretar, compreender, 
perceber. Entretanto, a leitura é mais que encantamento, pois não é mera 
decodificação da escrita, é também uma compreensão crítica do que se ler, pois a 
leitura não se esgota em romances ou contos de fadas e não pode ser esquecida a 
necessidade existente de desenvolver o pensamento lógico e o preparo da criança 
para o mundo. Paulo Freire, salienta que: "A compreensão do texto a ser alcançada 
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto" 
(2008, p.11)[4].  O encantamento de um livro sobre um ser humano é 
maravilhoso, seja ele criança ou adulto. A leitura permite uma viagem maravilhosa 
por diversos lugares, sem sair do lugar, por diversas épocas. Ela é a chave que 
abre as portas da autonomia, leva o indivíduo a mudanças, crescimento intelectual. 
As leituras que atraem nossa atenção são também maneiras de despertar nosso 
espírito para a reflexão, ao mesmo tempo ocultam o fascínio e dispara o 
pensamento. Porém, como essa fascinação tem sido semeada entre as crianças nas 
famílias e também nas escolas? Por que se afirma que os alunos não gostam de ler, 
se, quando estimulados, eles lêem? Afirmação categórica como essa, geralmente 
transforma-se em preconceito e penetra acriticamente em pessoas e grupos e 
acabando por se transformar em dogma. (T.V.S.)[5] 

  

Esta epígrafe traz no seu bojo concepções de leitura muito presentes no conjunto 
de depoimentos das professoras. A docente em questão relaciona a leitura não só 



com encantamento, mas com reflexão (e ação!). Ela chama atenção para a 
importância do objeto livro

Sobre isso, podemos afirmar que no decorrer de sua trajetória de vida, o sujeito 
constrói ativamente seu saber, sendo o livro um dos instrumentos possibilitadores 
dessa construção por ser uma das mais importantes expressões da cultura humana. 
Nesse universo, a leitura configura-se como uma prática social que possibilita ao 
indivíduo entrar em contato com informações e concepções construídas por outros 
e também por ele mesmo, referentes à realidade, o que pode vir a colaborar para 
um processo de desenvolvimento da humanidade, mas também, dependendo de 
qual grupo social tenha seu controle, funcionar como mecanismo de opressão.  

 e a relação estabelecida com o sujeito-leitor. 

  

Longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, herdeiros dos servos 
de antigamente, mas agora trabalhando no solo da linguagem, cavadores de poços 
e construtores de casas, os leitores são viajantes; circulam nas terras alheias, 
nômades caçando por conta própria através dos campos que não escreveram [...] 
(CERTEAU, 1998, p. 129). 

  

Considerada por alguns autores como fator relevante para o desenvolvimento 
social, a leitura se reveste como ferramenta essencial ao processo civilizatório e, 
conseqüentemente, para o desenvolvimento social, apresentando-se em todas as 
épocas e em lugares distintos sob diversas dimensões, rompendo paradigmas 
através dos tempos.  

A importância da leitura na ampliação de apreensão do mundo e construção de 
mecanismos de transformação pode ser apreendida na fala das entrevistadas. 
Perguntada sobre qual o significado da leitura, a professora E.M.S. evidencia o 
quanto ler foi fundamental para enriquecer sua experiência de vida. Nascida numa 
família pobre, começou a trabalhar muito cedo, criança ainda, ajudando a mãe nas 
tarefas da sobrevivência cotidiana, o que, segundo ela, ofuscou um pouco "aquele 
sonho de criança, aquele mundo maravilhoso e fantástico" da infância. Por isso, 
uma relação mais próxima com os livros só foi estabelecida já na idade adulta, por 
conta das exigências de sua profissão, daquele momento de sua vida como 
educadora na qual precisou aprofundar os conhecimentos adquiridos na faculdade 
"porque, a gente passa pela escola e a escola não nos prepara para sermos 
profissionais, a escola nos prepara pra ter um diploma e sair dela dizendo: eu tenho 
uma formação" (E.M.S). 

A partir daí, sua relação com a leitura se intensificou, ultrapassando os limites da 
qualificação profissional e se tornando uma experiência pessoal única. Para ela, a 
leitura abre 

  

as nossas comportas pra ver o mundo com todas as belezas e diversidades que ele 
tem. Quando você lê, você sai de si e entra num universo, um universo que é 
múltiplo, que é bonito, que tem, é... Dentro dessa diversidade um conteúdo 
fantástico que a gente ainda não foi capaz de apreender, de compreender, mas que 
a leitura vai lhe dando passos e passos para que você chegue lá. (E.M.S.) 

  



A professora M.C.G. também considera o ato de ler uma forma de expansão de 
conhecimento. No seu caso, a apreensão da leitura deu-se antes mesmo de seu 
ingresso na escola, já que sua relação com os livros foi construída ao longo da 
primeira infância graças ao estímulo paterno. Desde então, a leitura constituiu-se 
também em estratégia de ampliação de horizontes e aquisição de conhecimento: "a 
gente conhece, a gente busca o conhecimento através da leitura, a gente sai da 
ignorância, só na leitura é que se encontra o caminho real de todas as situações." 

Para a professora M.L.S. "a leitura é formativa, a leitura ajuda você a formar 
opinião, a mudar de opinião, a leitura também ajuda na profissão, no conhecimento 
e a palavra exata é formação, a leitura forma o sujeito, né?" 

São muitos os aspectos que entram em consideração para conceituar a leitura e 
suas implicações; eles enlaçam questões teórico-epistemológicas de interpretação e 
abordam a produção de sentido em práticas sociais, políticas, culturais, históricas e 
éticas nitidamente imbricadas no tecido da vida social. Por isso, tratar a leitura sob 
estes diversos aspectos ainda é uma complicada tarefa. 

Daí, porque a leitura tem se tornado fonte de preocupação de diversos autores e 
estudiosos que se debruçam em suas pesquisas com diferentes recortes teóricos e 
objetivos para desvendar suas diversas nuances e aprofundar seus estudos. 
Motivada, relatada, descrita, por vezes recusada, ora exaltada, denunciada como 
uma forma de opressão e controle ou de liberdade de pensamento e autonomia 
crítica, a leitura aparece nas falas de nossas professoras com variadas facetas. 
M.C.S. afirma que só no início da idade adulta pode "experimentar" o gosto pela 
leitura já que sua relação com os livros na escola foi cerceada pela influência 
religiosa. Aluna de escola confessional católica, a leitura para ela  

  

era só obrigação de nota, de saber, de aprender...Os livros eram escolhidos pelas 
freiras que diziam: isso não pode...isso não pode...Era uma censura, e então...ela 
dava uma relação de livros que a gente podia...e tinha aqueles livros que a gente 
não podia nem olhar o titulo... (M.C.S.) 

Além das limitações impostas pela escola, cuja biblioteca só era de acesso livre às 
"meninas mais adiantadas", a falta de condições econômicas de sua família 
impossibilitava a aquisição de obras não acessíveis na escola, já que "os livros que 
a gente tinha eram os livros que meu pai comprava no colégio pra série seguinte" 
(M.C.S.). 

 Dessa forma, 

Enfim, pode-se notar pelos depoimentos que a leitura possibilitou uma certa 
autonomia do leitor na sua inserção no mundo, mas, ao mesmo tempo, restringiu a 
liberdade, pois isso está associado ao agente que media essa ‘'entrada'' no mundo 
das letras. 

a leitura na infância e na escola para M.C.S. foi uma forma de 
controle e opressão da liberdade de escolha das obras a serem lidas, permeada 
pela ideologia religiosa. Aliada a isso, as questões econômicas que impossibilitaram 
uma presença mais constante do livro no contexto doméstico. 

Aí entra a importância das histórias de vida na formação dos sujeitos-leitores. 
Algumas pistas foram apresentadas, mas cabe uma maior explicitação a seguir. 

  



  

1. HISTÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO LEITORA 

  

Minha mãe tinha o hábito de ler romance, e guardava fotonovelas antigas. Eu 
ansiava poder ler tudo aquilo, mas em todas as minhas tentativas ouvia sempre o 
mesmo sermão: "Isso não é coisa para crianças!". (F.R.B.) 

  

A epígrafe da seção aponta para o tema a ser tratado: a interferência das histórias 
de vida na formação leitora. 

Como já foi constatado, algumas das primeiras experiências com a leitura foram 
frustrantes. Mesmo assim, algumas professoras conseguiram ser estimuladas à 
leitura, como é o caso de F.R.B. Isso demonstra que a questão da formação não 
envolve apenas o agente ‘'escola'', mas também envolve a ressonância das 
experiências de vida na constituição subjetiva. E, ao relatar ou registrar as 
experiências, o sujeito ressignifica, re-constrói, recoloca novamente no cenário 
aquilo que estava esquecido em um cantinho da memória. 

As histórias de vida constituem um enredo único e complexo onde as relações 
familiares, o desenvolvimento pessoal, o meio social e cultural no qual o indivíduo 
se insere, a carreira profissional e o próprio cotidiano pessoal e profissional se vão 
desenrolando. As relações e as atitudes que o sujeito têm consigo próprio e com o 
mundo vão sendo desocultadas. 

  

Ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e representações que são 
estabelecidos à experiência. A arte de narrar, como uma descrição de si, instaura-
se num processo metanarrativo porque expressa o que ficou na memória. [...] um 
olhar para si marca, no contexto da pesquisa, a implicação e o distanciamento dos 
sujeitos narrarem suas histórias a partir de lembranças particularizadas das 
histórias de vida. (SOUZA, 2006, p.104). 

  

Percebemos que é na essência da subjetividade dos fatos, acontecimentos, 
narrativas e representações, que as histórias de vida vão se constituindo na medida 
em que buscam conhecer as informações contidas na trajetória pessoal de cada 
indivíduo, dando-lhe liberdade para narrar livremente sobre suas experiências 
pessoais.  

A narrativa das histórias de vida "remete o sujeito para uma dimensão de auto-
escuta de suas experiências e das aprendizagens construídas ao longo da vida a 
partir do conhecimento de si" (SOUZA, 2006, p. 53). Esse conhecimento nem 
sempre é imediato. No caso do Projeto Salvador, algumas professoras conseguiram 
perceber a importância das histórias de vida depois de estimuladas. Só então, 
entenderam que a vida explica as escolhas feitas adiante, na formação em 
Pedagogia. 



  

Acredito que meu encontro com as letras, teve início mais ou menos aos três anos 
de idade, antes mesmo de ir á escola, pois era curiosa e bisbilhotava as coisas de 
minha irmã, seis anos mais velha, que generosamente compartilhava comigo seus 
tesouros, os livros de histórias ou revistinhas. Às vezes lia para mim, outras vezes 
permitia que eu pegasse, porém me fazia muitas recomendações. Ela lia para mim 
toda tarde. Era quase um ritual, depois do almoço, deitadas, eu ouvia atentamente 
as histórias, até mesmo os textos do seu livro didático. De vez em quando ela 
arrancava folhas de seu caderno para que eu pudesse escrever e desenhar. Tenho 
certeza que neste momento comecei a desenvolver o interesse pela escrita 
(T.V.S.). 

  

Observamos que através de vivências e da realização de leituras, a abordagem 
 biográfica reforça a idéia de ser sempre a própria pessoa que se forma e forma-se 
na medida em que elabora uma compreensão sobre o seu percurso de vida, ou 
seja, a implicação do sujeito em seu próprio processo de formação torna-se 
inevitável (NÓVOA, 2000). A esse respeito, o mesmo autor comenta 

  

As histórias de vida e o método autobiográfico integram-se no movimento atual que 
procura repensar as questões da formação, acentuando a idéia que "ninguém forma 
ninguém" e que a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os 
percursos de vida. (NÓVOA, 2000, p.116). 

  

Destarte, possibilita o estudo sobre a vida das pessoas através de sua trajetória 
histórica, compreendendo a dinâmica das relações estabelecidas ao longo de sua 
existência. As histórias de vida, quando contadas oralmente ou redigidas por 
escrito, mostram a necessidade de conhecer e re-conhecer que o discurso recheado 
de símbolos e significantes organiza a trajetória do sujeito.  

  

Esta escuta, em realidade, pode ser fundamento de uma forma de ser, de uma 
postura. Uma postura de escuta que aceita a premissa fenomenológica 
existencialista básica, de que todos têm o direito de ser ouvidos e compreendidos; 
um tipo de compreensão que não exclui, mas que não se abstém do julgamento e 
de uma filosofia compreensiva do não. (Macedo, 2000, p. 3) 

  

Segundo Souza (2006, p. 166), este é um "movimento de investigação-formação, 
seja na formação inicial ou continuada de professores/professoras ou em pesquisas 
centradas nas memórias e autobiografias de professores". Igualmente saber 
compreender como a história de vida e de leitura influenciou a formação docente na 
vida de cada uma dessas professoras foi tarefa essencial na análise desses 
discursos/textos. 

Narrar histórias de vida de professoras, no cenário da educação, se constitui como 
uma das alternativas para desvendar a sua formação docente. Ao contar a sua 



história, a professora sistematiza idéias, reconstrói experiências e abre espaços 
para uma auto-análise, o que subsidia a compreensão da sua própria prática. 
Nóvoa (1995, p.17) diz que a ação pedagógica é influenciada pelas características 
pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada professor, pois "a maneira 
como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos 
como pessoa quando exercemos o ensino". Não há como separar o eu pessoal do 
eu profissional, eles se entrecruzam e se inter-relacionam mutuamente. 

Daí, partimos então para uma análise da formação de leitores por parte dessas 
professoras. Leituras para as próximas linhas... 

  

  

1. FORMANDO LEITORES: PRÁTICAS DE SALA DE AULA 

  

A formação docente remete-nos a um processo de dimensões pessoais e 
profissionais, estimulado pelas experiências e aprendizagens adquiridas no decorrer 
do percurso de vida. Nesse sentido, Josso (2004, p.49) entende que é pelo "[...] 
desenvolvimento de um saber sobre as suas qualidades e competências que o 
educando pode tornar-se sujeito da sua formação". Para a autora, a idéia de 
formação docente contínua deve objetivar um aprender a aprender, onde o espaço 
para a reflexão sobre experiências formadoras é marca essencial nas histórias de 
vida. 

Nossas professoras, por meio dos relatos de história de formação, reorganizam e 
constroem, através das lembranças, suas experiências e acontecimentos 
significativos para a sua vida profissional, gerando um processo de autoformação 
que se faz através da socialização inseparável das aquisições realizadas e das 
vivências da formação pessoal. Suas histórias confirmam a afirmação de Nóvoa 
(1992, p. 114) segundo a qual "o educador é o principal utensílio do seu trabalho e 
que é o agente principal da sua formação". 

Para que esta transformação se efetive, importante se faz proporcionar momentos 
de reflexão e discussão, como salienta a professora e orientadora educacional 
C.L.P. ao buscar através de atividades com seus alunos,   

  

levá-los a refletir, em cima daquilo que estava sendo discutido, e era isso que eu 
queria... eu queria alunos reflexivos... que soubessem questionar, um 
questionamento consciente... não questionar por questionar! E eu tava conseguindo 
isso, então, é...eu procurava levar muito eles a isso, através... de diversificadas 
atividades. (C.L.P.).  

  

Nossas entrevistadas são unânimes em afirmar que o binômio família-escola é 
imprescindível para a formação de uma geração de leitores. Contrariando a 
afirmação acima, Ramos (2006), em estudo desenvolvido sobre o discurso do 
professor sobre a leitura e sua prática docente em sala de aula, afirma em A 
concepção de leitura no discurso e na prática do professor que a concepção de 



leitura que o professor possui contempla necessariamente o papel do sujeito leitor; 
contudo, contraria a sua prática. As atividades realizadas não são satisfatórias, pois 
não conduzem o aluno à compreensão, a ser um sujeito ativo, construtor de 
conhecimentos. Nesta perspectiva, a noção de leitura baseia-se em um processo 
onde o aluno decodifica e reproduz idéias prontas. 

Porém, com a professora T.V.S. se sucedeu o contrário. Flagramos uma experiência 
relatada pela docente em que a leitura envolveu a escola e a família, ajudando a 
comunidade a refletir coletivamente. 

  

Em uma reunião com as mães, pensei em retratar a violência que muitas vezes as 
crianças são acometidas diariamente, violência verbal ou física. Seja em casa ou na 
rua. [...] 

Como sensibilizar as mães para isso? Pensei em colocar duas crianças lado a lado, 
uma de preto, amordaçada, com machucados por todo a corpo e expressão de 
tristeza, tendo em si palavras depressivas, xingamentos comumente proferidos 
contra elas, como miséria, peste, inútil,

Tentamos reproduzir esculturas corporais. Foi um pouco chocante já que ninguém 
gosta de assumir uma atitude dessas. As mães e os alunos também, olhavam, 
sorriam um pouco sem jeito, balançavam a cabeça, comentavam entre si; a 
expressão de surpresa era visível no rosto de todos e assim permaneceu por alguns 
minutos, enquanto as crianças permaneciam estáticas. 

 dentre outras. Outra criança de branco 
sobre corações, sorridente, com palavras positivas e de incentivo, tipo amor, 
esperança, alegria, fantasia. 

Como a surpresa foi geral e uma avó perguntou-me por que fizemos aquilo, pedi 
que alguma dentre elas comentasse o que entendeu daquele ato representado por 
nossos alunos e uma mãe se manifestou. Disse que no seu entendimento uma 
criança representava as crianças maltratadas dentro da própria casa por seus 
próprios pais e a outra que era amada, e acolhida. Falou também do 
desenvolvimento emocional de criança exposta a uma e outra situação. 

Fiquei realmente emocionada, pois ele expressou o meu objetivo, como se já 
soubesse da intenção daquele momento. O que poderia ter sido visto como um 
momento de prazer ou recreação pelas crianças transformou-se em um momento 
de educação, de reflexão através da arte. 

  

O mundo transforma-se aos olhos do indivíduo quando este é transformado. A sua 
posição frente à realidade se altera e esta já não é mais vista como antes porque a 
nova perspectiva assumida pelo indivíduo ampliou sua compreensão da realidade. 
Na leitura, o leitor encontra-se com o texto e, ao compreendê-lo, vai modificando-
o, ajustando e ampliando as suas concepções, as quais vão exercendo um impacto 
sobre a sua percepção. Observemos a posição assumida pela professora M.L.S. que 
tal como T.V.S. na experiência anterior corrobora com essa assertiva, quando 
questionada sobre a relação da leitura e a realidade, ao afirmar que  

  



A leitura foi muito importante, foi fazendo eu descobrir novos caminhos, sem isso 
talvez eu não tivesse conseguido gostar, se eu tivesse só na sala de aula fazendo 
aquilo ali por obrigação e sem entender o que eu estava fazendo. (M.L.S). 

  

Por isso, a formação leitora interfere na prática em sala de aula. No caso do Projeto 
Salvador, considerando que o curso foi constituído na demanda das próprias 
professoras, essa interferência foi visível, embora houvesse aquelas que não 
encontraram ressonância imediata com a proposta. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Queríamos, tal como Proust, que o livro continuasse... Esse era o nosso desejo e 
esperamos que também tenhamos despertado nos leitores o desejo em "obter 
outras informações sobre [...] os personagens'' desse trabalho. 

Buscamos, pois, confrontar duas experiências distintas para analisar como as 
histórias de leitura interferiram na formação de sujeitos leitores, entendendo que as 
experiências que os mesmos adquiriram com as leituras realizadas no decorrer do 
seu desenvolvimento foram determinantes para o seu desempenho e sua 
aprendizagem em geral, bem como na sua inserção social.  

Por isso, essas experiências precisam ser interessantes, válidas e agradáveis de 
modo que o sujeito sinta que vale a pena constituir-se como leitor. O processo 
inicial de reconhecimento de palavras se converte em uma leitura de conteúdos 
significativos e ocupará um lugar importante na vida do mesmo.  

Nosso estudo reafirma que o estímulo à leitura desde a infância será fator 
preponderante para a formação pessoal e, sobretudo, o desempenho docente. Os 
diferentes relatos fornecem pistas para potenciais estratégias de resgate da 
formação leitora nos distintos contextos em que o livro se apresenta, ora como 
instrumento de coesão ora como objeto de fascínio, o que desperta na geração de 
nossas professoras, a formação leitora posta em prática na família e na escola. 

  

  

REFERÊNCIAS 

  

CERTEAU, Michel de.  A Invenção do Cotidiano: as artes do fazer. Petrópolis, 
Vozes, 1998. 



JOSSO, Marie Christine. Experiências de vida e formação

MACEDO, Roberto Sidnei. O rigor fecundo - A Etnopesquisa crítica como analítica 
sensível e rigorosa do processo educativo. 

. São Paulo: Cortez, 
2004. 

Revista da FACED

NÓVOA, Antônio. 

, vol, 4, Ano 2000.   
18 p. Disponível em 
<http://www.revistafaced.ufba.br/viewarticle.php?id=278&layout=abstract>. 
Acesso em: 29 fev. 2008. 

Profissão Professor

NÓVOA, António. (Org.) 

. 2.ed. Porto. Porto Editora. 1992. 

Vidas de Professores

_________.  

.  2  ed. Portugal: Porto, 1995. 

Os professores e sua formação

PROUST, Marcel. 

. Lisboa: Dom Quixote, 2000.  

Sobre a leitura

RAMOS, Jandilene. 

. Trad. Carlos Vogt. Campinas, SP: Pontes, 1989. 

A concepção de leitura no discurso e na prática do 
professor

SOUZA, Elizeu Clementino. 

. UFPR: dissertação de mestrado em Letras, 2006. Acesso em 30 de 
janeiro de 2008. 

O conhecimento de si: estágio e narrativas de 
formação de professores. D&A / UNEB, 2006.  

 

  

[1] ALMEIDA, Carla Verônica. Trajetórias de vida e de leitura

[2] O memorial de formação é um dos trabalhos de conclusão de curso que é 
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