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RESUMO

Analisar a concepção de leitura que emerge dos textos elaborados por quatro alunas
do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Barbacena é o objetivo desse trabalho. Para compreender essas concepções,
utilizamos três dispositivos. O primeiro; traçar o perfil de leitora dessas alunas
através de um questionário. O segundo; analisar os textos produzidos a partir da
leitura dos contos “Felicidade clandestina” e “Restos de carnaval”, de Clarice
Lispector, para tanto as alunas produziram dois textos, um logo após a leitura que
fizeram e o outro depois de nossa intervenção. O terceiro dispositivo foi a construção
de um memorial de leitura depois de terem lido o romance “A hora da estrela”,
também de Clarice Lispector. Ao compreendermos o conceito de letramento como
um conjunto de práticas sociais, que utilizam a leitura e a escrita, com finalidades e
contextos específicos e considerarmos a literatura como um tipo de leitura e escrita
específicas, o conceito de letramento mostra-se bastante pertinente para a análise
de alguns aspectos que tangem às concepções de leitura: estruturalista,
interacionista e discursiva. Como aporte metodológico, optamos pela cartografia:
pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Essa metodologia contempla a
pesquisa a ser feita com os sujeitos envolvidos, visto que a cartografia nos permite
mapear o percurso de leitura dessas alunas. Na análise do perfil das alunas ficou
evidente

que

prevaleceu

o

modelo

autônomo

de

letramento

literário,

desconsiderando o contexto para a produção de sentido, visto que as aulas de
literatura, da Educação Básica, privilegiaram o sentido posto somente no texto. Na
análise da produção de texto e nos memoriais, percebemos que houve uma
movimentação das alunas em relação à mudança na concepção de leitura, antes da
nossa intervenção os textos refletiam uma visão estruturalista, em um processo de
decodificação em que o sentido estaria totalmente dependente do texto, depois da
intervenção o papel de leitora foi mais ativo, em um processo de construção de
sentido, de interação entre autor, leitor e texto. Concluímos que uma intervenção
mais sistematizada, direcionada na perspectiva do letramento, poderá alterar a
concepção leitora, de interacionista para discursiva, em que leitor e autor são
produtores de sentido.

Palavras chave: letramento, leitura, concepção de leitura, cartografia.

ABSTRACT

The purpose of this work is to analyze the concept of reading which emerges from
texts written by students of the Pedagogy course from UEMG/Barbacena. In order to
understand those concepts we used three devices. First: outlining the reading
profiles of those students through a questionnaire. Second: analyzing texts produced
from the reading of the short stories "Felicidade Clandestina” and “Restos de
Carnaval", both written by Clarice Lispector. For this analysis, the students produced
two texts, one right after the reading, and another after our intervention. The third
device was the construction of a reading reflective diary after reading the novel "A
Hora da Estrela" by the same author, Clarice Lispector. When we understand the
concept of literacy as a set of several social practices, which uses reading and
writing in specific purposes and contexts, and consider the literature as a specific
type of reading and writing, it reveals its pertinence in the analysis of some aspects
of the reading concepts: structuralist, interactionist and discursive. As methodological
support we chose cartography: intervention-research and production of subjectivity.
This methodology focuses on the research to be carried with the involved subject,
since the cartography allows us to map the reading path of those students. In the
profile analysis of those students it became evident that the literary literacy
autonomous model prevailed, disregarding the context in the construction of
meaning, since in their literature classes, in basic school, those students were used
to giving meaning only to what was in the text. In the text production and reflective
diaries analysis we observed some changes in the students‟ conception of reading.
Before our intervention, the texts reflected a structuralist view in a process of
decoding in which the meaning was completely dependent on the text. After the
intervention, the reader's role became more active, in a process of meaning
construction and interaction between author, reader and text. Therefore, we conclude
that if there is a more systematic intervention, directed to the perspective of literacy, it
could be a change on the reader's conception from interactionist to discursive, in
which the reader and the author are the constructors of meaning.

Keywords: literacy, reading, reading concepts, cartography
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INTRODUÇÃO
[...] Não importa com que faixa etária trabalhe o
educador ou educadora. O nosso é um trabalho
realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas
gente em permanente processo de busca. Gente
formando-se, mudando, crescendo, reorientandose, melhorando, mas porque gente, capaz de
negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de
transgredir. Não sendo superior nem inferior a
outra prática profissional, a minha, que é prática
docente, exige de mim um alto nível de
responsabilidade ética de que a minha própria
capacitação científica faz parte. [...] Se não posso,
de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não
devo, de outro, negar a quem sonha o direito de
sonhar. Lido com gente e não com coisas
(FREIRE, 2005, p.144).

De professora à pesquisadora

A leitura dessas palavras de Freire traduz a inquietação dessa
dissertação, porque além de apontar para a responsabilidade da profissão docente,
também possibilita o encontro entre o sujeito que ensina e o sujeito que aprende
com vários outros sujeitos que também aprendem e ensinam. Sujeitos que estão se
formando, sujeitos que leem, que escrevem. Atravessada por todos esses sujeitos
surge a questão dessa pesquisa: que concepções de leitura emergem dos textos
produzidos por alunas1 do curso de Pedagogia da UEMG/Barbacena?
Minha trajetória profissional sempre foi ligada à educação. Atuo na
Educação Básica como docente de Língua Portuguesa e sempre procurei, ao
exercer minha profissão, evidenciar para os alunos, a importância da leitura e da
escrita na formação do cidadão, entendendo-a como um processo para além da sala
de aula.
Também sou professora no curso superior de Pedagogia da Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG/Barbacena. Nela, leciono as disciplinas de
Produção de Texto e Alfabetização e Letramento. E foi na universidade, em contato
com a Pesquisa e a Extensão que ficou ainda mais evidente a necessidade de que
saber ler e escrever precisa ir além da decodificação das palavras.
Para mim, a universidade foi esse espaço privilegiado, porque atuando na
formação de professores, é possível, não só pensar em como tornar alunos leitores
1

Alunas escolhidas a partir de critérios que serão explicitados no corpo desse texto.
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e produtores de texto, mas ainda, poder olhar como pesquisadora e analisar a
concepção de leitura de um grupo de alunas, que participaram de um projeto de
extensão e foram os sujeitos dessa pesquisa.
Essa é a motivação para a escolha do tema dessa pesquisa, que pode
ser compreendida pelas reflexões realizadas em diferentes momentos dessa minha
trajetória pessoal e profissional.
Eu sempre me identifiquei com a disciplina de Língua Portuguesa e, ainda
mais, por Literatura, principalmente pelas muitas possibilidades de leitura que ela
proporciona. Isso justifica a escolha das leituras que as alunas fizeram. Lembro-me
dos livros lidos no Ensino Fundamental e Médio, dos trabalhos propostos e do
prazer que sentia com as diferentes leituras.
Mais tarde, fiz minha opção pelo Magistério, um curso profissionalizante,
que habilitava para ser professor de primeiro grau, de primeira à quarta série. Eram
novos olhares para a leitura; aprender para ensinar, um conhecimento adquirido e
elaborado a partir das leituras que ia fazendo, articulando a teoria e a prática,
podendo refletir e, posteriormente, agir em sala de aula. Posso dizer que tive, nesse
período, professores que despertaram em mim o interesse e o gosto por ler literatura
brasileira. Formei-me, então, como professora primária, mas não exerci essa função.
Na continuação de meus estudos, fiz a opção pelo curso superior de
Letras. Mais amadurecida, o curso me permitiu um contato ainda mais próximo com
a literatura, pude me enveredar por outros caminhos; navegar junto com Castro
Alves no Navio Negreiro, poetizar com Cecília Meireles, aventurar pelo universo
feminino de Clarice Lispector, entender a metáfora de Iracema, e entre tantas outras
leituras, ir me constituindo como leitora, desenvolvendo concepções e capacidades
leitoras importantes para a minha escolha profissional.
Era uma época distante da tecnologia, sem computador e internet,
portanto, sem nenhuma rede social. Talvez por isso ou em consequência disso, a
leitura sempre esteve muito presente na minha vida. Um prazer adquirido com o
exercício cotidiano de ler. Acredito que essa experiência com a leitura foi essencial
em minha formação pessoal, e, principalmente, como docente.
Diante das leituras que fazia no grupo de pesquisa2 e também para a
preparação das aulas, sentia que precisava ampliar meus conhecimentos. A
2

Núcleo de Pesquisa
UEMG/Barbacena

Educação,

Subjetividade

e

Sociedade

(NPESS)

certificado

pela
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participação em seminários, congressos, cursos e na disciplina isolada3 de mestrado
aproximaram-me de teóricos que discutiam sobre questões relacionadas à
alfabetização, letramento, leitura e escrita, como Street (2003), Soares (1996), Rojo
(2000), Marinho (2007).
Os textos lidos e as discussões me conduziram a refletir sobre a maneira
com que esses aportes teóricos podiam ajudar no Ensino, na Pesquisa e na
Extensão, esclarecendo sobre algumas questões que estão presentes no contexto
científico e suas implicações para o ensino e aprendizagem, envolvendo o
letramento, a leitura e a escrita.
Ensino, Extensão e Pesquisa: um caminho para a leitura
Para contextualizar essa pesquisa, fizemos um caminho que articulou Ensino,
Extensão e Pesquisa. Em 2006 iniciamos na UEMG/Barbacena o Núcleo de
Pesquisa Educação, Subjetividade e Sociedade, um espaço acadêmico cujo objetivo
era discutir, ainda que de maneira inicial, teorias ligadas à temática do Letramento,
da Leitura e da Escrita, bem como refletir sobre as nossas práticas.
As discussões no grupo foram amadurecendo e, a partir das leituras que
fazia, eu me identificava com a extensão, pelos desafios que ela propunha e pela
possibilidade de aproximação com professores e alunos da rede pública de ensino
da cidade de Barbacena. Sem preterir o Ensino ou a Pesquisa, foi nos projetos de
Extensão que encontrei espaço para pensar minha carreira acadêmica.
A partir de 2011, mais especificamente, iniciamos no grupo uma discussão
sobre a construção de uma identidade extensionista para o núcleo. Isso se tornou
possível por meio da criação de um programa de extensão denominado Letramento
e Ludicidade4. Esses dois conceitos perpassam as pesquisas que desenvolvemos e
integram todos os trabalhos extensionistas, os quais são amparados pelas
discussões teóricas que mantemos no núcleo.
A extensão universitária, esse elo entre universidade e comunidade,
proporciona trocas de experiências e conhecimentos tanto ao professor quanto ao
3

Disciplina ministrada pelos professores Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo e Carlos Henrique
de Souza Gerken, na Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ, em 2009, no Programa de
Pós-Graduação em Educação: Estudos sobre Letramento e suas Implicações para o Campo da
Alfabetização.
4
Programa de extensão desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa Educação, Subjetividade e
Sociedade.
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aluno, que pode vivenciar situações contributivas para sua formação profissional.
Para além, a Extensão nos permite observar, refletir e ressignificar o Ensino e a
Pesquisa e, consequentemente, ressignificar a nós mesmos e o olhar que temos
para os outros.
Nesse caminho, surgiram outras possibilidades para se pensar sobre
como o letramento se apresenta na universidade, e a proposta desse projeto foi
sendo construída a partir do Ensino, da vivência da sala de aula.
Na disciplina de Alfabetização e Letramento, ministrada por mim na
UEMG, uma das atividades propostas era que os alunos fizessem uma sequência
didática a partir de um gênero, aqui entendido conforme os fundamentos do
pensador russo Bakhtin (2003).
Os gêneros são concebidos em sua relação com as práticas sociais, em
outras palavras, não se pode considerar que os textos funcionam de forma
independente ou autônoma na produção de significação. Isso implica dizer que não
escrevemos uma carta de amor da mesma forma que escrevemos uma carta para
uma empresa ao fazer uma reclamação. Não falamos com amigos da mesma forma
que falamos na apresentação de um congresso. Tantos os textos orais quanto os
escritos são diferentes, porque sua produção se dá em condições diferentes.
Portanto, para Bakhtin,
[...] todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana [...] Os
enunciados refletem as condições e as finalidades de cada referido campo,
não só pelo seu conteúdo (temático) e pelo estilo de linguagem, ou seja,
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua,
mas, acima de tudo por sua construção composicional (BAKHTIN, 2003, p.
361).

Nesse sentido, todas as nossas produções, sejam orais ou escritas, se
baseiam em formas-padrão “relativamente estáveis de estruturação, os quais
denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 262). Os estudos sobre os
gêneros são importantes, porque ampliam a compreensão do processamento de
recepção e produção do texto.
Utilizamos o conceito de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para
desenvolver a sequência didática, “como um conjunto de atividades escolares
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito” (p. 97).
Essas sequências tinham como finalidade ajudar os alunos a conhecer um gênero,
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de forma que eles pudessem ter contato com a leitura e a escrita desse gênero,
dentro dos limites de cinco dias da realização do projeto na escola. Esse tempo foi
estipulado pela direção das escolas, justificada pela programação que já estava
prevista no calendário escolar.
Trabalhando de forma interdisciplinar com o conteúdo de Práticas
Pedagógicas de Formação no Ensino Fundamental I5, os alunos do projeto, com as
sequências elaboradas, foram às escolas e desenvolveram um projeto de
intervenção. Em seguida, fizeram um relatório apresentando os resultados de suas
intervenções. Todos os projetos que tinham contação de histórias foram muito bem
aceitos pelas crianças.
Diante dessa constatação, transformamos a proposta de Ensino em uma
proposta de Extensão. Em 2011, o Projeto de Extensão: “Quem conta um conto
aumenta um ponto: a contação de histórias e o lúdico” teve como público alvo
crianças de escolas municipais de Barbacena. Em 2012, além das escolas
municipais, o projeto foi estendido para algumas escolas públicas estaduais.
Em 2013, submetemos o projeto ao Programa de Apoio à Extensão
PAEx/UEMG. Nos dois anos em que o projeto de extensão foi desenvolvido, os
alunos voluntários se dedicaram às leituras e à organização das oficinas, e cada vez
que iam a uma escola diferente traziam novas impressões, algumas inquietações e
sempre buscavam aprimorar-se na contação que escolhiam.
Na edição do projeto de extensão realizado em 2013, observamos, que os
universitários que participavam do projeto apresentavam dificuldades na execução
das oficinas, especialmente, em relação às leituras que foram propostas. No
começo, em conversa informal, eles disseram que não haviam passado pela
experiência de participar de um projeto de extensão e não se sentiam familiarizadas
com textos literários, dizendo ser a leitura muito complexa, com palavras difíceis,
dificuldade para fazer inferências, de fazer uma leitura mais profunda, de
compreender algumas metáforas, de ler nas “entrelinhas” levando em consideração
a plurissignificação dos textos literários. Nas leituras que faziam, perguntavam-se
qual a mensagem do texto, qual sua ideia principal, como poderiam “captá-la”, o
5

Disciplina da grade curricular do Curso de Pedagogia na UEMG/Barbacena. Incluem as atividades
preparatórias de pesquisa, estágio e atividades de integração pedagógica, que se concretizam nos
projetos interdisciplinares, mantendo o aluno no trabalho coletivo, em permanente contato com a
realidade, integrando teoria/prática, com aprofundamento da reflexão sobre a sala de aula, a escola e
a sociedade. A prática coletiva permeia todo o processo, desde o planejamento até o resultado final,
com avaliação no processo, a partir das demandas dos alunos e dos professores.
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sentido de determinadas palavras e a moral da história para poderem “passar” para
as crianças, na tentativa de encontrar todo o sentido no texto numa leitura enquanto
codificação.
A partir dessa observação, percebemos que seria necessário investigar
as concepções de leitura destes alunos6 e propor algumas formas de intervenção,
com vistas a possibilitar-lhes uma reflexão sobre os processos de leitura,
especificamente, pela leitura de textos literários. Esses processos serão melhor
descritos no capítulo 2, destinado à apresentação metodológica da pesquisa.
A literatura pode abrir novas possibilidades, porque dela nascem várias
outras leituras que se incorporam na vivência de cada leitor e marcam a história de
cada um. Assim, o questionamento que se coloca estaria relacionado à
compreensão de leitura dessas alunas e de que forma, a partir dessa compreensão,
o professor pode refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa e Literatura, na
perspectiva do letramento como prática social.
Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender que concepção de
leitura emerge dos textos elaborados por alunas do curso de Pedagogia da
UEMG/Barbacena. Mais especificamente, analisaremos: o perfil de leitoras; os textos
produzidos pelas alunas antes e depois da leitura dos contos “Felicidade
clandestina” e “Restos de carnaval”, de Clarice Lispector e um memorial de leitura
construído após a leitura do romance “A hora da estrela”, também de Clarice
Lispector e se intervenções sistemáticas direcionadas para o letramento podem
alterar essa concepção.
Na busca da compreensão da concepção de leitura presentes nos textos
produzidos pelas alunas e para a análise e interpretação dos resultados, recorremos
à proposta teórica de Coracini (2005) em relação ao ato de ler, ou seja, a
apresentação de três concepções de leitura: estruturalista, interacionista e
discursiva.
Buscamos, para além dessas concepções, um referencial teórico que nos
permitisse compreender acerca do letramento e da possibilidade de relação desse
conceito com as estratégias de leitura. Para tanto, elegemos Street (1984; 2003),
Soares (2004), Mortati (2004), Marinho (2007), dentre outros que discutem
letramento, leitura e escrita.
6

Nesta pesquisa, não analisamos as concepções de leitura de todos os alunos que participavam do
projeto. Utilizamos aqui apenas quatro sujeitos.
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Como

aporte

metodológico,

optamos

pela

cartografia:

pesquisa-

intervenção e produção de subjetividade. Essa metodologia contempla a pesquisa a
ser feita com os sujeitos envolvidos, dada a flexibilidade que ela permite de mapear
e mudar o rumo, quando não há metas específicas, nem caminhos previamente
traçados. Embasamo-nos em Passos; Kastrup e Escóssia (2012).
A dissertação organiza-se em três capítulos. No capítulo 1, introduzimos

os conceitos de letramento, discutindo de que forma esses conceitos nos ajudam na
compreensão das concepções de leitura que emergem nos textos das alunas.
No capítulo 2, refletimos sobre a cartografia como método de pesquisa,
seus princípios e definição. Apresentamos a metodologia adotada para essa
investigação, descrevendo o percurso feito pelas alunas a partir do projeto de
extensão e mapeando as ações que foram construindo essa pesquisa.
O capítulo 3 contempla as análises dos mapeamentos da pesquisa,
dialogando com as teorias para analisar o perfil de leitora das alunas e as
concepções de leitura que emergem dos textos que foram produzidos a partir dos
contos e do romance de Clarice Lispector.
Por fim, nas considerações finais, tecemos algumas reflexões acerca dos
resultados da pesquisa, assinalando as contribuições deste estudo para o campo de
investigação.
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1

LETRAMENTO: UM FENÔMENO MULTIFACETADO

Desde a década de 1980, muitos pesquisadores vêm produzindo estudos
na tentativa de compreender a natureza complexa e multifacetada constitutiva do
fenômeno chamado letramento. A palavra letramento é uma tradução para o
português da palavra inglesa literacy, para Soares (2004) o letramento é o resultado
da ação de ensinar a ler e escrever.
Em entrevista concedida à “Revista Língua Escrita”, em 2009, Street
afirma que a tendência verificada na língua inglesa é a de não utilizar o termo
“alfabetização” nos círculos educacionais, mas a de usá-lo para falar de mudanças
históricas ou de projetos de desenvolvimento. Para compreender o letramento,
conforme sugere a própria formação dos estudos sobre esse termo, é importante
entender também o termo alfabetização.
No Brasil, para os termos alfabetização e letramento, Soares (2004)
propõe uma distinção. Ela afirma ser a alfabetização ligada à aquisição e
decodificação dos códigos, e o letramento ligado aos usos sociais da leitura e
escrita. Ao mesmo tempo em que distingue esses dois processos, porque requerem
habilidades diferentes, a autora aponta que eles também são indissociáveis, um não
precede o outro, portanto, a alfabetização deve ocorrer na perspectiva do
letramento.
Palavras como alfabetização, alfabetizado, analfabeto e analfabetismo
são bastante usadas e seus significados relativamente conhecidos, porém não
acontece o mesmo com a palavra letramento, pois, segundo Mortatti (2004), esse
conceito é “de recente introdução em nossa língua e diretamente relacionada[o] com
a visibilidade de novos fenômenos e com a constatação de novas formas de
compreendê-los e explicá-los” (p. 35).
Para referenciar essa mudança, surge, na década de 1980, o termo
“letramento”, como nos explica Soares:
Na língua sempre aparecem palavras novas quando fenômenos novos
ocorrem, quando uma nova ideia, um novo fato, um novo objeto surge, são
inventados, e então é necessário ter um nome para aquilo, porque o ser
humano não sabe viver sem nomear as coisas: enquanto nós não as
nomeamos, as coisas parecem não existir (SOARES, 2004. p. 34).
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Para explicar essa necessidade de nomear, Soares toma como exemplo a
palavra globalização. Se abrirmos o jornal, podemos encontrar facilmente essa
palavra e a usamos com frequência. No entanto, ela não era usada no sentido que
usamos atualmente. “Por que surgiu a palavra globalização? Porque surgiu um
fenômeno novo na economia mundial, e foi preciso dar um nome a esse fenômeno
novo - surge assim a palavra nova” (SOARES, 2004, p. 34).
Portanto, esses novos fenômenos dizem respeito às perspectivas que a
cada dia se ampliam diante da nova realidade social e de todas as situações
discursivas nas quais as pessoas estão inseridas, porque a sociedade hoje exige
mais do que a apropriação do código da escrita, preocupa-se com a consequência
desse conhecimento na vida das pessoas.
Se “educação” é uma palavra conhecida e utilizada em seus diferentes
significados, o mesmo não se pode afirmar em relação a “letramento”. Em
nosso país, esta palavra começa a ser utilizada nos anos 80 por
pesquisadores da área da Educação e Linguística e, gradativamente, vem
ganhando visibilidade em outros espaços da sociedade (MORTATTI, 2004,
p. 11).

Podemos constatar, dez anos depois da publicação do livro “Educação e
letramento”, do qual foi retirada a citação acima, a concretização do que diz Mortatti:
a palavra letramento está ganhando visibilidade. Porém, ainda que esse conceito
esteja em muitos documentos oficiais na área da educação, na formação de
professores e em muitas publicações, ele ainda suscita indagações, pela
complexidade que o envolve.
Os conceitos de letramento, tratados nos cinco capítulos do referido livro,
são também objeto de estudo de outros autores, isto nos revela sua amplitude e
resulta nessa afirmação:
A maior parte das dúvidas e controvérsias têm sua origem na dificuldade de
formular uma definição precisa e universal desse fenômeno e a
impossibilidade de delimitá-lo com precisão. Essa dificuldade e
impossibilidade deve-se ao fato de que o letramento cobre uma gama de
conhecimentos, habilidades, usos e funções sociais (SOARES, 2004, p. 65).

Segundo a autora, não é fácil ter uma resposta única ou linear para
conceituar letramento, porque ele envolve a diversidade social, os contextos em que
se encontram as práticas de leitura e escrita, a compreensão de que elas são
constituídas e valorizadas de diversas formas.
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A fim de entender essa mudança de paradigma que ocorreu na educação
brasileira, Soares aponta:
Um fato que sinaliza bem essa mudança, embora de maneira tímida, é a
alteração do critério utilizado pelo Censo para verificar o número de
analfabetos e de alfabetizados: durante muito tempo, considerava-se
analfabeto o indivíduo incapaz de escrever o próprio nome: nas últimas
décadas, é a resposta à pergunta ”sabe ler e escrever um bilhete simples?”
[...] Ou seja: da verificação de apenas a habilidade de codificar o próprio
nome passou-se à verificação da capacidade de usar a leitura e a escrita
para uma prática social (ler ou escrever um “bilhete simples”) (SOARES,
2004, p. 21).

Essas práticas sociais de leitura e escrita estão presentes nas nossas
vidas a partir do momento em que começamos a conhecer e querer compreender o
mundo que nos cerca. Elas auxiliam ainda na necessidade de dar sentido a tudo que
nos rodeia, a perceber o mundo sob diferentes óticas, a relacionar a ficção com o
que vivemos na realidade.
Ainda segundo a autora, em seu livro “Letramento: um tema em três
gêneros”, uma das primeiras pesquisadoras a utilizar o termo letramento é Kato no
livro intitulado “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, de 1986”.
Depois, em 1989, Tfouni cita, no capítulo que introduz o livro “Adultos não
alfabetizados: o avesso do avesso”, a distinção entre alfabetização e letramento.
“Talvez seja esse o momento em que o Letramento ganha estatuto de termo técnico
no léxico dos campos da Educação e das Ciências Linguísticas” (SOARES, 2004, p.
15).
A partir daí, o termo se torna frequente nos textos de outros autores. Em
1995, no livro “Os significados do letramento: uma perspectiva sobre a prática social
da escrita”, organizado por Kleiman, o qual reúne vários resultados de pesquisa que
se realizaram no Brasil, o letramento é definido como sendo “[...] um conjunto de
práticas sociais cujos modos específicos de funcionamento têm implicações
importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas
constroem relações de identidade e poder” (KLEIMAN, 1995, p. 15).
Podemos dizer que um país que está democratizando o acesso à escola
exige cada vez mais do sujeito uma postura diferente frente a esse novo mundo. Daí
a necessidade de também compreender o letramento como um fenômeno bastante
complexo, mas que proporciona várias possibilidades de leitura e de escrita na
sociedade.
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O termo letramento preenche essa lacuna porque “dá conta das
habilidades discursivas, linguísticas, técnicas, cognitivas, que são condicionadas por
fatores sociais, políticos e culturais” (MARINHO, 2007, p. 4). Isto significa que o
sujeito precisa ativar vários conhecimentos para que possa ler e escrever,
construindo sentido para o que lê e escreve.
Não há como negar que o mundo da escrita faz parte da nossa sociedade
e ela está presente no trabalho, no espaço doméstico, nas ruas. A cada dia somos
solicitados a produzir textos escritos em diversas situações como: um bilhete, uma
lista de compras, o preenchimento de um questionário. Também somos solicitados a
ler textos como embalagens, placas, notícias. Na sociedade em que vivemos, seria
bastante difícil realizar muitas tarefas usando somente a oralidade.
Somos cercados por material escrito e de pessoas que a todo tempo
usam a leitura e a escrita, “uma sociedade cada vez mais grafocêntrica” (SOARES,
2004, p. 45), e o acesso das pessoas à escrita se dá, na maioria das vezes, pelas
portas da escola. Sabemos que ela não é única instituição nesse processo, mas,
tradicionalmente, ela ainda é responsável por essa formação do indivíduo, cabendolhe a educação formal que orienta esse processo de forma metodológica.
Se, historicamente, o conceito de alfabetização esteve relacionado ao
ensino e aprendizagem da “tecnologia da escrita”, ou seja, à capacidade de codificar
e decodificar sinais gráficos, todas as mudanças culturais, econômicas e sociais
ocorridas tornaram esse conceito insuficiente para representar a situação da
população no que se refere à apropriação da linguagem escrita.
“À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada
vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever” (SOARES, 2004, p. 44), a escola,
inserida nessa sociedade, não está isenta dessas transformações, e é preciso refletir
sobre essas mudanças.
Diante dessa realidade, não é mais possível apenas aprender a ler e a
escrever, porque uma parcela significativa de procedimentos, habilidades e atitudes
que fazem com que as pessoas se apropriem dos conhecimentos exige o domínio
da leitura e da escrita, o que ultrapassa o processo de codificar e decodificar a
língua escrita.
Em uma busca feita na página do mestrado em Educação da
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), verificamos nos títulos de onze
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dissertações7 a presença das palavras alfabetização e/ou letramento. Vale ressaltar
que é um programa ainda novo, instalado em 20088. Isto demonstra que as reflexões
que decorrem dessa temática continuam atuais. Além disso, muitos dos problemas
não foram resolvidos ou se apresentam de forma diferente, precisando ainda de um
olhar atento.
Embora haja diferentes conhecimentos entre leitura e escrita, Soares nos
explica que:
O letramento é um estado, uma condição: o estado ou condição de quem
interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com diferentes
gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a
leitura e a escrita desempenham em nossa vida. Enfim: letramento é o
estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas
de leitura e escrita (SOARES, 2004, p. 44).

Ainda segundo Soares (2004), entender a importância das palavras,
estado ou condição, leva-nos à compreensão das diferenças entre analfabeto,
alfabetizado e letrado. Pressupõe-se que a pessoa que aprende a ler, escrever e
envolver-se em práticas de leitura e de escrita “torna-se uma pessoa diferente,
adquire outro estado, uma outra condição” (SOARES, 2004, p. 36).
A partir dessa afirmação, podemos dizer que o sujeito letrado pode não
mudar necessariamente sua condição social, cultural, mas muda a forma de pensar
o mundo e a sociedade, modifica a maneira de lidar com os bens culturais, com as
pessoas e o contexto em que vive.
No diálogo com esses autores percebemos o quanto ainda se pode
pesquisar sobre esse multifacetado fenômeno chamado letramento. Por ele ser
ligado a dois fenômenos tão diferentes e complexos: a leitura e a escrita, que se
modificam com as transformações pelas quais passam a sociedade, essas
discussões ainda devem se estender por algum tempo.
Se entendemos o processo de leitura e escrita como atividade social, em
que o sujeito deve se tornar letrado, porque precisa enfrentar os muitos desafios que
a sociedade lhe impõe, cabe aqui uma discussão sobre letramento autônomo e
letramento ideológico.

7

Souza (2010), Silva (2010), Mazilão Filho (2011), Lopes (2011), Chagas (2011), Oliveira (2011),
Cruz (2012) Neves-Junior (2012), Almeida (2012), Santos (2014), Amaral (2014). Essas dissertações
estão disponíveis em <http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/defesas_de_dissertacao. php>.
Acesso em: 5 dez. 2014
8
Informação disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao>. Acesso em: 5 dez. 2014
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1.1

Letramento: modelo autônomo e modelo ideológico

A partir dos anos 1980, em meio aos contextos de desenvolvimento e
com o advento dos estudos sobre o letramento, surgem algumas proposições
teóricas. Para abordar estas questões etnograficamente, os pesquisadores
construíram conceitos trazendo alguns termos novos e ressinificando outros.
Os chamados “Novos estudos do letramento” (NLS - sigla em inglês para
New Literacy Studies) (STREET, 1984; 1995; 2003) representam uma nova
perspectiva para a linguagem, porque alteram o foco dado ao letramento. Se antes o
foco era dado à aquisição de habilidades, agora passa a compreender o letramento
como uma prática social (STREET, 2003).
Essa abordagem acerca do letramento, acontecida nos países de língua
inglesa, também está presente em pesquisas no Brasil e propõe duas concepções
de letramento: o autônomo e o ideológico. Refletir sobre esses modelos propostos
por Street são importantes para que possamos perceber nos processos de
letramento todas as tensões que se instauram nesse campo.
Entendemos, na abordagem autônoma, que há apenas uma forma de se
conceber o letramento, nele a modalidade escrita é vista como um produto completo
em si mesmo, cuja interpretação é determinada pelo funcionamento e articulação
dos elementos internos do texto (STREET, 1984). Dessa forma, o letramento é
pensado como atividade única e singular, e a prática letrada, como universal e não
varia, já que é a mesma em qualquer situação comunicativa.
Portanto, a abordagem autônoma defende que a compreensão do código
linguístico é suficiente para entendê-lo como tal. “As atividades de leitura e escrita
como neutras e universais” (MORTATTI, 2004, p. 102) seriam capazes, então, de
promover, por si só, o pensamento crítico e abstrato do indivíduo, o que significa
desconsiderar o contexto social.
O não levar em conta o contexto social possibilita o pensamento de que a
leitura e a escrita podem ser interpretadas da mesma maneira, pois essa
interpretação estaria determinada pelo próprio texto e não por aspectos externos a
ele.
Pensar sobre esse ponto de vista é ter a crença de que é possível
desenvolver a leitura e escrita da mesma forma em qualquer lugar. Por exemplo, em
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uma escola na capital, uma comunidade rural ou uma tribo indígena, “nesse sentido,
pode-se pensar em letramento no singular” (MORTATTI, 2004, p. 102).
Rojo (2000) mantém essa linha de pensamento. Para a autora:
O “modelo autônomo” define-se principalmente, por pressupor uma maneira
única e universal de desenvolvimento do letramento, [...] quase sempre
associada a resultados e efeitos civilizatórios, de caráter individual
(cognitivos) ou social (tecnológicos, de progresso e mobilidade social)
(ROJO, 2000. p. 02).

Visto dessa forma, podemos pensar conforme Street (2003): “as pessoas
precisam aprender uma forma de decodificar as letras, e depois poderão fazer o que
desejarem com o recém-adquirido letramento” (p. 03).
Como alternativa a esse modelo, o “ideológico enfoca a dimensão social
do letramento” (MORTATTI, 2004, p. 103). Street (1984) defende a tese de que não
só a escrita, mas também a leitura é uma atividade humana complexa e inseparável
das pessoas e dos lugares onde elas se configuram. Nesse pensamento, a leitura e
a escrita, no modelo ideológico, são consideradas interligadas à ideologia e ao
contexto sócio-histórico em que aparecem, ou seja, na comunidade em que eles
estão inseridos.
Street (1984) define letramento em termos de práticas sociais de leitura e
escrita, as quais envolvem valores, usos e os significados atribuídos a elas por
determinados grupos culturais em função de determinado contexto, tempo e espaço,
condicionado por relações de identidade e poder.
A partir desse pensamento, o modelo ideológico abarca uma visão mais
culturalmente sensível de práticas e letramento, como aquelas que variam de um
contexto para outro, porque toma o letramento como uma prática social, não
simplesmente uma habilidade técnica e neutra. Logo, os usos e as funções do
letramento não são universais e não podem ser generalizados, porque variam
conforme a situação em que são observados.
Podemos então pensar que no modelo ideológico, a maneira com que
agem professores e alunos já é uma prática social que afeta a natureza do
letramento que está sendo aprendido. Logo, a leitura e a escrita são concebidas
como práticas sociais determinadas pelo contexto de interação comunicativa.
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Não podemos negar, portanto, que as práticas de letramento que ocorrem
nos variados contextos, como em casa, na escola, na família ou entre lugares,
atendem a funções e propósitos diferentes.
Pautar-se no modelo ideológico é considerar que as pessoas têm
identidades, habilidades e envolvimento em relações sociais diferentes, Street
(2010) acredita que “selecionar só uma variedade de letramento pode não ter os
efeitos que se espera” (p. 37). Sendo assim, se tomarmos somente o modelo
autônomo de letramento, os resultados podem não ser os mesmos.
Para Street (2003), os termos letramento autônomo e letramento
ideológico não são dicotômicos, tais conceitos são fruto de visões ideológicas
diferentes acerca da escrita e de suas funções na sociedade. Nas palavras do autor:
A confrontação dos modelos ainda é bem saliente, especialmente nos
círculos políticos. Nesses círculos é possível encontrar uma predominância
tão forte do modelo autônomo que justifica propor o modelo ideológico. No
entanto, o modelo autônomo é ele mesmo, sem dúvida, um exemplo
clássico de ideologia. Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e o
modelo autônomo é apenas um dos exemplos de modelo ideológico. Assim,
os modelos não estão em uma situação de oposição absoluta, como se um
fosse identificado em detrimento de outro. Com essa caracterização,
refinamos os termos usados para descrever o letramento tal como o
encontramos na vida diária. Nessa direção, a distinção entre “eventos de
letramento” e “práticas de letramento” mostra-se pertinente (STREET, 2010,
p. 86).

Mortatti (2004), em consonância com Street, afirma que não existe um
único tipo de letramento, porque ele é um continuum em sua dimensão social. Nessa
dimensão social são também plurais os eventos de letramento e as práticas de
letramento.
Define-se por evento de letramento “situações em que a língua escrita é
parte integrante da natureza da interação entre participantes e de seus processos de
interação” (HEATH9, 1982 apud SOARES, 2003, p. 105). Para a autora essa
interação pode ocorrer oralmente, com a mediação da leitura ou da escrita, estando
os interlocutores face a face ou se a distância, com a mediação de um texto escrito.
Assim, escrever para um jornal respondendo a alguma questão, dar uma aula,
contar histórias são considerados eventos de letramento.
Mortatti usa as palavras de Street para definir práticas de letramento:
9

HEATH, Shirley B. Protean shaps in literacy events: ever shifting oral and literate tradicions. In:
TANNEM, D. (Ed). Spoken and writen language: exploring orality and literacy, Norwood. N. J.: Ablex,
1982, p. 91-117.
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[...] “são tanto os comportamentos exercidos pelos participantes num evento
de letramento quanto as concepções sociais e culturais que o configuram,
determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da leitura e/ou escrita
10
naquela particular situação” (STREET , 1995 apud SOARES, 2003, p.
105).

Como estão ligadas ao cultural, essas práticas se transformam de acordo
com o contexto e expressam como cada grupo social entende a leitura e a escrita, já
que padrões culturais de leitura e de escrita serão utilizados para resolução de uma
situação particular.
Para exemplificar o que seria prática de letramento e evento de
letramento, podemos dizer assim: dois colegas de classe resolvem escrever para
uma revista científica para responder à seção “Carta ao leitor”, sobre um tópico que
acharam interessante. A escrita dessa resposta constitui-se em um evento de
letramento. Quando discutem como escrever a carta, eles precisam eleger as formas
de falar e de escrever. O contexto onde se realiza essa conversa é chamado prática
de letramento, porque padrões de cultura e de leitura e escrita serão utilizados com
a finalidade de resolver uma situação particular. Se, por acaso, esses colegas
quiserem escrever para o jornal da escola precisarão utilizar outros padrões de
escrita e de fala, porque modificou a situação, e ela exige outra prática de
letramento.
Nessa perspectiva, o termo letramento passa a ser entendido não
somente de forma singular, mas como fenômeno plural, dinâmico e heterogêneo,
construído e significado conforme o contexto comunicativo e a situação interacional,
em estrita relação com contexto social, cultural, político e econômico.
Conforme sugere Street (1984), podemos falar em “múltiplas práticas de
letramento”, ou em “letramentos”, no plural, no lugar de “letramento”, no singular,
uma vez que seus conceitos variam no tempo e no espaço, estão a cargo do projeto
político e social que cada grupo pretende implementar. Nas palavras do autor:
A opção pelas múltiplas práticas de letramento é importante para não se
produzir uma visão “bancária” da educação. Seguindo a distinção formulada
por Paulo Freire entre educação bancária versus educação para a
conscientização, também entendemos que letramento não deve estar
associado a apenas uma forma de acúmulo de informações, mas deve estar
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STREET, Brian V. Social litaracies: critical approaches to literacy in develoment, ethnography
education. London: Longman, 1995.
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vinculado a práticas que promovem o empowerment
89).

11

(STREET, 2010, p.

A partir desse conceito é possível reconhecer que os sujeitos podem lidar,
na sociedade, com diversas práticas de letramento. Isso é importante porque
podemos considerar uma pessoa letrada em determinado evento de letramento, mas
não conseguir demonstrar as práticas que são exigidas em outro. Uma pessoa pode
ter domínio sobre alguns gêneros acadêmicos e pode não dominar as práticas
letradas digitais.
Portanto, o termo letramento pode ser entendido não somente de forma
singular, mas sim visto sob essas múltiplas práticas de letramento, como o
letramento digital, letramento acadêmico e, entre eles, o letramento literário.

1.2

Letramento literário: um olhar sobre a leitura e a literatura

O termo letramento literário, mesmo sendo um termo bastante recente usado pela primeira vez no Brasil, por Graça Paulino, em um trabalho apresentado à
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) - abre
espaço para novas formas de relação entre o texto literário e o leitor. Uma relação
pautada nas práticas de leitura e escrita, que não se reduzem à escola, embora
passe por ela, já que é considerada uma agência importante de letramento.
Conforme os usos da língua escrita foram se modificando em vários
lugares sociais como na família, na ciência, nas relações comerciais, ao longo da
história, também a escola precisou se adaptar a essa mudança e entender o que é
necessário saber para poder usar a escrita ao longo da vida.
Nesse sentido, Kleiman afirma:
Acredito que é na escola, agência de letramento por excelência de nossa
sociedade, que devem ser criados espaços para experimentar formas de
participação nas práticas sociais letradas e, portanto, acredito também na
pertinência de assumir o letramento, ou melhor, os múltiplos letramentos da
vida social, como o objetivo estruturante do trabalho escolar em todos os
ciclos (KLEIMAN, 2007, p. 04).

Frente a essa realidade, a escola é chamada para formar leitores capazes
de experienciar a literatura, não apenas ler, mas envolver-se com a obra, explorá-la
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em seus muitos sentidos. Se essa interação acontece, é possível falar em leitura
literária, uma leitura que pode ser aprendida como tantas outras.
Por isso, a literatura não pode ser “sacralizada”, guardada como se fosse
uma divindade, mas aberta para as interações que podem ser feitas entre o texto
literário, o leitor e a sociedade na qual ele vive, em um movimento constantemente
atento às transformações.
Street (2003) afirma que letramento designa as práticas sociais da escrita
que envolvem a capacidade e os conhecimentos, os processos de interação e as
relações de poder relativas ao uso da escrita em contextos e meios determinados.
Ainda que esse conceito abarque a construção de sentido em determinada área de
atividade ou do conhecimento, para Cosson (2009) o letramento literário tem uma
relação diferenciada com a escrita e, por consequência, é um tipo de letramento
singular, que se refere às especificidades do texto literário.
Pautados nessa singularidade, Paulino e Cosson (2009) definem o
letramento literário como o processo de apropriação da literatura enquanto
construção literária de sentidos. De certa forma, o acréscimo do adjetivo literário à
palavra letramento destaca a importância da leitura literária, do leitor, da formação
de leitores - professores e alunos - da leitura literária na escola e em bibliotecas.
Ainda segundo Cosson (2014), é justamente por ir além da simples leitura
que o letramento literário é fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura
literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a
criação do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, mas sim e, sobretudo, porque
nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura, os instrumentos necessários para
conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem.
Paulino (2010) aponta o valor estético da literatura e de seu poder
formador quando afirma:
Eis, pois, a evidência de que, para romper-se um ciclo de submissão,
repetição, padronização, contrário ao letramento literário, é preciso manter
viva a discussão sobre valores estéticos e suas funções, restabelecendo, ao
mesmo tempo, a consciência do professor, ou do orientador, mediadores
escolares da leitura, e, afinal, dois dos principais responsáveis pelas
disfunções do livro para crianças. Basta de textos fracos e previsíveis, que,
em nome da Ecologia, da Moral, da História, ou da Ciência, estão enchendo
de banalidades e de narrativas idiotas as bibliotecas das escolas públicas e
privadas do país.
Vamos ao que interessa: à formação de leitores verdadeiramente
conscientes, porque instalados na fortaleza literária, na formação filosófica,
para as possibilidades de um mundo que não está pronto ainda, está
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apenas se formando para as diferenças, para as pluralidades, para a
democracia verdadeira (PAULINO, 2010, p. 118).

Para a autora o ensino de literatura deveria ser bastante diferente do que,
às vezes, acontece na escola, onde a leitura literária é vista de forma estruturalista,
deixando de pensar nas funções sociais da leitura e no uso que os leitores podem
fazer dela, para pensar a literatura como um fim em si mesma. A literatura pode
proporcionar essa abertura para um mundo novo, porque se o leitor acreditar que o
mundo está completo e nada pode ser dito, a leitura perde o sentido.
Por isso, Paulino aponta para algumas questões como: a falta de leitura
do ponto de vista da teoria da leitura literária, as funções da literatura infantil, a
formação de professores, a forma como acontece a iniciação e a construção do
leitor. Como se pode observar, são questões pertinentes, porque dizem do universo
da leitura e da formação do leitor em suas relações com a escola e a sociedade.
Daí a importância da escola. Sabemos que não é somente nela que se
tem contato com textos literários, mas é essa instituição que legitima o processo de
ensinar e aprender. Muitas vezes é por meio dela que as pessoas têm contato com
vários textos, dentre eles os literários.
O processo de letramento que se faz via textos literários compreende não
apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também,
e sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí sua
importância na escola, ou melhor, sua importância em qualquer processo de
letramento, seja aquele oferecido na escola, seja aquele que se encontra
difuso na sociedade (COSSON, 2014, p. 12).

Esse olhar para a leitura é importante porque não desconsidera outras
agências de letramento e coloca a escola como um lugar fértil, capaz de promover o
letramento literário. Cabe a ela, dentro de sua peculiaridade, não engessar o
trabalho com a literatura em sala de aula, permitindo que o leitor possa dialogar com
sua cultura, com o tempo em que vive, construindo um lugar para si mesmo ou se
adaptando, posicionado-se diante da obra literária, um aprendizado que, segundo
Cosson (2014), não se faz sem o encontro pessoal com o texto literário enquanto
princípio de experiência estética.
A inspiração na cartografia e na perspectiva do letramento orientou-nos
para compreender as concepções de leitura que emergem dos textos das alunas do
curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Barbacena.
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Ao participarem de um projeto de extensão que envolveu a contação de
histórias, essas alunas estiveram em contato com várias práticas de letramento,
leram textos teóricos, formaram grupos de leitura, prepararam as histórias a serem
contadas e as reescreveram, foram às escolas, brincaram com as crianças. Era
perceptível, nesses encontros, como o texto literário, a princípio a literatura infantojuvenil, suscitava nelas o prazer de estar ali. Era visível como o lúdico se fazia
presente na organização dos textos, na escolha dos materiais, das roupas e
acessórios.
Além do convite à imaginação, contar histórias foi também um incentivo à
leitura, aproximando um grupo de alunos da leitura literária. Para além do
encantamento, contar histórias desencadeou um processo de letramento que
ultrapassou o projeto de extensão e tornou-se objeto de pesquisa.
O contato primeiramente com textos literários de literatura infantil nas
oficinas de contação de histórias e posteriormente com a leitura de textos de Clarice
Lispector possibilitou a essas alunas a experimentação de diferenciadas formas de
participação nas práticas sociais letradas.
Ler contos literários e produzir textos acerca deles exigiu dessas alunas
uma habilidade muito maior do que simplesmente ler e escrever. Para isso, “é
necessário que elas assumam a escrita como sua propriedade” (SOARES, 2004, p.
39), o que implica dizer que como leitoras precisariam estar imersas nesse universo.
No decorrer do projeto essa imersão foi acontecendo à medida que, além
de aumentar o repertório de leituras, elas puderam falar de suas impressões e
interpretações sobre o texto. Assim, “degustaram” a leitura, apropriando-se desses
textos por meio da experiência estética. Sobre isso, nos fala Bondía “a experiência é
o que nos passa, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, o que se
toca” (2002, p. 21).
Expor as alunas às palavras que estão no texto e que o extrapolam é
ajudá-las na percepção de que as palavras vão adquirindo sentido por elas mesmas,
porque não há limite para a imaginação, a criatividade e a interpretação.
As discussões desse capítulo nos despertaram para a complexidade do
tema e nos forneceram suporte teórico para as interpretações que serão construídas
a partir das análises dos dados. As reflexões tornaram possível nossa compreensão
sobre as concepções de leitura a partir dessa perspectiva do letramento.
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1.3

Concepções de leitura: estruturalista, interacionista e discursiva

Conforme já vimos anteriormente, a leitura e a escrita demandam muitas
pesquisas, visto que elas se articulam em várias áreas; linguística, sociologia,
antropologia, psicologia e, entre elas, a pedagogia.
Recorremos a algumas pesquisas do Instituo Paulo Monte Negro e da
Ação Educativa12 (organização não governamental) que implementaram o Indicador
de Alfabetismo Funcional (INAF). Essas pesquisas nos revelam dados importantes.
Ressaltamos que o INAF utiliza como parâmetros três níveis de alfabetismo13.
Embora não seja fácil mensurar o nível de alfabetismo, no caso dessas pesquisas
do INAF era necessário quantificar, o que justifica a criação desses parâmetros.
Ribeiro (2003) explicita que o INAF não é resultado de uma avaliação
escolar como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) ou o Exame Nacional de cursos. Segundo ela, seu
principal objetivo é oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas
de leitura dos brasileiros a partir da amostra nacional de 2000 pessoas entre 15 e 64
anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais, de todas as regiões do país.
A definição de amostras, a coleta de dados e seu processamento são
feitos por especialistas do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
(IBOPE) que, com o mesmo rigor com que realizam seus demais trabalhos,
oferecem esses serviços em apoio à ação social realizada pelo Instituto Paulo
Montenegro (RIBEIRO, 2003, p. 9).
A leitura sempre foi tema recorrente na história da educação brasileira e a
tarefa de formar leitores não tem sido fácil para a escola e para a universidade. No
livro “Letramento no Brasil”, organizado por Vera Masagão Ribeiro, diversos autores
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Todas as informações referentes às pesquisas com o INAF foram retiradas do site do Instituto
Paulo Montenegro. Disponível em:
<http://www.ipm.org.br?pmb_phmpg=4.02.01.00.00&ver=por&ver>. Acesso em: 28 jul. 2014
13
Segundo o INAF 2005, os quatro níveis básicos de leitura são: a) Analfabeto - Não consegue
realizar tarefas simples que envolvem decodificação de palavras e frases, b) Alfabetizado Nível
Rudimentar - Consegue ler títulos ou frases, localizando uma informação bem explícita; c)
Alfabetizado Nível Básico - Consegue ler um texto curto, localizando uma informação explícita ou
que exija uma pequena inferência. Alfabetizado; d) Nível Pleno - Consegue ler textos mais longos,
localizar e relacionar mais de uma informação, comparar vários textos, identificar fontes. Dados estão
disponíveis em: <www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.07.00.00&ver=por>. Acesso em: 18
dez. 2014.
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discutem, a partir dos resultados obtidos através do INAF, a complexidade deste
fenômeno na sociedade brasileira.
O INAF, que leva em consideração não só as habilidades, mas também
práticas e representações das pessoas sobre a leitura e a escrita, conforme
Masagão (2003), corresponde a uma nova abordagem no campo da pesquisa sobre
alfabetização, leitura e escrita. Ainda segundo a autora, o “letramento procura
compreender a leitura e a escrita como práticas sociais complexas, desvendando
sua diversidade, suas dimensões políticas e implicações ideológicas” (RIBEIRO,
2003, p. 12).
Kleiman (2003) em seu artigo “Avaliando a compreensão; letramento e
discursividade nos testes de leitura” analisa os problemas encontrados no processo
de avaliação da leitura e da escrita proposto pelo INAF. De acordo com a autora os
resultados mostraram que os tópicos de leitura e compreensão tiveram o mais alto
índice de dificuldades segundo a pesquisa.
O INAF completou 10 anos em 2011, houve muitos avanços desde sua
primeira edição, mas ainda há demandas que persistem no que se refere ao
desenvolvimento dos níveis de alfabetismo no Brasil. Se por um lado houve um
aumento do percentual da população alfabetizada funcionalmente14, de 61% em
2001 para 73% em 2011, por outro, apenas um em cada quatro brasileiros domina
plenamente as habilidades de leitura e escrita. Em outras palavras, o ganho em
termos de anos de estudo não tem correspondido, na mesma proporção, aos
ganhos no domínio das habilidades de leitura e escrita.
Essas informações permitem uma visão bastante ampla sobre as práticas
de leitura e escrita na sociedade brasileira. Além disso, possibilitam uma melhor
compreensão sobre o contexto em que a leitura está inserida, bem como o espaço
do qual tratamos nessa pesquisa, qual seja, um curso superior de Pedagogia. Isso
se justifica pelos objetivos do curso que é o de formar “profissionais para atuar com
a educação escolar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,
em escolas públicas e privadas, com base teórico-prática voltada para a
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O que significa que as pessoas passaram do nível básico, que leem e compreendem textos de
média extensão, localizam informações mesmo com pequenas inferências para alfabetizados em
nível pleno. Nesse nível consideram-se as pessoas que leem textos mais longos, analisam e
relacionam suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam
inferências e sínteses.
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compreensão do fenômeno educacional na contemporaneidade”15, ressaltamos que
essas alunas ensinarão as habilidades de leitura e escrita para seus alunos.
Preocupa-nos, ainda, o fato de que o efeito da diminuição das habilidades
adquiridas ao longo da escolaridade básica se reflete também no nível superior.
Nesse grupo, mantém-se a tendência observada anteriormente: cresce a proporção
de brasileiros que chega ao ensino superior, mas reduz-se o desempenho médio do
grupo. Com efeito, a proporção de alfabetizados em nível pleno caiu 14 pontos
percentuais (de 76% para 62%) ao longo do período 2001-2011.
Ainda que a pesquisa do INAF não tenha se dado no âmbito escolar, pela
seriedade dos profissionais envolvidos, não podemos negligenciar os dados que
estão postos. Os sujeitos de nossa pesquisa estão constantemente envolvidos com
essas habilidades, já que a todo tempo são requisitados para diversas práticas de
leitura e escrita.
Mortatti (2004) destaca que dentre os bens culturais, a leitura e a escrita
encontram-se como saberes das sociedades letradas e que devem propiciar aos
indivíduos ou grupos sociais não apenas ao acesso a ela, mas também participação
efetiva na cultura escrita. Apropriar-se desses saberes e utilizá-los é condição para a
mudança tanto do indivíduo quanto do grupo social.
Para referir-se ao processo de leitura, Silva (1999) utiliza as palavras
mistério para se referir à leitura e alquimia ao processo de formação de leitores,
apontando que ainda há muito que se pesquisar quando o tema é leitura. Segundo o
autor, apesar do avanço da ciência, ainda existem questões a serem elucidadas
pelos pesquisadores, lembrando que a leitura é uma prática social e histórica, em
função disso, ela sofre transformações com o passar dos tempos, um exemplo disso
é a leitura de textos virtuais.
Dispostos nas telas dos computadores, tablets e celulares, esses textos
requerem uma nova forma de leitura, que provoca novas reflexões e desafios ao
ensino e aprendizagem da leitura e também da escrita. Mesmo que ainda não seja
possível avaliar a mudança que essas inovações podem promover, elas trazem
algumas novidades entre o autor, o produtor e os usuários.
As redes sociais, como são interativas, de certa forma, propiciaram esse
estreitamento das pessoas com a leitura e a escrita. Embora haja críticas à forma
15

Informações referentes ao curso de Pedagogia da UEMG-Barbacena. Disponível em:
<www.uemg.br>. Acesso em: 7 dez. 2014
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como alguns “internautas” escrevem, é inegável que há uma aproximação com os
textos escritos, tanto verbais quanto não verbais, isso demanda também da escola
um novo olhar para essas diferentes práticas de letramento.
Nas palavras de Silva:
A riqueza maior de um texto reside na sua capacidade de evocar múltiplos
sentidos entre os leitores. Além disso, mesmo que um texto estabeleça
limites aos processos de interpretação, quando ele inicia a sua circulação
em sociedade, não existe forma de prever que sentido(s) ele terá. Assim,
cabe aqui o entendimento de que repertórios diferentes produzirão
diferentes sentidos ao texto (SILVA, 1999, p. 17).

A leitura é utilizada em vários locais e com diversas finalidades em nossas
vidas: no trabalho, escola, lazer ou em casa. O texto é lugar de interação de sujeitos
sociais que se constituem e são constituídos por meio dele de forma dialógica.
Essa importância imputada à leitura e à escrita também está presente nos
estudos do letramento, porque compreendem a leitura e a escrita como práticas
discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se
desenvolvem. Embora estejam imbricadas, a leitura e escrita envolvem processos
distintos. Nas palavras de Soares, ler:
[...] é um conjunto de habilidades e conhecimentos linguísticos e
psicológicos, estendendo-se desde a habilidade de decodificar palavras
escritas até à capacidade de compreender textos escritos. Não são
categorias polares, mas complementares: ler é um processo de
relacionamento entre símbolos escritos e unidades sonoras, e é também um
processo de construção da interpretação de textos escritos (SOARES,
1995, p. 08).

A leitura exige, portanto, uma mobilização de conhecimentos de diversas
ordens tanto linguística quanto cognitiva para que de forma ativa, o leitor possa
participar da construção do sentido do texto. Assim como na leitura, há no processo
de escrita a mobilização de várias habilidades, por exemplo, o uso adequado da
pontuação, da ortografia, seleção de informação que sejam relevantes, organização
de ideias, entre outras.
Diante desses saberes que demandam tempo e aprofundamento, nessa
pesquisa, vamos utilizar material escrito para perceber se no texto das alunas da
UEMG/Barbacena, evidencia-se a concepção de leitura estruturalista, interacionista
ou discursiva.
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Kleiman (2004) afirma que a leitura é uma atividade complexa, porque
não é simplesmente a soma dos significados das palavras, ela envolve múltiplos
processos cognitivos ao ser interpretada pelo leitor para a construção de sentido.
Isso equivale a dizer que não se deve ficar apenas na superfície do texto, mas
interrogá-lo, deixar que ele ventile outras possibilidades, que faça questionar as
ideias prévias, enfim que conduza a pensar de outro modo.
Se não houver essa condução para a leitura, o texto passa a ser o
“depositário de um sentido imanente”, cabendo ao leitor, no processo de leitura, a
tarefa de extrair o significado, exercendo, portanto, um papel passivo.
Na compreensão das concepções de leitura, referenciamo-nos em
Coracini (2002; 2005), que aborda as três concepções de leitura: a primeira
estruturalista; toma o texto como única forma de sentido; a segunda interacionista;
postula que o sentido do texto está na interação entre leitor - autor e o texto como
mediador e a terceira abordagem; discursiva aquela em que autor e leitor são
considerados como produtores de sentidos.

1.3.1 Concepção de leitura estruturalista

Que significado tem o ler diante das concepções de leitura que aqui serão
discutidas? Em Coracini, encontramos a seguinte resposta:
Ler pode ser definido pelo olhar: perspectivas de quem olha, de quem lança
um olhar sobre o objeto, sobre um texto, seja ele verbal ou não. Esse olhar
pode ser direto, atravessado ou enviesado, conforme o leitor, o espectador,
o observador, sua bagagem de vida, o contexto social no qual se insere:
momento e espaço (lugar), suas expectativas, que alguns denominam
projeto, intenção ou objetivo (CORACINI, 2005, p. 19).

Para ler nessa perspectiva é preciso um leitor que se envolva e interaja
de modo singular com cada texto, com os conhecimentos que o leitor possui, tanto
de mundo quanto linguísticos e ainda do lugar social que ele ocupa. A autora afirma
ainda que nem sempre as expectativas que criamos em relação às leituras são
conscientes e que mesmo a percepção de uma maior ou menor consciência
depende da concepção de leitura que se adota.
A concepção estruturalista, como afirma Coracini,
que defende o texto como uma fonte única do sentido, provém de uma visão
estruturalista e mecanicista da linguagem, segundo a qual o sentido estaria
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arraigado às palavras e às frases, estando, desse modo, na dependência
direta da forma (CORACINI, 2002, p. 13)

O ato de ler não deve ser visto apenas como a busca de identificação do
sentido único do texto, uma busca pela essência do texto. Isso seria acreditar que a
tarefa do leitor “seria a de resgatá-la, capturá-la” (CORACINI, 1995, p. 20), como se
o texto não dependesse da interpretação do sujeito e das condições em que ele foi
produzido, espera-se do leitor a codificação de cada palavra que está no texto,
recebendo todo o saber que está contido no texto, o que reduz a leitura a uma
habilidade passiva.
Coracini (2002) explica que a concepção estruturalista privilegia o texto
como portador de sentido, o que justifica a utilização de perguntas como “o que o
autor quis dizer”, “quais são as ideias principais do texto?” Isso levaria a uma
exigência de que o reconhecimento ou localização no texto traria sempre a resposta
“correta”. Por exemplo, no comando de algumas questões, para localizar a reposta,
basta fazer uma leitura superficial para encontrá-las. O leitor, então, como em um
quebra-cabeça, iria montando cada peça e combinando-as, o que não leva o leitor a
uma construção de leitura, já que não há interpretação do texto. Essa é a leitura feita
na concepção estruturalista, apenas decodificadora.

1.3.2 Concepção de leitura interacionista

Na primeira concepção estruturalista, afirma Coracini (2005), o significado
se encontra depositado para sempre nas palavras e a função do leitor seria de
resgatar esse significado impresso nos sinais gráficos. Na segunda concepção seria
a leitura enquanto interação, como construção de sentido. Isso muda o foco,
passando do texto para a existência dos sujeitos; autor e leitor, ambos presentes e
ativos.
Na concepção interacionista:
Como o próprio nome indica, a leitura constitui um processo cognitivo que
coloca o leitor em frente do autor do texto ou da obra, seja de que natureza
for, autor que deixaria marcas, pistas de sua autoria, de suas intenções,
determinantes para o(s) sentidos possível(eis) e com a qual o eleitor interagia pra construir esse(s) sentido(s) (CORACINI, 1995, p. 21).
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O autor seria como uma “autoridade”, o responsável por deixar marcas
para serem seguidas pelo leitor em busca da compreensão do texto. Quando o foco
estiver na interação autor-texto-leitor, os sujeitos (autor e leitor) são vistos como
atores, construtores sociais, sujeitos ativos que se constroem e são construídos pelo
texto, considerando o próprio lugar da interação e dos interlocutores.
Considerando essa abordagem interativa, têm-se a interação entre leitortexto-autor. O texto deixa de ser o detentor de sentidos e o leitor busca as marcas
deixadas pelo autor, as quais, juntamente com conhecimento de mundo daquele,
farão com que chegue à compreensão textual. Na leitura interativa, o bom leitor seria
aquele que, acionando seus conhecimentos prévios, pudesse percorrer as marcas e
as pistas deixadas pelo autor.
Coracini (2002) considera que nesse processo de leitura interativo, o texto
continua autorizando certo número de leituras, embora tenha trazido contribuições
para o leitor, porque nessa postura teórica “o leitor é visto como sujeito ativo” e essa
visão traz “a possibilidade de algumas leituras” (p. 15).
Não se deve esquecer que considerar a ação do leitor implica percebê-lo
como sujeito ativo de um processo cognitivo, mental, para cuja consecução
colaboram os conhecimento adquiridos. O mesmo se pode dizer do autor
que, depois de escolher as palavras e os argumentos, deixaria marcas da
situação de enunciação de que fazem parte suas intenções. Esse sujeito
(autor) como é possível perceber, é o centro de onde partem e para onde
convergem os sentidos; por isso dizemos que ele é centrado (CORACINI,
2005, p. 21).

A leitura de um texto direcionada pelos objetivos e expectativas do leitor;
é como se o leitor buscasse somente as informações que ele quer no texto, as
informações relevantes para a leitura. Ao tomar como exemplo uma resenha
publicada em revista de ampla divulgação, a autora afirma que a estrutura constitui
para quem está habituado a esse gênero, um elemento textual importante que
permite a formulação de hipóteses sobre o conteúdo antes mesmo de uma leitura
detalhada. O que acontece nesse caso é sinônimo de compreensão, segundo a
autora se distingue de um ato de interpretação, seria uma etapa posterior, estaria
impregnado das experiências e opiniões pessoais.
A interpretação do texto possível seria aquela autorizada pelo texto e pelo
autor, não levando em consideração o papel ativo do leitor como sujeito produtor de
sentido inserido em seu contexto sócio-histórico.
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Autoras como Kato, na qual Coracini se apoiou, e Kleiman (1989)
defendem essa postura interacionista da leitura.
Mesmo nessa abordagem, o texto é de fundamental importância, pois é na
sua leitura literal que o leitor encontrará indícios para os significados não
literais. Nesse sentido, ele vem parcialmente sanar o espaço criado [...] pela
16
abordagem que desenfatiza o papel do texto na leitura (KATO , 1985 apud
CORACINI, 2002, p. 14).

Nas palavras acima é possível observar que houve um avanço em
relação à concepção estruturalista. Porém, embora o papel do leitor seja mais ativo
no que tange à negociação e atribuição de sentidos, o texto ainda é tido como o
detentor dos “sentidos legítimos” ou “autorizados pelo autor”. Sendo assim, a
condução da leitura e discussão dos textos, de maneira que possa percorrer as
pistas deixadas pelo autor, levariam à compreensão “correta” ou mais autorizada do
texto.
E ainda, se a estrutura superficial do texto pode conduzir o leitor à
percepção de algumas situações e dados relativos à própria estrutura textual, na
concepção interacionista, mais que decifrar a mensagem, a interação com o leitor
abre possibilidade de leitura.

1.3.3 Concepção de leitura discursiva

Coracini (1995) aponta outra concepção de leitura que tem sido chamada
de discursiva. Nessa visão o ato de ler é entendido como um processo discursivo em
que os sujeitos produtores de sentido, leitor e autor, são ideologicamente
constituídos e socio-historicamente determinados, de maneira que a construção dos
sentidos é influenciada por esses elementos constitutivos.
Podemos dizer que todo processo de leitura, visto sob a perspectiva
discursiva, deve direcionar o sujeito para a reflexão, a relativização e a formação de
sua própria opinião. Isso será possível por sua imersão nesse processo da produção
de um texto que é afetado pelas circunstâncias do leitor.
Cabe aqui definirmos o discurso a fim de compreender onde se situa o
sujeito nessa visão discursiva.

16

KATO, Mary. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
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O discurso como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre
determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma época dada, e
para uma área social, econômica, geográfica ou linguística dada, as
17
condições da função enunciativa (FOCAULT , 1969 apud MASCIA, 2005,
p. 48).

O discurso entendido dessa forma não pode ser controlado como se fosse
um objeto contido no texto. Ele transcende essa materialidade, posto que as
relações do poder-saber nos constituem e determinam. Esse sujeito que é
constituído ideologicamente também se constitui de outros sujeitos, por isso não é
homogêneo, mas heterogêneo, porque é constituído de outros discursos que não só
o seu. A leitura passa, então, por outro processo que não se centra nem no texto,
nem no leitor.
Mascia (2005) postula que a leitura deve passar pelo crivo das condições
de produção, isto é, pelo imaginário discursivo. Imagens que perpassam o discurso
são as imagens que os interlocutores fazem de si e do outro a partir do lugar que
ocupam no contexto histórico-social.
Há, dessa forma, um deslocamento do sujeito que passa a ser o
responsável pelas múltiplas leituras que faz, porque não se prende ao texto, nem ao
autor, mas aos sentidos que ele mesmo constrói com o seu e os discursos de
outros. Essa postura revela outra atitude diante da leitura, o que não significa ignorar
o que já foi já foi construído.
Não podemos abandonar as contribuições do estruturalismo e da
perspectiva interacionista, mas ao adotar, no processo de leitura, a visão discursiva,
há uma permissão para explorar os componentes culturais e ideológicos que
perpassam, por exemplo, os textos literários. Nesse sentido, não se trata de
desconsiderar os procedimentos já utilizados pela perspectiva interacionista, mas ir
além do que ela propõe.
Há uma linha bem tênue entre a leitura interacionista e a leitura
discursiva, buscando o contexto escolar e considerando todas as peculiaridades da
escola, no nosso caso a pública, há uma grande chance de o trabalho com os textos
literários se tornarem mais estruturalistas, porque se existe a dificuldade de fazê-lo
pelo viés interacionista, o caminho para a concepção discursiva ficaria bem distante.
Isso explica, em parte, as aulas de literatura, que em muitas escolas,
seguem sempre a mesma estrutura; contexto histórico, características, às vezes um
17
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fragmento da obra mais representativa e, em seguida, as atividades. Assim,
oferecem de alguma maneira uma visão simplista e limitada de um conhecimento
tão complexo como é o de literatura.
A partir do conceito de letramento(s), do qual se desenvolve o termo
letramento literário, vimos a importância da leitura, tomada aqui como prática social
que acontece em um contexto e objetivo específicos. Nessa concepção é possível
aproximar mais o sujeito do conhecimento, compreendendo que ele tem práticas de
leitura e escrita diferentes, ajudando-o a interrogar a sua maneira de ler. Se o sujeito
leitor levar as suas considerações para a leitura de outros textos, poderá observar as
questões que se relacionam ao seu papel de sujeito na sociedade.
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2

O CAMINHO DA PESQUISA: INSPIRAÇÕES NA CARTOGRAFIA

Este capítulo é dedicado ao caminho que nos orienta na condução dessa
pesquisa, para isso utilizamos como referencial teórico, o livro “Pistas do método da
cartografia: pesquisa intervenção e produção de subjetividade”, organizado por
Passos, Kastrup e Escóssia (2012). Esse livro representa um importante progresso
para as pesquisas cartográficas brasileiras porque há pouco material bibliográfico
disponível com essa perspectiva teórico-metodológica na área de Educação. A
própria organização do livro, com o relato de como ele foi sendo desenhado e a
descrição das pistas, nos ajudam na compreensão do percurso metodológico
escolhido para a pesquisa.
Os autores apresentam um conjunto de pistas que apontam caminhos,
não havendo um conjunto de regras estabelecido para ser aplicado, mas
possibilidades que podem ser articuladas para nos ajudar a percorrer o território da
pesquisa. Podemos utilizar uma pista ou mais, pois não há um único caminho para
atingir um fim, por isso pesquisar sob essa perspectiva metodológica e sua atitude
investigativa tornou possível acompanhar um grupo de alunas, sujeitos dessa
pesquisa.
Dentre as oito pistas do método da cartografia, três foram fundamentais
para o desenvolvimento desta pesquisa. Essas pistas nos direcionam, ao
acompanhar todo o processo com as alunas/sujeito, construir os dados a serem
analisados.
A pista 1 “A cartografia como método de pesquisa-intervenção” nos
auxiliou na compreensão de que a pesquisa sempre é uma intervenção e o
pesquisador é instigado a ingressar no campo sem se fixar em conhecimentos
prévios, pois à medida que o pesquisador vai caminhando, implica-se no processo e
leva consigo seus desejos, curiosidades e suas indagações.
A pista 2 “O funcionamento da atenção do trabalho do cartógrafo”, alerta
para a cautela que essa perspectiva cartográfica requer do pesquisador, dirigindo a
atenção para um foco sem negligenciar outros, nesse sentido, voltamo-nos para o
que estava acontecendo na produção dos textos das alunas.
Conforme prevê a perspectiva cartográfica, o campo não está constituído
a priori, tudo veio com o decorrer do processo. Conforme a observação que fizemos
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e a partir dos dispositivos, sentimos a necessidade de um referencial teórico, de
conceitos que nos ajudassem a refletir sobre os dispositivos, por isso nossas leituras
sobre o letramento e as concepções de leitura respaldam a proposta dessa
pesquisa. Assim, a fim de organizar a dissertação optamos por reunir todas as
leituras engendradas no primeiro capítulo.
Utilizamos ainda a pista 3, “Cartografar é acompanhar processos”, porque
intervir no campo demanda acompanhar processos, e a nossa pesquisa, inspirada
na cartografia, apreende as conexões efetuadas ao longo do fazer da própria
pesquisa, mostrando não só um objeto de pesquisa, mas também o percurso, os
seus desdobramentos e as possíveis redes que se conectam a ele, organizando-o e
reorganizando os caminhos. Isso implica mergulhar no campo, caminhar junto com o
projeto, fazer as leituras junto com o grupo de alunas, participar da produção dos
textos.
Todo o processo acontecido com essas alunas iniciou com o projeto de
extensão, não como um dispositivo, mas como o início do caminho percorrido por
elas, daí a importância de contextualizá-lo.
Enfatizando a experimentação na pesquisa, Passos, Kastrup e Escóssia
(2012) propõem que a perspectiva cartográfica promova o que chamam de uma
“reversão metodológica”: transformar o “meta-hodos” (etimologia de método) em
“hodos-meta”, aquilo que se constrói continuamente na caminhada da pesquisa. Os
autores explicam o significado de metá-hódos: “meta = reflexão, raciocínio, verdade
+ hódos = caminho, direção” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 17).
Revertendo essa metodologia, Passos, Kastrup e Escóssia (2012) apontam para um
caminhar no processo de pesquisa que seja relevante, pela possibilidade de traçar e
retraçar as metas se for necessário.
A perspectiva cartográfica, como método de pesquisa-intervenção,
discute a “inseparabilidade entre conhecer e fazer, entre pesquisar e intervir”
(PASSOS; BARROS, 2012a, p. 17). Os autores ressaltam que:
A intervenção sempre se realiza por um mergulho na experiência que
agencia sujeito e objeto, teoria e prática, num mesmo plano de produção,
que podemos designar como plano de experiência. A cartografia como
método de pesquisa é o traçado desse plano de experiência acompanhando
os efeitos (sobre o objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento) do
próprio percurso da investigação (PASSOS; BARROS, 2012a, p. 17).
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Foi esse plano de experiência que possibilitou a intervenção a partir dos
trabalhos que propusemos e que se transformaram em um projeto de extensão. Vale
destacar que foi do acompanhamento desse percurso que originou esta pesquisa.
“Tal primado da experiência direciona o trabalho da pesquisa do saber-fazer ao
fazer-saber, do saber da experiência à experiência do saber” (PASSOS; BARROS,
2012a, p. 17).
A partir do projeto de extensão, foi possível pensar um projeto de
pesquisa, por meio dos problemas que foram levantados e, partir daí, lançar mão de
dispositivos com os quais identificamos as dificuldades apresentadas pelas alunas
na compreensão dos textos e das possibilidades de análise de campo problemático.
2.2.1 O projeto de extensão, objetivo e atividades

Partimos desse contexto para corroborar com o nosso pressuposto de
que as ações previstas no projeto ajudaram no percurso de leitura do grupo de
alunos participantes do projeto e, mais especificamente, nas alunas/sujeitos dessa
pesquisa.
O projeto de extensão “Quem conta um conto aumenta um ponto: a
contação de história e o lúdico” nasceu a partir de uma proposta de ensino nas aulas
de Alfabetização e Letramento I e II, lecionadas por mim na UEMG/Barbacena. Ele
foi desenvolvido em 2011 e 2012, sem fomento.
Em 2013, submetemos o projeto ao Programa de Apoio à Extensão
PAEx/UEMG. Todas as ações do projeto foram elaboradas em colaboração com os
professores e alunos do Núcleo de Pesquisa Educação, Subjetividade e Sociedade
(NPESS), contando com um aluno bolsista e uma média de 10 a 15 alunos
voluntários.
As atividades propostas pelo projeto tinham como objetivo geral propiciar
aos alunos das escolas municipais de Barbacena, Minas Gerais, situações de
interação e construção de experiência a partir de contação de histórias. O
cronograma de execução durou oito meses.
Houve, em todos os momentos do projeto, uma troca de conhecimento
entre os alunos; nas leituras dos textos, na organização das oficinas para a contação
de histórias, no contato com o ambiente das escolas e com as crianças.
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O projeto de extensão se constituiu em outro espaço dentro da
universidade, que não a sala de aula, e possibilitou a construção de conhecimento
que aproxima teoria e prática. Quando o aluno, futuro professor, aproxima o
conhecimento adquirido na universidade à realidade, além de possibilitar a
democratização do ensino, ele também é transformado por essa realidade.
2.2.2 Organização dos grupos, oficinas e escolha das escolas

Todos os alunos envolvidos com o projeto, tanto a bolsista quanto os
voluntários, eram do curso de Pedagogia, do quarto, sexto e oitavo períodos. Os
grupos eram formados por três ou quatro alunos, dependendo da história que fosse
ser contada e do número de alunos disponível para o dia marcado.
O envolvimento foi intenso nesse contato direto com a literatura, esse
momento demandou deles uma leitura minuciosa dos textos. Observarmos que da
mesma forma que tinham dificuldade em ler textos acadêmicos, dadas as suas
especificidades, também se mostravam inseguros quanto à leitura dos textos
literários. Cabia a cada um, naquele momento, um trabalho de interpretação, uma
mobilização para a leitura em um esforço de compreensão.
Como o projeto de extensão já era conhecido por algumas escolas, por
ter sido desenvolvido em 2011 e 2012, em 2013, um dos critérios para a escolha das
escolas foi atender àquelas que ainda não haviam sido contempladas. Resolvemos,
em reunião com o grupo, que iríamos visitar quatro escolas, atendendo
aproximadamente quinhentas crianças.
Como nem sempre o grupo podia estar junto, por circunstâncias diversas
como apresentação de trabalho na universidade, provas, horário de trabalho ou
outros motivos particulares, optamos pelos dias em que pudéssemos ter o maior
número de alunos. Por isso, em alguns dias fomos a duas escolas diferentes, nos
dois turnos.
Registrávamos o que acontecia nas reuniões e na escola, assim,
produzimos um diário de campo, que foi feito pela aluna bolsista e pelos voluntários
do projeto de extensão.
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2.2.3 A contação de histórias nas escolas - relato do diário de campo

O diário de campo descreveu o que aconteceu nas reuniões; quem esteve
presente, o texto que foi lido, o que foi discutido, como foram os ensaios das
histórias que foram contadas. Esse diário se estendeu às escolas, contendo o relato
da visita; como foi a contação de histórias, se houve alguma situação inesperada,
como foram as reações das alunas e das crianças. Nas reuniões semanais, a aluna
lia o que havia escrito e eram acrescentados relatos dos outros alunos; como foram
recebidos pela diretora, professoras e crianças. Isso fazia do diário uma produção
coletiva.
Assim, surgia um texto mais detalhado. Essa organização contribuiu muito
para a reflexão do próprio grupo, pois ao lerem as anotações, pensavam em como
preparar as oficinas para a próxima escola.
O diário de campo nos permitiu narrar o que foi visto e o que foi
percebido. O fato de uma parte dele ser escrito na hora foi importante, porque
ficaram registradas as impressões primárias, que surgiram naquele momento.

2.2.4 As escolas visitadas

No dia 28 de agosto de 2013 estivemos na primeira escola: Escola
Municipal Visconde de Carandaí, uma escola pequena, localizada no Ponto Chique
do Martelo, em Barbacena, Minas Gerais, próxima a uma comunidade Quilombola
denominada Candendês. A escola possuia quatro turmas, com um total de 57
alunos, em apenas um turno. Entre os alunos, 27 eram alunos da Educação Infantil,
as turmas de primeiro e segundo anos ficavam na mesma sala, chamada sala
multisseriada. Somente dez alunos eram da comunidade Quilombola.
Assim que chegamos, fomos muito bem recebidos pela diretora e já
percebemos uma escola extremamente silenciosa. Logo na entrada, onde
funcionavam secretaria e sala da direção e supervisão, ficamos surpresos com o
ambiente. Havia vários livros de literatura na ponta de elásticos que se prendiam no
teto e também painéis coloridos, o que formava um ambiente bastante bonito e
acolhedor. Segundo a diretora, era um projeto de leitura feito pelas professoras,
projeto “Está chovendo cultura”.
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Figura 1 - Participantes do projeto
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

A Escola José Moreira dos Santos foi a segunda escola a ser visitada, no
dia 25 de setembro, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, Bairro Santo Antônio, em
Barbacena. Essa escola possui nove turmas de ensino fundamental, eram, em
média, 250 crianças. Fomos no turno da tarde e combinamos com as professoras
que os

Figura 2 - Participantes do projeto
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

Nós

estabelecemos

um

espaço

para

estender

o

tapete

feito

especialmente para a contação, porém foi quase impossível manter essa distância,
porque as crianças iam chegando cada vez mais perto de nós, olhando-nos e se
divertindo, aprendendo as músicas, cantando junto e batendo palmas. Nessa escola,
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é também desenvolvido um projeto extensionista da UEMG, “Nós e Arte: uma
proposta de leitura e produção de texto através dos grandes mestres da pintura” 18,
que está em sua sexta edição. Conta ainda com o apoio do Instituto Curupira,
localizado no bairro da Escola e que atua com projetos culturais (teatro, música,
grafite). Talvez por isso as crianças tenham se envolvido tanto com a contação de
histórias.
No dia 25 de outubro fomos à Escola Municipal Walter Alfano, uma escola
pequena, situada na zona rural, em uma localidade denominada Margaridas, em
Barbacena. Possui 40 alunos, sendo cinco alunos da educação infantil, oito do
primeiro ano, seis do segundo, cinco do terceiro, nove do quarto ano e sete do
quinto.

Figura 3 - Participantes do projeto
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

As crianças se assentaram no chão do salão de entrada da escola e lá
foram feitas as apresentações. No início tivemos a impressão de que as crianças
eram tímidas, porque falamos “bom dia!” e elas demoraram a responder, mas logo
depois já estavam mais à vontade.

18

Uma proposta de leitura e produção de textos através dos grandes mestres da pintura. Informação
disponível
em:
<informação
retirada
do
site
<www.uemg.br/seminarios/seminario16/resumo/Projeto_605.pdf> Acesso em: 10 dez. 2014.
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Figura 4 - Crianças ouvindo histórias
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

Após contarmos as histórias, montamos grupos com as crianças. Cada
aluno do projeto ficou responsável por um grupo. Convidamos as crianças para
escolherem fantoches e criarem uma história, que foi apresentada para os demais
alunos e professoras.

Figura 5 - Crianças contando histórias
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora

A Escola Municipal Padre Sinfrônio de Castro escola, localizada na Praça
Doutro Jardim, Bairro São José, em Barbacena, também foi visitada no dia 25 de
outubro. Nela funcionam pré-escola e ensino fundamental nos turnos da manhã e da
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tarde, e educação de jovens e adultos, no noturno. Possui duas turmas de educação
infantil, com 25 alunos cada uma, duas de primeiro ano, uma com 26 e a outra 28
alunos; duas de segundo ano, com 26 alunos por turma, e três de terceiro ano, com
26 alunos cada.
Na

perspectiva

cartográfica

“o

trabalho

de

pesquisa

deve

ser

acompanhado pelo registro não só daquilo que é pesquisado quanto do processo
mesmo de pesquisar” (BARROS; PASSOS, 2012, p. 172). Portanto, é possível
pensar que para a prática da cartografia é importante apontar que as referências
teóricas tomadas como base podem ser inúmeras, assim como seu objeto de
pesquisa, se toda teoria é cartografia, a teoria que referencia essa dissertação
também é uma cartografia.
Por se tratar de um método processual, a perspectiva cartográfica, como
método qualitativo, não fornece um modelo de investigação. Portanto, a proposta
dos autores acima mencionados é de que se pratique a cartografia por meio de
pistas, de estratégias e de procedimentos concretos que são chamados de
dispositivos.
Kastrup e Barros (2012) definem dispositivos como “máquinas que fazem
ver e falar” (p. 78) e destaca ainda que eles comportam linhas de força, que trazem
a dimensão do poder-saber, e também linhas de subjetivação, que inventam modos
de existir. “O dispositivo alia-se aos processos de criação, e o trabalho do
pesquisador, do cartógrafo, se dá no desembaraçamento das linhas que o compõem
- linhas de visibilidade, de enunciação, de força, de subjetivação" (KASTRUP;
BARROS, 2012, p. 79). O dispositivo caracteriza-se por sua força em romper o que
estava bloqueado à criação.
“Trabalhar com dispositivo implica, portanto, em um processo de
acompanhamento de seus efeitos, não bastando pô-lo a funcionar” (KASTRUP;
BARROS, 2012, p. 79). Dessa forma, o cartógrafo precisa habitar o território que irá
mapear, precisa estar junto com a pesquisa, não deve querer saber sobre, mas
saber com a pesquisa.
O “saber sobre” [...] busca controlar o objeto de estudo em sua
manifestação presente e futura, valendo-se de modelos explicativos que
contam com uma repetição no futuro determinada por regras gerais.
Conhecer aqui é controlar variáveis da realidade, antecipar o futuro,
determinar a regularidade do fenômeno [...]. O “saber com”, diferentemente,
aprende com os eventos à medida que os acompanha e reconhece neles
suas singularidades. Compreende de modo encarnado que, mais importante
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que o evento em geral, é a singularidade deste ou daquele evento. Ao invés
de controlá-los, os aprendizes cartógrafos agenciam-se a eles, incluindo-se
em sua paisagem, acompanhando os seus ritmos (ALVAREZ; PASSOS,
2012, p. 143).

O cartógrafo precisa ainda ser sensível aos movimentos, às linhas de
força que emergem do território que está habitando, inserindo-se nele, tentando
compreender o que “a princípio parece confuso e obscuro” (ALVAREZ; PASSOS,
2012, p. 143).
Os dispositivos podem se situar em diferentes contextos e são eles que
produzem os dados, são feitos de conexões que ao mesmo tempo produzem outras
conexões:
Tais conexões não obedecem a nenhum plano predeterminado, elas se
fazem num campo de afecção onde partes podem se juntar a outras sem
com isso fazer um todo. Numa cartografia o que se faz é acompanhar as
linhas que se traçam, marcar os pontos de ruptura e de enrijecimento,
analisar os cruzamentos dessas linhas diversas que funcionam ao mesmo
tempo (KASTRUP; BARROS, 2012, p. 90).

Desse modo, a pesquisa que se faz a partir dessa perspectiva teóricometodológica permite mostrar o que está dentro do dispositivo, tornando visível o
que estava escondido, podendo cartografar um projeto de extensão, um
questionário, textos que são produzidos, um memorial de leitura. o nosso caso,
especificamente, um movimento investigativo com um grupo de alunas do curso de
Pedagogia da UEMG/Barbacena.
Elegemos o funcionamento do dispositivo a partir de três movimentos,
chamados de movimentos funções: (1) movimento-função de referência; (2)
movimento-função de explicitação; (3) movimento-função de transformaçãoprodução.
Em nossa pesquisa, para exemplificar o movimento-função de referência,
tomamos o questionário no sentido dado por Kastrup, Barros (2012). Menos do que
apontar para uma pessoa-de-referência, o movimento se dá como um modo de fazer
funcionar uma ligação. A qualidade dessa ligação, desse vínculo, permite
experimentar a configuração de um novo território, “o dispositivo é dessa forma,
sempre uma série de práticas que produzem efeitos” (KASTRUP; BARRROS, 2012,
p. 81). Nesse sentido, as perguntas que constam no questionário foram pensadas
com a finalidade de construir o perfil de leituras das alunas. Utilizado como funçãoreferência, fez ver o que leram essas alunas, se tiveram ou não incentivo para
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tornarem-se leitoras, o que pensam sobre letramento literário, como pensam em
formar sujeitos leitores.
A pesquisa de Kastrup e Barros foi desenvolvida em uma oficina de
cerâmica para pessoas com deficiência visual no Instituo Benjamin Constant, no Rio
de Janeiro. As pesquisadoras utilizaram como movimento-função de explicitação a
entrevista que “funcionou como um dispositivo dentro de outro dispositivo”
(KASTRUP; BARROS, 2012, p. 85), no caso a oficina. A entrevista era para fazer ver
o que as pessoas percebem quando não veem.
Segundo Kastrup e Barros,
A noção do movimento-função de explicitação é oriunda da fenomenologia e
designa o ato de trazer à consciência uma dimensão pré-reflexiva da ação
[...] toda ação se dá juntamente com experiências que podemos subsistir
em nós de maneira implícita (KASTRUP; BARROS, 2012, p. 83).

Em nossa pesquisa, tomamos como movimento-função de explicitação os
encontros que tivemos com as alunas para a produção dos textos e um memorial,
feitos a partir da leitura dos contos “Felicidade clandestina” e “Restos de carnaval” e
do romance “A hora da estrela”, todos de Clarice Lispector.
Os encontros para a produção do texto permitiram que reorganizássemos
os processos que agem de forma implícita e virtual, que formam campos de
visibilidade e de enunciação, no qual ocorreram relações entre as pessoas, com o
texto e consigo mesmas.
Retomando Kastrup e Barros (2012), para que haja explicitação deve ser
acessado o plano das experiências pré-refletidas. As autoras referem-se a ele como
plano da virtualidade do si, por situar-se aquém do si mesmo constituído e por ser de
onde o si mesmo emerge e se transforma.
O que estava implícito agora se fazia ver; o que chamava a nossa
atenção nos textos era a concepção de leitura que esses textos faziam emergir.
Assim, como para as referidas autoras, é um dispositivo dentro do outro; os
encontros que desencadearam a leitura e a produção dos textos.
Se a prática da cartografia torna possível criar condições para uma
intervenção na realidade, o terceiro movimento conduz a ela, estamos considerando
a intervenção feita com as alunas, que desencadearam em outros textos e na
produção de um memorial.
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Como afirmam Kastrup e Barros (2012), a prática da cartografia cria
condições para a transformação das relações entre os elementos/linhas/vetores
afetivos e cognitivos, e acionam movimentos que sustentam processos de produção.
As condições que criamos para o movimento que ocorreu com as alunas,
nós as tomamos como o terceiro movimento; o movimento-função de transformaçãoprodução. A partir da intervenção feita no primeiro texto produzido pelas alunas
percebemos que há uma mudança de condição na perspectiva do letramento, cuja
movimentação se verifica analisando os textos produzidos antes e depois da
intervenção.
Para Ronilk, “é muito simples o que o cartógrafo leva no bolso: um critério,
um princípio, uma regra e um breve roteiro de preocupações - este cada cartógrafo
vai definindo e redefinindo para si, constantemente” (RONILK, 1989, p. 03). Os
critérios, princípios e regras que nortearam essa pesquisa se tornaram concretos a
partir do percurso que descrevemos. Os critérios determinaram o caminho por onde
seguir, as leituras que fizemos dos textos nos indicaram o referencial teórico para
compreender as concepções de leitura das alunas do curso de Pedagogia, que se
tornarão professoras e, em consequência, também formarão leitores. Foi preciso
para conhecer esse caminho, caminhar com esse objeto e constituir-se nele
também.
As pesquisas sobre leituras não são novidade. Existem vários
pesquisadores que se debruçam sobre o tema na tentativa de investigar esse
fenômeno tão complexo e multifacetado. Ainda assim, e talvez por isso, pesquisas
nesses campos são férteis. Durante a construção desse projeto de pesquisa, essas
alunas estavam envolvidas em um projeto de extensão, as ações desenvolvidas por
este exigiram delas, e também dos outros alunos, diferentes eventos e práticas de
letramento. Leram textos teóricos sobre letramento literário, sobre contação de
histórias , contos de Clarice Lispector e um romance, da mesma autora
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Daremos sequência a este capítulo, apresentando os dispositivos que
foram usados na pesquisa, pois segundo o método da cartografia, descrever o
processo é tão importante quando fazer as análises dos dados construídos.

19

É importante ressaltar que essas leituras que ocorreram no projeto de extensão não foram
analisadas nesse texto da dissertação, mas foram importantes nesse processo de leitura das alunas
envolvidas.
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2.3

Descrição dos dispositivos e construção dos dados
Considerando a relevância dos conceitos expostos no livro “Pistas do método

da cartografia: pesquisa intervenção e produção de subjetividade”, apresentamos o
percurso que fizemos, porque faz parte deste método a descrição e a exposição dos
dispositivos de pesquisa.
Tendo em vista as dificuldades apresentadas pelos alunos participantes
do projeto de extensão no que se referia à leitura dos textos literários, organizamos
o projeto de pesquisa-intervenção que resultou nesta dissertação. Depois de
organizar o projeto, apresentei-o aos alunos. De acordo com a disponibilidade de
tempo deles, quatro alunas se dispuseram a participar da pesquisa.
Como sujeitos da pesquisa, elas me permitiram fazer parte desse
percurso, por um curto espaço de tempo, abertas e receptivas às etapas do itinerário
que traçamos e retraçamos ao longo dessa dissertação.
Para a produção dos dados que foram analisados, traçamos o perfil de
leitora das alunas/sujeito dessa pesquisa por meio de um questionário. A opção pelo
questionário foi importante visto que o nosso trabalho era com a leitura literária e
precisava saber que eram essas alunas/leitoras. Elas foram motivadas a responder
ao questionário mediante uma exposição dos objetivos da pesquisa, da
Universidade no qual o programa de mestrado estava inserido e das vantagens que
a pesquisa poderia trazer para elas e também para a comunidade acadêmica.
Portanto, a fim de construir o perfil de leitora dessas alunas, foram
elaboradas 17 perguntas, elas responderam ao questionário na nossa presença, na
Sala de Informática da UEMG/Barbacena.
As perguntas eram bastante objetivas, a finalidade era saber quando
tiveram contato com os livros e com a leitura, qual o primeiro e o último livro que
leram, se havia algum livro que marcou a vida de cada uma, que tipo de leitura
preferem, quantos livros liam por mês, se sabiam o significado de letramento
literário, como eram as aulas de Literatura no Ensino Médio, o grau de escolaridade
dos pais e se eles liam para elas na infância.
Com base nos conceitos de letramento, foi possível construir os perfis,
entendendo como cada uma dessas alunas foi se constituindo como leitora ao longo
de sua história.
Apresentaremos, a seguir, as alunas, cujos dados estão no memorial que
fizeram.
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Carla20 tem 29 anos, antes da Pedagogia fez o curso superior de Letras e
especializou-se na área de Educação Especial. Vitória, 22 anos, e Lara, 20 anos.
Todas três estão cursando o sexto período de Pedagogia.
Não temos esses dados de Débora porque ela não pode construir o
memorial, por motivos pessoais. Ela respondeu ao questionário que já havia sido
feito e analisado.
O segundo dispositivo foi a produção de texto. No primeiro encontro,
optamos primeiramente pelo conto “Felicidade clandestina”21, de Clarice Lispector.
Por ser um conto literário e falar sobre o prazer de ler, pensamos que ele seria
bastante apropriado para essa primeira leitura. Reunimo-nos na sala de informática
para que elas pudessem lê-lo. Após a leitura nosso propósito era que elas
pudessem produzir um texto, escrevendo sobre a interpretação que fizeram dele. Na
conversa que tivemos sobre o texto, mostramos a elas o que nos motivou a escolher
textos literários para serem lidos. Ativar alguns conhecimentos que traziam do
Ensino Médio, conhecer essa grande autora, que é Clarice Lispector, refletir sobre
um tempo histórico que leva em conta as manifestações artísticas e culturais, pensar
na leitura dos contos de Clarice como construção de sentidos, incentivando-as a
produzirem sua leitura, ou seja, cada uma das alunas poderia agir subjetivamente
sobre o texto, em um processo de interação com ele.
O segundo encontro, aconteceu depois de quinze dias, levamos o
conto e o texto que produziram, elas os leram novamente, retomamos o nosso
diálogo Depois dessa leitura, foi feita a intervenção. A condução da nossa conversa
foi a partir do que haviam escrito, Carla e Lara sempre emitiam opiniões, Débora e
Vitória ficavam mais arredias. As quatro alunas gostaram do conto, identificaram-se
com algumas passagens e com as personagens, como veremos nas análises.
A pesquisa sob a inspiração cartográfica se interessa pelos processos
e não pelo produto acabado, as análises feitas não são estanques, elas dizem sobre
o momento da produção.
Por esse motivo, “Restos de carnaval”, também de Clarice Lispector foi o
segundo texto a ser lido. Esse encontro foi na Biblioteca da UEMG. Elas fizeram a
primeira leitura e produziram o texto. Como tínhamos mais tempo fizemos a
intervenção nesse mesmo dia. Débora não pode comparecer, por isso o texto dela
não será analisado.
20

Os nomes dados às alunas são fictícios, para resguardar a identidade delas.
Felicidade Clandestina é uma coletânea que reúne 25 textos, alguns contos e crônicas. “Felicidade
clandestina” é o nome do primeiro conto. Essa informação está na contracapa da obra, da Editora
Rocco, 1998.
21
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A leitura desses contos foi um facilitador para a escolha do romance, o
interesse das alunas motivou essa escolha, de maneira que as redes foram se
formando.
O nosso terceiro dispositivo foi a leitura do romance “A hora da estrela”,
também de Clarice Lispector, e a organização de um memorial de leitura. O livro foi
lido em casa. No encontro que tivemos, conversamos sobre a história do romance e
a organização do memorial.
A atenção no trabalho do cartógrafo foi fundamental, porque diz respeito à
atenção durante as observações de campo. É necessário sensibilidade ao longo do
caminho para perceber suas rotas, que, por não serem lineares, precisam da
atenção e da intervenção do pesquisador. Conforme pontuam Barros e Kastrup:
o caminho da pesquisa cartográfica é constituído de passos que se
sucedem sem parar. Como o próprio ato de caminhar, onde um passo
segue o outro num movimento contínuo, cada momento da pesquisa traz
consigo o anterior e se prolonga nos momentos seguintes (BARROS;
KASTRUP, 2012, p. 59).

Para a cartografia não se tem dados selecionados desde o início do
processo, por isso, “não há coleta de dados, mas uma produção dos dados da
pesquisa” (KASTRUP, 2012, p. 33). A própria pesquisa foi se constituindo em uma
cartografia, pois quando convidamos essas alunas para participarem do projeto de
extensão, ainda não sabíamos qual era o objeto de pesquisa e nem quais seriam os
próximos passos.
Assim fizemos, os dados foram se construindo junto com o percurso.
Neste sentido, a função da atenção do cartógrafo é muito importante, pois não se
trata somente de selecionar informações, mas de construir dados a partir da nossa
intervenção. Portanto, é preciso estamos atentos para saber onde “pousar” a
atenção no campo da pesquisa a ser feita.
Para auxiliar nessa busca sobre o que de fato é relevante pesquisar
diante de tantos dados, Kastrup (2012) define quatro variedades de atenção que
fazem parte do trabalho do cartógrafo: o rastreio, o toque, o pouso e o
reconhecimento atento.
O rastreio é buscar o que está no campo e que pode ser pesquisado.
Nem sempre entramos no campo conhecendo o objeto da pesquisa, às vezes ele
surge de maneira que não se pode prever, mas é sempre uma busca pela
localização de pistas, de signos de processualidade. Rastrear é também
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“acompanhar mudanças de posição, de velocidade, de aceleração, de ritmo”
(KASTRUP, 2012, p. 40). Não é uma busca de informação que já está posta, mas ir
se sintonizando com o problema, sabendo lidar com as metas em variação
constante. O toque se dá quando o cartógrafo é atraído por algo que demanda sua
atenção e que ele seleciona. Na nossa pesquisa, a atenção voltou-se para as
dificuldades que as alunas tinham em relação à leitura dos textos literários.
A partir desse momento, num gesto de pouso, se reconfigurou o campo
de observação. O foco foi se fechando em “uma espécie de zoom”, e o cartógrafo
transforma essa atenção em reconhecimento atento. A partir da definição do objeto
de pesquisa; fomos fazer as leituras com os contos de Clarice Lispector, fazer as
intervenções, produzir os textos.
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3

ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS

Os dados foram construídos a partir do questionário que as alunas
responderam e dos textos que foram produzidos por elas a partir da leitura dos
contos “Felicidade clandestina” e “Restos de carnaval” e do romance “A hora da
estrela”, todos da autora Clarice Lispector.
Por uma escolha metodológica e em função do tempo disponível das
alunas foram feitos dez encontros, em torno de duas horas cada um. Nos primeiros
dois encontros, as alunas responderam ao questionário, nos quatro encontros
seguintes, as alunas leram os contos, fizemos a intervenção e, logo após, elas
produziram os textos. Nos outros quatro encontros nós conversamos sobre o
romance, que elas já leram em casa, e sobre a organização do memorial.

3.1

Questionário

Primeiramente, para conhecer melhor as alunas, sujeitos da pesquisa,
utilizamos nosso primeiro dispositivo: um questionário. As respostas nos trouxeram
informações importantes acerca do perfil de leitoras. Elas responderam o
questionário na presença da professora/pesquisadora.
No QUADRO 1, encontram-se as perguntas e as respostas de cada uma
das alunas. Essa disposição facilitou a visualização das repostas, para que
pudéssemos tecer algumas considerações. Junto ao questionário entregamos uma
carta que explica a função dele22.

22

A carta continha o seguinte texto: “Querida aluna, esse questionário é parte da pesquisa do projeto
de mestrado Letramento e concepções de leitura: uma cartografia de alunas do Curso de
Pedagogia da UEMG/Barbacena. A sua participação tem nos ajudado muito na construção dos
dados e as respostas dadas a esse questionário, ao serem analisadas, irão auxiliar na construção de
seu perfil de leitora, extremamente importante para a elaboração dessa dissertação”.
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QUADRO 1
Perguntas e respostas das alunas/sujeitos
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3.2

Construindo o perfil de leitoras
As respostas revelaram pontos bastante comuns entre as alunas. Em

relação à vida acadêmica, todas tiveram o primeiro contato com o livro na escola.
Iniciando-as nesse mundo de letras e sons, a escola se comprometeu com o ato de
ler, não somente em seu espaço e domínio, mas para além, visto que a leitura faz
parte da vida do indivíduo na sociedade.
É a partir da leitura que se amplia o vocabulário, que se aprende a
argumentar ou refutar ideias e opiniões, construir escolhas para os caminhos de
leitura, produzir conhecimento. Não estamos aqui querendo imputar à escola toda a
responsabilidade na formação dessas leitoras, porque entendemos que o espaço
escolar não deve ser considerado sozinho como responsável pela formação do
leitor, nem como único lugar onde haja uma mediação de leitura estimulante. Essa
mediação é exercida em outros espaços, como o familiar, eclesiástico, empresarial,
comunitário. No entanto, diante das respostas, percebemos que, para elas, a escola
proporcionou esse contato mais efetivo e formalizado com a leitura.
Ainda que três dessas alunas tenham dito que não se lembram do
primeiro livro que leram, isso não que dizer necessariamente que os livros não
tenham significado importante para elas. Leram o primeiro livro aos setes anos, ou
seja, já estavam na escola, demonstrando que não viveram em um ambiente
facilitador na formação de um percurso de leitura. Vimos isso também em outros
momentos, quando perguntamos sobre a lembrança dos pais lendo para elas,
somente uma disse que a mãe lhe contava histórias antes de ela dormir. Não
conviveram com muitos livros em casa e nem se lembram de verem os pais lendo.
Portanto, mais uma vez se confirma ter sido na escola esse direcionamento para a
leitura.
Para Débora, a lembrança que ficou não foi de um livro, mas de revista de
histórias em quadrinhos (HQs), especificamente a da turma da Mônica. Isso é um
indicativo de que esse gênero pode despertar na criança o gosto pela leitura.
A aluna disse que ficava horas falando sobre a história, isso sugere o
quanto essa leitura foi marcante. A presença da linguagem verbal e não verbal nas
HQs ao se traduzirem em signos linguísticos podem ajudar na interpretação da
realidade em que vive. Segundo Bakhtin (2004),
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[...] cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da
realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo
fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação
material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do
corpo ou como outra coisa qualquer (p. 33).

É possível pensar, então, que o gosto pela leitura e a compreensão
desses signos a partir do código escrito e do visual constituem-se em elementos do
letramento e contribuem para a formação de leitores competentes. Isso porque sua
linguagem simples empolga e satisfaz as crianças, tornando-se um eficiente
instrumento para despertar o gosto por ela. Além disso, podemos esperar que uma
criança, para a qual leitura tenha se tornado uma atividade espontânea e divertida,
esteja mais motivada a explorar outras leituras.
As alunas também falaram das últimas leituras que fizeram. Lara e Vitória
responderam que o último livro lido foi “Pedagogia da autonomia”, de Paulo Freire. O
fato de elas estarem em um curso de Pedagogia justifica essa leitura, mais voltada
para a área acadêmica. Como é uma obra que fala da importância de se ler o mundo
a partir de um ponto de vista ético, que exige responsabilidade daquele que ensina e
também daquele que aprende, ela contribui para que as alunas possam formar
opiniões acerca de determinados assuntos relativos à forma como a educação pode
ser vista. Mesmo que seja uma leitura exigida pelo curso, elas podem se beneficiar
com as palavras desse grande educador brasileiro.
Carla e Débora podem não ter considerado os livros lidos na universidade
nessa resposta. Carla leu “O sol da liberdade”, de Giselda Laporta Nicolelis, um livro
indicado para adolescentes, sobre um período da escravidão dos negros e Débora;
Quincas Borba, de Machado de Assis, um livro, normalmente, lido no Ensino Médio,
apontando para gostos bastante diferenciados.
Em relação à pergunta número quatro, se havia algum livro marcante para
elas, as repostas foram bastante diferentes das anteriores: a aluna que havia lido o
livro O Sol da Liberdade agora fala que o livro marcante para ela é Édipo Rei, livro
lido na faculdade de Letras, descobrindo seu amor pela tragédia grega e outros
livros épicos. A aluna Vitória que havia respondido que sua última leitura era
Quincas Borba reforça dizendo que, o livro é especial pela forma como o escritor
narra a história, a quantidade de personagens e suas características.
O “Pequeno príncipe” foi um livro marcante para Lara, que justificou a
escolha pela oportunidade de realizar uma análise crítica a respeito do livro, o que a

60

motivou a lê-lo novamente com um novo olhar. Fazer uma análise crítica supõe que
a aluna pode assumir seu papel de leitora, opinando sobre a leitura e não
preenchendo somente fichas literárias.
As perguntas 5 e 6 sobre qual o tipo de leitura ou livro preferem e o último
livro que leram confirmam que os gostos pela leitura são variados, não fazem um
caminho de leitura literária, “perseguindo” o mesmo autor ou uma mesma temática.
Carla gosta de tragédia grega e romance, por isso, havia citado Édipo Rei
e depois cita o “O Mulato” como o livro que lê sempre. Justifica sua escolha porque
conheceu a tragédia grega na Universidade, e ficou fascinada por esse “tipo de
texto”. A escola, no ensino básico, tem que optar por algumas leituras, e nem
sempre consegue contemplar temas pelos quais os alunos possam se interessar; e
o Mulato, de Aluísio Azevedo, é um cânone brasileiro, faz parte do conteúdo de
literatura ensinada no Ensino Médio.
Vitória continua confirmando sua preferência por notícias relacionadas ao
esporte e o romance aparece pela primeira vez como leitura de que gosta,
Débora havia mantido uma pequena rota de leitura lendo Machado de
Assis, mas não mantém a preferência por esse autor, ao dizer que sua leitura varia
muito, “tenho vários livros e sempre retomo a leitura de muitos deles”.
Na resposta referente à pergunta sete, as alunas são unânimes quanto
aos locais onde preferem ler, todas gostam de estar só, em um lugar silencioso,, nas
palavras de Lara “Em lugares silenciosos que me permitem refletir e absorver o que
estou lendo”
Essa leitura em um lugar silencioso é um indicativo de que pra elas é
importante que não tenha nenhum elemento que interfira na relação com a leitura e
ainda em sua fruição. Pode ser ainda que nesses lugares silenciosos as leituras
também sejam silenciosas. A leitura silenciosa permite que o movimento dos olhos
possam ser mais rápidos, com menos interrupções, ao contrário da leitura em voz
alta, já que o ato de falar pode atrasar o ritmo e assim, não se compreender e
absorver tão bem quanto a leitura silenciosa.
Quando questionadas se elas se lembravam de alguns autores e que tipo
de lembranças eles traziam, as respostas não seguiam a mesma linha dos autores
ou livros de que mais gostavam. Carla, que disse gostar de tragédia grega, lembrouse de José de Alencar e afirmou que lhe vinha à lembrança os detalhes minuciosos
com características ricas que “nos fazem viajar em suas histórias”. Vitória escreveu
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que, por fazer faculdade de Pedagogia, lembrava-se muito de Paulo Freire. Isso está
condizente com a última leitura feita por ela: “Pedagogia da autonomia”. Débora tem
como lembrança os autores Machado de Assis e Clarice Lispector, segundo ela, “as
lembranças são que ambos nos fazem sonhar e acreditar na Felicidade”. Isso
aponta para o fato de que, em algum momento, a maneira como esses autores
escreveram ou em alguma passagem especial, ela pode ter sido tocada por esses
sentimentos que se refletiram em sua vida.
Duas alunas utilizam-se do verbo “viajar”, quando falam sobre suas
leituras, essas falas remontam às falas feitas na escola, de que ler é viajar na
imaginação, quem lê viaja, de que as histórias nos fazem viajar.
Se por um lado, podemos nessa análise tomar esse verbo como uma
forma de elas se deslocarem do lugar onde estão, de degustar a leitura, de
acreditarem na força que tem a imaginação e que a literatura permite, por outro lado,
Cosson (2014) nos alerta para o fato de que a escola precisa refletir sobre como os
seus alunos leem, para que não se caia na armadilha de que “o importante é que
aluno leia, não importando bem o que, pois a leitura é uma viagem, uma mera
fruição” (p. 22).
É preciso ter cuidado com as leituras muito fragmentadas ou com as
interpretações que estão no livro didático, que podem não permitir ao aluno buscar
outros sentidos para a sua leitura.
O fato de 50% das alunas terem respondido sobre leituras e autores
clássicos vem ao encontro do que diz Cosson (2014), “não se pode pensar em
letramento literário abandonando-se o Cânone” (p. 34). Mesmo que muitos
professores possam ter resistência aos clássicos, eles “guardam parte de nossa
identidade cultural e não há maneira de atingir a maturidade de leitor sem dialogar
com essa herança” (COSSON, 2014, p 34). É importante para o leitor que ele tenha
acesso a estas obras canônicas, além de fazer parte da nossa cultura literária, elas
podem oportunizar a esses alunos um repertório de leitura e indicar uma direção na
escolha de outras, do mesmo ou de outros autores. Segundo Cosson (2014) “a
maturidade que se atinge como leitor se dá a partir desse diálogo com essa herança
que seja para recusá-la, para reformá-la, seja para ampliá-la” (p. 34).
Em resposta à pergunta nove: “Quantos livros você lê por mês?”, quatro
alunas responderam ler um livro por mês, duas se justificaram em relação ao
número mínimo de livro lido. Carla disse: “atualmente ando sobrecarregada, mas
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gosto de ler um número mais elevado, ganhei um grande acervo de livros de uma
escola, e ainda quero ler todos”. E Lara: “depende da disponibilidade de tempo que
tenho. Quando a disponibilidade é maior, leio em média de 1 a 2 livros”. Essas
alunas não leem mais porque não querem ou porque não gostam, mas por se
considerarem sobrecarregadas com outras leituras e atividades, há outras atividades
que precisam fazer como trabalhos para a Universidade. E, ainda, elas têm uma
carga horária de trabalho que não lhes deixa muito tempo disponível, a leitura
precisa competir com todas essas atividades que elas fazem e acaba perdendo
espaço.
“O que significa letramento literário para você?” Essa foi a pergunta
número dez. As respostas foram bem próximas do que discutimos quando falamos
sobre o projeto, tanto o projeto de extensão quanto este de pesquisa e quando
estudamos sobre letramento literário para organizar as oficinas de contação de
histórias. Para Carla, “letramento literário é a interação leitor e escritor, o que
aprendo e modifico em minha aprendizagem a partir desse desenvolvimento”. A
opinião dessa aluna se aproxima do que pensa Cosson (2014) “o leitor é tão
importante quanto o texto, sendo a leitura resultado de uma interação” (p. 39), isto é,
tanto o leitor quanto o escritor dialogam mediados pelo texto.
Segundo Vitória “é formar alunos como leitores, não como qualquer leitor
ou um leitor qualquer, mas um leitor capaz de se inserir em uma comunidade,
manipular seus instrumentos culturais e construir com eles um sentido para si e para
o mundo em que vive”. Essa aluna “apropriou-se” desse conceito, formulado a partir
dos textos lidos, e coloca a importância de se formar alunos como leitores, a troca
do lugar do pronome “qualquer leitor” e “leitor qualquer” traz uma conotação de
importância: qualquer leitor seria aquele leitor que não é específico, que decifra o
texto, e um leitor qualquer, um leitor sem importância, que não é capaz de
interpretar, que não é capaz de dialogar com o mundo. Nas palavras de Cosson
(2014) “o efeito de proximidade que o texto literário traz é produto de sua inserção
profunda em uma sociedade, é resultado do diálogo que ele nos permite manter com
o mundo e com os outros” (p.28).
Essa inserção que se atribui ao texto literário se constrói a partir da
leitura, daí a importância, segundo Vitória, de não formar qualquer leitor ou um leitor
qualquer. Para Débora, letramento literário “significa um conjunto de práticas sociais
que envolvem a interação do leitor e escritor, produzindo o exercício socializado na
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escola por meio da leitura de textos literários”. Esse também é um dos conceitos
estudados durante o processo de realização do projeto de extensão. Lara, mais
sucinta diz que “é a capacidade de ler criticamente um texto”. Nessas respostas está
envolvido o texto escrito pelo autor, a leitura feita pelo leitor e “e as convenções que
regulam a leitura em uma determinada sociedade (COSSON, 2014, p. 41).
Ao serem questionadas, na pergunta 11, se utilizam alguma estratégia
quando fazem uma leitura, Carla diz que gosta de ler em voz alta; Vitória, “sempre
marcar nas partes de que gostei, que achei interessantes”; Débora não utiliza
nenhuma estratégia e a Lara procura ler quando tem “condições de estar bem
concentrada, estando longe de fatores que podem tirar minha atenção”.
Algumas dessas estratégias são muito utilizadas na sala de aula. Os
professores pedem para retirar ou destacar partes de que mais gostaram, pedem
concentração e atenção à leitura.
Em um primeiro momento de leitura, essas estratégias são válidas, mas
as alunas não ultrapassaram essas marcas iniciais. Elas não avançam para outras
estratégias, por exemplo, fazer perguntas acerca do texto, produzir inferências, o
que exigiria mais do leitor.
“Você costuma comprar livros? Com que frequência? Em sites, livrarias
ou sebos?” Essa foi a pergunta 12. Pelas respostas, observamos que elas não têm o
costume de comprar livros. Débora disse que pede livro emprestado para outras
pessoas ou o pega na biblioteca. Isso comprova o que dizem muitas pesquisas, a
maioria dos estudantes de pedagogia não podem comprar livros, eles são caros e os
estudantes tem baixo poder aquisitivo. Portanto, os alunos, em um curso de
licenciatura, não podem montar uma biblioteca, nem com o número mínimo de
bibliografias necessárias para sua formação.
Em relação à pergunta 13, “Como eram suas aulas de literatura no Ensino
Médio?”, as respostas foram preocupantes; Carla: “chatas e muito regulares, não
havia nada inovado”. Vitória: “eram só realizadas em livros didáticos, com um
pequeno texto e perguntas sobre o texto, tudo no livro”. Débora: “me lembro que
quase nunca tínhamos aulas de literatura, e quando tínhamos era pra comentar de
algum autor ou de algum livro que tinha lido”. Lara: “não me lembro”.
Em relação a isso, Soares afirma:
Não há como evitar que a literatura, qualquer literatura, não só a literatura
infantil e juvenil, ao se tornar “saber escolar”, se escolarize, e não se pode
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atribuir, em tese, [...] conotação pejorativa e essa escolarização, inevitável e
necessária, não se pode criticá-la, ou negá-la, porque isso significaria negar
a própria escola [...]. O que se pode criticar, o que se pode negar não é a
escolarização da literatura, mas a inadequada, a errônea, a imprópria
escolarização da literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação,
distorção, como resultado de uma pedagogização ou uma didatização
23
(SOARES , 2001 apud COSSON, 2014, p. 19).

As respostas das alunas vão ao encontro do que diz a autora, pois não
deveria ser assim uma aula de literatura que se propõe “tanto a ensinar a ler e a
escrever quanto para formar culturalmente o indivíduo” (COSSON, 2014 p. 20).
De acordo com o que dizem as alunas suas aulas de literatura são aulas
descontextualizadas, com textos fragmentados, com respostas prontas que muito
pouco acrescentam ao aluno no caminho do letramento literário. Vitória comprova o
que foi dito acima “... com um pequeno texto e perguntas sobre o texto, tudo no
livro”, ou seja, não se compartilha a leitura, não há produção de sentido no texto que
leem, porque não há o processo de interação entre o autor, o texto e o leitor e,
ainda, com a sociedade onde se localizam. “Os sentidos são resultado de
compartilhamento de visões de mundo entre os homens no tempo e no espaço”
(COSSON, 2014, p. 21). Essa é a crítica feita por Soares (2001): “ao transformar o
literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia- o” (p.19). Débora reitera essa
pedagogização da literatura no Ensino Médio ao afirmar “nunca tínhamos aulas de
literatura, e quando tínhamos era pra comentar de algum autor ou de algum livro que
tinha lido”.
No ensino Médio, o ensino de literatura limita-se à literatura brasileira, ou
melhor, à história da literatura brasileira, usualmente na sua forma mais
indigente, quase como apenas uma cronologia literária, em uma sucessão
dicotômica entre estilos de época, cânone e dados biográficos dos autores,
acompanhada de rasos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa
de retórica em uma perspectiva pra lá de tradicional (COSSON, 2014, p.
21).

Novamente percebemos essa dicotomia existente na escola, ela é a
responsável pela entrada dessas alunas no mundo da leitura, mas nem sempre
consegue levar adiante a tarefa de permanência nesse mundo. O Ensino Médio
seria o momento para, dentro da diversidade que cada aluno apresenta, consolidar a
literatura como um lócus de conhecimento, devendo ser explorada de maneira
adequada (COSSON, 2014).

23

Magda Becker. A escolarização da literatura infantil e juvenil (2001).
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O fato de Lara nem se lembrar de ter tido aula de literatura preocupa-nos,
estudou por três anos no Ensino Médio e essa disciplina faz parte de currículo das
escolas, junto com a disciplina de Língua Portuguesa.
Podemos perceber essas disciplinas imbricadas até mesmo no livro
didático, que, na maioria das vezes, tem capítulos diferentes dedicados à literatura,
à gramática e à produção de textos.
Como resposta à pergunta 10, Lara escreve: “penso em sempre instigar
meus alunos a criticarem o mundo a sua volta, penso em formar não alunos/leitores,
mas leitores críticos, que opinam, criticam etc.” Ela acredita que pra ser um leitor
eficiente é preciso criticar, opinar sobre o mundo que os cerca, para tanto é pouco
formar somente aluno/leitor, é preciso ir além.
A fala das alunas demonstra como é difícil ter autoria sobre o que se
escreve, esse papel poderia iniciar-se durante a Educação Básica com um trabalho
que possa trazer ao aluno a autonomia e o conhecimento que o ajudem a sustentar
suas argumentações. Se isso não acontece, há uma reprodução do discurso
aprendido nos anos iniciais como também o que aprendem nas diversas disciplinas
do curso de Pedagogia, sem desmerecer a importância das teorias na formação do
aluno.
Quanto à escolaridade dos pais, na pergunta 15, somente o pai da aluna
Vitória concluiu o Ensino Médio, a mãe dela e os pais das alunas Débora possuem o
Ensino Fundamental, e os pais de Carla e Lara não possuem nem o Ensino
Fundamental. Em conversa informal, elas nos disseram que são os primeiros
membros da família a ingressar em curso superior.
A pergunta 16 foi: “Seus pais gostam de ler? Se sim, que tipo de leitura?”
A aluna Carla respondeu que a mãe não gosta de ler, lê somente a bíblia. Talvez
considerando como leitura somente a que se vê com mais frequência na escola, não
considera a bíblia como leitura.

Ao usar o advérbio apenas, ela exclui outras

leituras. Porém, segundo o INAF, a bíblia e os livros religiosos são os mais lidos
pelos entrevistados. E essa prática não depende do nível de alfabetização. Com
apoio da memória ou da leitura em grupo, mesmo pessoas com nível rudimentar de
alfabetização realizam essas leituras. A tabela abaixo mostra que a leitura dos
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demais gêneros de livros já aparece bastante associada aos níveis de habilidade de
leitura24.
Os pais da aluna Vitória gostam mais de leituras relacionadas à notícia.
Débora respondeu que seus pais gostam de ler notícias e romances. Lara disse:
“eles não sabem ler”.
As três alunas, com exceção de Lara, tinham pais que liam, no entanto,
não deixaram claro que em suas casas tivessem acesso a livros, ou que
manuseavam outros suportes de leitura.
Perguntamos se as alunas tinham alguma lembrança dos pais lendo para
elas. As alunas Carla, Vitória e Lara responderam “não” e “nenhuma”. As respostas
à pergunta 17 confirmam o que foi dito anteriormente, elas não foram estimuladas
para se tornarem leitoras. Somente Débora disse que sua mãe lia histórias para ela.
Esse contato com a leitura pode ter fomentado nessa aluna o gosto pela leitura,
ainda que ela tenha lido seu primeiro livro na escola, como resposta à primeira
pergunta.
Não ter esse contato com a leitura no ambiente familiar pode ter
prejudicado ou, pelo menos, retardado de alguma forma o gosto pela leitura. No
entanto, é preciso reconhecer que a escola, com todos os erros e acertos,
representou, para essas alunas, uma alternativa na construção de leitoras.
Encerramos o questionário que delineou o perfil dessas alunas com a
pergunta 19. “Você acha que seus pais contribuíram para a sua formação como
leitora? Por quê?” Carla respondeu “como leitora não, mas no interesse em
aprender, minha mãe era muito presente em minha vida escolar, meu pai, no
entanto, não transparecia qualquer desejo de participação”. Para Carla ser leitora e
aprender não são ações concomitantes, aprender carrega uma carga maior de
importância. Talvez, para a mãe, se a filha aprendesse mais poderia ter mais
sucesso e uma melhor condição social. Ao contrário da mãe, o pai não participou de
sua vida escolar.

24

Segundo pesquisa do INAF, realizada em 2005, “Bíblia ou livros religiosos” é o gênero de livro mais
lido, 45% do total de entrevistados. Em seguida vem “Romance, aventura, policial, ficção” com 30%;
“Livros didáticos”, 21%; “Poesia”, 15%; “Biografia, relatos históricos”, 15%; “Livros técnicos, de teoria,
ensaios”, 11%; “Auto-ajuda, orientação pessoas”, 11% e “Não costumam ler livros”, 21%. Dados
disponíveis em: <www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.07.00.00&ver=por>. Acesso em: 28 de
Dez. 2014.
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A resposta de Vitória é bem parecida com a resposta de Carla, “acho que
não muito, pois não me lembro deles lendo para mim, mas em relação a estudar
sempre deram muito apoio”. Também para essa aluna ser leitora é diferente de
estudar. Leitura e estudo não estão no mesmo patamar, estudar ganha uma
conotação diferenciada, essa cisão não considera o estudo e leitura como ações
imbricadas.
A aluna Débora, cuja mãe lia histórias infantis, disse que os pais a
incentivaram muito. Introduzir desde criança a linguagem visual e dos símbolos pode
interferir positivamente na vida das crianças para que aprendam a gostar de ler.
Lara, cujos pais só fizeram o primeiro ano do antigo primário, respondeu
“sim, pois através deles pude ver as dificuldades que o analfabetismo gera”. Ainda
que tenham cursado a primeira série, a aluna considera os pais analfabetos, o que
se confirma com os níveis de alfabetização na pesquisa do INAF.
O fato de serem analfabetos gerou na vida dos pais muitas dificuldades e
fez a filha querer para si uma história diferente. O que, a princípio, poderia ser
negativo para essa aluna, fez o caminho inverso. Ela, a partir do exemplo dos pais,
saiu de uma situação que não a agradava para construir um caminho diferente, ela
será uma pedagoga.
Diante desse quadro, podemos constatar que três dessas alunas têm pais
analfabetos, entretanto, as respostas sugerem que os pais não queriam essa
mesma situação para as filhas, incentivando-as a estudar.
3.3

Análise dos textos

Diante do texto que as alunas produziram, da dificuldade que tinham para
falar sobre eles e da leitura que fizeram, a intervenção partiu de alguns
questionamentos que fossem mais pontuais. Neste tópico nos dedicamos às
análises dos textos produzidos pelas alunas/sujeitos da pesquisa.
Retomamos aqui a complexidade que envolve o letramento, visto que
abarca fenômenos como a leitura e a escrita, diferentes e ao mesmo tempo
complementares,

porque

são

constituídos

por

“conjunto

de

habilidades,

comportamentos e conhecimentos que compõem um longo e complexo continuum”
(SOARES, 2004, p. 48). Essa continuidade, pra nós, diz respeito à aprendizagem
dos diferentes níveis de habilidades e conhecimentos que podem ser utilizados para
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ler e escrever, sabendo que uma pessoa pode ler e escrever uma notícia e não ser
capaz de ler e escrever um artigo científico.
O que a pessoa lê ou escreve vai depender de sua necessidade, do lugar
em que ela está inserida. Se levarmos em consideração que ler é produzir sentidos,
a leitura não será definitiva e completa, porque caberá a cada um, diante de sua
vivência, fazer a leitura a partir do lugar que ele ocupa. Conforme nossa introdução
ressalta, as alunas tinham dificuldade em ler textos literários, um dos motivos pode
ser por suas especificidades, entre outras, destacamos os jogos de palavras, a
sonoridade, o ritmo, a explicitação das metáforas, o final imprevisto, a dubiedade
das personagens, entre outros aspectos que constituem a riqueza de exploração do
texto literário.
A nossa proposta de análise dos textos perpassa o conceito de
letramento no que tange à concepção de leitura. Como afirma Soares, ao priorizar a
dimensão social do fenômeno letramento, este passa a ser definido como aquilo que
“as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto
específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e
práticas sociais” (SOARES, 1998, p. 72). Isso nos leva a compreender que os novos
letramentos abarcam uma noção de linguagem como prática social e a compreensão
de que é necessário proporcionar ao sujeito a possibilidade de questionar, analisar e
refletir sobre as relações de poder existentes, o que pode implica em uma mudança
de estado.
Na concepção estruturalista, o foco da leitura está no texto, e o sentido é
inerente a ele. Considerada como fonte única de sentido, a leitura reduz-se, pois, a
uma habilidade passiva, receptiva, na qual se espera que o leitor decodifique o
significado de cada palavra, tornando-se, assim, receptáculo de um saber contido no
texto (CORACINI, 2005). Assim, se o leitor é capaz de decodificar, ele não exerce
nenhum papel frente a essa leitura, porque recebe todas as informações que já
estão no texto.
Na perspectiva interacionista, os sentidos são construídos em um
processo de interação entre o leitor, o autor e o texto. Isso pressupõe um leitor mais
ativo, já que a partir dos seus conhecimentos, ele pode atribuir sentido ao texto. O
autor, por sua vez, “depois de escolher as palavras e os argumentos, deixaria suas
marcas impressas” (CORACINI, 2005, p. 21). Dessa forma, se o leitor perseguir

69

essas marcas, elas podem levá-lo a uma compreensão considerada “correta” ou
autorizada pelo texto.
Na concepção discursiva, leitor e autor são sujeitos produtores de sentido.
Por isso, nessa visão, a leitura não é determinada pelo texto, mas por um processo
discursivo em que esses sujeitos estão atrelados diretamente à posição discursiva e
ideologicamente constituídos e determinados pelo momento socio-histórico que
estão vivenciando. O texto deixa de ser, então, “receptáculo” de sentidos que podem
ser controlados pelo autor. Nesse sentido, “existem tantas leituras quanto situações
de enunciação se puderem conceber” (MASCIA, 2005, p. 52).
Dentre tantos textos literários que poderiam ser oferecidos às alunas,
optamos pela leitura dos contos “Felicidade clandestina” e “Restos de carnaval” 25, de
Clarice Lispector. O primeiro conto fala sobre o desejo pela leitura, por isso ele era
bastante apropriado para o caminho de leitura que estávamos iniciando. A
receptividade para com o texto foi surpreendente, elas não o conheciam, isso foi um
fator importante, porque logo de início já perceberam que o texto tinha uma
linguagem bastante acessível, embora, segundo elas, fosse carregado de sentidos
nas entrelinhas.
Como elas gostaram da maneira como Clarice Lispector “conta histórias”,
propusemos para os segundo encontro o outro texto da autora. “Restos de carnaval”
retrata a situação de uma narradora que recorda sua infância em Recife, com um
desejo de aproveitar o carnaval.
O texto “Felicidade clandestina” foi entregue às alunas para que lessem e
após a leitura produzissem um texto, como um exercício de compreensão e crítica,
que elas poderiam escrever sem um número de linhas estipulado.

3.3.1 Primeiras leituras
Na primeira produção que fizeram após a leitura de “Felicidade
clandestina”, os excertos produzidos pelas alunas, exceto o de Lara, aproximaram25

“Felicidade clandestina (1998) é uma obra que reúne diversos contos produzidos em diferentes
períodos. Alguns retratam fragmentos da vida infanto-juvenil da autora, como o próprio conto que
intitula a obra, dentre outros que, igualmente, escondem resquícios de uma infância marcada por
fatos que por muito tempo permaneceram em sua memória e desabrocham nas páginas desse livro,
não de uma forma meticulosamente ordenada, mas como substrato de sua produção
acentuadamente poética”. Esse trecho foi retirado da contra capa do livro Felicidade Clandestina,
Editora Rocco, 1998 e foi escrito por MarIna Colasanti.
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se da transcrição de uma narrativa oral. Houve repetição de palavras e a utilização
de poucos recursos linguísticos no desenvolvimento do texto.
A produção textual de Vitória, Débora e Lara são menos extensas que o
de Carla, elas não conseguiram se desvincular do texto para formular outras
hipóteses de leitura. Dessa forma, elas construíram os parágrafos buscando apoio
ora no texto, ora no que disse a autora, ora no personagem, conforme observamos
nessas expressões: “a partir desse dia a personagem”, “duas personagens em
conflito”,“ a personagem percebe”, “no texto a garota ansiava”, “ a autora nos traz”.
Essas expressões apontam para uma dependência do sentido que está
no texto. Quando evocaram os personagens ou a autora, o intuito foi de apontá-los
no texto, demonstrando as fragilidades de se lidar com o texto literário e suas
múltiplas leituras. Não percebemos nenhuma tentativa de interação entre autor, leitor
e texto que tenha ultrapassado esse primeiro momento de leitura estruturalista,
porque se ampararam nas marcas deixadas pelo texto e não acrescentaram sentido
diferente daquele que já estava posto.
26

Uma menina normal (sic) que sua vida era comum que conhecia uma
menina diferente calada e que seu pai era dono de uma livraria só que ela
não se interessava em ler livros. Até que em um dia ela resolve emprestar o
livro de Monteiro Lobato para a menina. Só que todos os dias que ia buscar
o livro ela não o emprestava (VITÓRIA).
O texto narra a história de uma menina desenvolvida para a idade, que
deixava qualquer criança com vontade de ser ela, por ser filha de um dono
de livraria! Mas ela pouco se importava, demonstrava egoísmo até mesmo
nos aniversários, pois entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai
ao invés de um livro barato. Mas a filha do livreiro era muito má, ela odiava
as outras meninas por serem bonitas e altas (DÉBORA).
O meu primeiro ponto (sic) que achei interessante é a apresentação da
personagem como gorda, feia, cabelo ressecado, mesmo sendo uma
menina com poder aquisitivo financeiro e cultural melhor, mesmo assim ela
é comparada com as outras personagens mais pobres, todavia com
características mais belas, meninas altas e magras, cabelos lisos (CARLA).

Vitória, diferente das outras alunas, quando se referiu aos personagens,
não utilizou os adjetivos do texto, “má”, “gorda” e “feia”, preferiu o adjetivo “calada”.
Também não disse que a outra era “bonita” e “alta”, opta pelo adjetivo “normal”, sem
desmerecer uma ou outra menina.

26

Não foram feitas correções no texto das alunas, as falas foram transcritas como no texto original.
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Nos textos de Débora e Carla, mesmo sem tantas repetições, não houve
uma progressão de ideias, a leitura foi linear e a partir da decodificação. Elas uniram
o significado das letras, frases e parágrafos, o que implicou no significado global do
texto
Nessa concepção, o objetivo é resgatar a essência da leitura, que se
converte em uma verdade única e absoluta. Como na afirmação de Coracini “o leitor
é verdadeiro espectador em busca do sentido que se encontra de forma imanente no
texto” (CORACINI, 2005, p. 20). Trouxemos um trecho do conto “Felicidade
clandestina” para comparar com o que as alunas escreveram:
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio
arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto todas nós ainda éramos
achatadas [...] Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura
vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar,
nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos
livres (LISPECTOR, 1998, p. 09).

Mesmo na continuação do texto, não houve nenhuma proposta de
apresentação diferenciada dos personagens ou algum questionamento sobre o
desejo da menina em ter o livro em suas mãos. Encerraram o texto da mesma forma
que a autora.
A cada dia que passava ela se sentia alegre por querer ler o livro se sentia
completa por dentro. Ela queria o livro de qualquer jeito para poder começar
a ler. Quando conseguiu o livro ela começou a ler só que fingia que não o
tinha só para ter o susto de o ter (sic). Pois para ela a felicidade iria ser
sempre clandestina (VITÓRIA).
Vivenciado secretamente, a impressão que a autora nos traz é que a
personagem como mencionei anteriormente, não se sente merecedora
daquele prazer, talvez por ser pobre tanto financeira e culturalmente, sentese inferior, insignificante (CARLA).

A leitura que emerge da produção de texto das alunas corroboram com a
visão estruturalista, porque para elas o sentido está todo no texto, não abrindo
possibilidades de variação da maneira como deveria ser lido. Temos, nessa
concepção o apagamento do sujeito-leitor, que fica apenas no papel passivo de
receptor.
A personagem passa a não acreditar que estaria com o livro que tanto
desejava! Chegando em casa, ela (personagem) não lê o livro, ela esconde
para sempre que o encontrar sentir a felicidade! Felicidade esta que para
ela seria sempre clandestina (DÉBORA).
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Lara iniciou seu texto sem falar das características das personagens.
Embora tenha construído o sentido de forma mais elaborada, ela se ancora no texto
e na “história”. Para Lara:
O texto “Felicidade Clandestina” de Clarice Lispector vem nos mostrar
através da historia de uma garotinha apaixonada pela leitura as angústias e
felicidades que se passam com os verdadeiros amantes pela leitura. No
texto a garota que ansiava por ler determinado livro se enchia de esperança
e ansiedade ao pensar que estava prestes a possuir ele (sic) em suas mãos
(LARA).
A leitora passa a viver uma felicidade clandestina pois vive uma historia que
não é sua, uma historia que pertence aos personagens do livro que ele lê.
Os apaixonados pela leitura quando encontram um livro que os sensibiliza,
passam a viver com ele, comendo-o, dormindo-o, o leitor se transforma com
a historias passando o livro a ser seu amante (LARA).

Com uma forma de escrever diferenciada, ela terminou seu texto, utilizouse de palavras que transmitiram sensibilidade. Nessa sua fala, os sentidos não estão
mais somente no texto, mas nela como leitora que produziu sentido, consegue
perceber que o desejo de ter o livro pode ser comparado a ter um amante. Embora
essa leitura esteja de forma implícita permitida no livro, ela fez um movimento de
leitura.

3.3.2 Produção após a intervenção

Depois de quinze dias da primeira leitura, marcamos outro encontro,
quando as alunas releram o texto que haviam produzido. Como propõe a cartografia,
as intervenções não foram pensadas a priori, elas se construíram diante da leitura
que elas apresentaram, em um momento de interação, sem a preocupação de obter
uma leitura certa ou errada. Elas diziam: “não sei se o que vou falar está certo”, “e
se eu falar uma bobagem?” No entanto, elas perceberam que texto literário permitiu
essa liberdade para se expressarem. Conforme havia mencionado, elas não
conheciam os textos, Carla já tinha ouvido falar de Clarice Lispector em seu curso
de Letras, mas não tinha lido. As outras três desconheciam o texto e a autora.
Iniciamos falando sobre o que mais havia chamado atenção delas; as
personagens, para que pudessem perceber que para além das características
físicas havia na narrativa um fluxo de consciência que não definia as fronteiras entre
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a voz do narrador e das personagens. Assim, de forma não linear, o pensamento ia
fluindo. De maneira espontânea, as quatro alunas identificaram essa fluidez na
proximidade entre a autora e a personagem. Para Lara, Clarice Lispector “se
identifica com a personagem do livro, quando diz que Clarice sente prazer de olhar e
esconder. É como se ela conversasse com ela, como se ela quisesse ser a
personagem do livro, “a forma como ela fala”. E para Débora: “Isso fica claro nas
últimas falas, por que é como se ela conversasse com ela mesma”.
As alunas ficaram muito tocadas com o texto, sentindo-se como as
personagens, diferente em relação às outras pessoas, não só fisicamente.
Disseram que muitas vezes sentiram-se rejeitadas. Vitória disse se sentir diferente:
“porque gosto de futebol, de jogar bola”. Por muitas vezes, durante a conversa, ela
disse que esse seu gosto a afastava das pessoas. Débora justifica que “por causa
da timidez”, sempre foi preterida em muitas situações.
Começaram, então, a elaborar uma construção de sentido um pouco
menos centrada no texto e mais próxima do contexto em que vivem e até mesmo de
suas relações interpessoais. Um exemplo disso é o trecho em que Vitória lembra de
que quando menina guardava o livro. Para ela isso significava que sempre que ela
quisesse ter a felicidade teria que buscá-la: “talvez a gente precisa correr atrás para
ter como a menina”. Carla, de outra maneira, conseguiu pensar sobre o que era a
felicidade:
Uma era feia, gorda e tinha um poder aquisitivo bom e não era tão feliz, a
outra era magra, bonita, tinha um padrão de beleza, era mais cômodo,
também não era tão feliz, [...] a felicidade é um coisa que você encontra
todo dia, não é uma coisa que você tem que buscar constantemente
(CARLA).

Na construção desse período, Carla retrata os padrões de beleza, que quase
sempre, são ditados pela sociedade, ser magra e bonita “é mais cômodo”, e o que
pode significar ser feliz. Para Carla, a felicidade pode ser encontrada todo dia se a
pessoa se aceitar.

3.4

Análise dos memoriais

Optamos, nesse terceiro dispositivo, pela construção de um memorial,
que denominamos Memorial de Leitura. Para André (2004), memorial é o
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instrumento em que se registram descobertas, mudanças na prática e na trajetória
pessoal e profissional e “expressam suas emoções, seus sucessos, suas dúvidas e
vai assim construindo sua identidade” (p. 285). Sendo assim, os memoriais estão
escritos na primeira pessoa, evidenciando um posicionamento mais subjetivo das
alunas. Por ser um memorial de leitura, temos, em linhas gerais, o conteúdo; a
apresentação pessoal; o percurso de leitura das alunas e suas relações com as
experiências que elas tiveram com a leitura dos contos e do romance.
Para organizar nossa análise, dividimos o memorial em duas partes. Na
primeira, solicitamos que as alunas fizessem uma apresentação pessoal, que
contivesse: nome, idade, onde trabalham e que escrevessem um pouco sobre a
presença da família na sua formação acadêmica. Na segunda parte, pedimos que
elas falassem de sua participação no projeto de extensão e do percurso de leitura
que fizeram a partir da leitura dos contos e do romance.
Entre as quatro alunas sujeito dessa pesquisa, uma, por motivos
pessoais, não pode elaborar o seu memorial. Portanto, a análise será de três
memoriais.
A

análise

dos

memoriais

envolveu

os

seguintes

procedimentos

metodológicos: a) uma leitura atenta dos três memoriais; b) uma releitura, levando
em conta as seguintes categorias:
 Quanto ao conteúdo: a) apresentação pessoal; b) importância da família na
construção do letramento das alunas c) a formação profissional e o trabalho.
 Quanto à forma: a linguagem (coesão e consistência textual; ortografia,
sintaxe); b) vocabulário (simples, rico, repetitivo); c) extensão do texto.
 Quanto ao percurso de leitura: a) a participação no projeto de extensão b) o
foco da leitura em relação ao sentido: está no texto, no autor/leitor/texto ou no
leitor/autor como produtores de sentido?

3.4.1 Apresentação pessoal

Para fazer essa apresentação pessoal as alunas conduziram o texto
utilizando estratégias diferentes. A forma mais direta foi usada por Carla, que
forneceu poucos elementos a serem explorados na análise. Ela escreve mais sobre
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sua família e sua formação, enquanto Lara e Vitória, pela maneira como se
apresentaram, permitiram uma ampliação das análises.
Carla inicia seu memorial: “Meu nome é Carla Moreira, tenho 29 anos, nasci
em Barbacena, sou filha de José Moreira e Maria Moreira”,
Lara, antes de sua apresentação pessoal fez um pequeno memorial de vida e
diz sobre a dificuldade de falar de si: “Falar de nós mesmos é algo complicado, que
exige reflexão, cuidado e aceitação de nós mesmos”. O tempo disponível para
escrever o memorial, aproximadamente 1 mês, ajudo-a a pensar na melhor forma de
se mostrar, e poder refletir sobre sua vida, suscitou “lembranças dolorosas”.
Conforme o que foi dito por ela, essas lembranças podem estar relacionadas
aos relatos sobre a falta de convivência com o pai biológico, a morte da mãe, a
dificuldade financeira da família e do trabalho que chegou cedo pra ela.
Esses fatos justificam a maneira como ela inicia seu memorial; com muitas
perguntas. Isso pode ser uma estratégia para atrair o leitor e de certa forma alongar
por um tempo sua apresentação, visto que, há em sua fala, a preocupação na forma
como deve se apresentar. Através das perguntas, ela também vai revelando a
dificuldade de fazer um recorte sobre o que seria “pertinente” falar, porque se sente
exposta à opinião de quem vai ler o memorial:
Expor o que somos, o que carregamos em nosso interior para o mundo é
difícil, gera dúvidas como: Será que essa é a melhor maneira para eu falar
de mim? Seria pertinente eu contar este fato que marcou minha vida? O que
a pessoa que irá ler o que aqui está escrito irá pensar de mim? Esses são
apenas uns dos muitos conflitos que o fato de pensar o que somos e o que
representamos pode gerar (LARA).

O texto escrito deixaria registrado por muito tempo suas palavras, o que
justifica o embate consigo mesma para escolher a melhor forma de se apresentar. E
ela continua, “apesar dos meus conflitos faço aqui esforços para mostrar um pouco
do que sou e represento”, e inicia o texto:
Meu nome é Lara de Assis, tenho 20 anos. Nasci em Barbacena aos 26 de
julho de 1994, até completar 5 anos de idade morei em Alto Rio Doce,
cidadezinha no interior de Minas Gerais, com meus pais e meu irmão casula
(sic), quando completei 5 anos meus pais decidiram se mudar para Pinheiro
Grosso impulsionados por um tia e na esperança de melhorar de vida, já
que os recursos em Alto Rio Doce eram muito escassos (LARA).
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Depois dos questionamentos, inicia falando sobre ela e acha importante
trazer a informação do lugar onde morava e justificar a mudança que fizeram para a
cidade de Pinheiro Grosso, bem próxima de Barbacena.
“Quem sou eu?...”, dessa forma Vitória inicia seu memorial, um questionamento
diferente do que fez Lara, que fez perguntas, procurando alongar-se para se
apresentar. Se por um lado, essa objetividade ao lado das reticências soou como
uma dicotomia, por outro, nos permitiu algumas reflexões.
A utilização das reticências como um recurso discursivo pode nos indicar,
nesse momento da escrita, uma hesitação comum que acontece na oralidade.
Quando falamos, podemos suprimir partes de nossa fala e deixar que o outro a
complete ou subtenda o que seria anunciado. Portanto, percebemos nessa pergunta
e nas reticências um momento de reflexão, uma busca de sua identidade, como se
estivesse dirigindo a pergunta para alguém que pudesse ajudá-la a responder. Ao
interromper seu pensamento e deixar a frase em aberto, ela voltou a pergunta para
si, revelando também que não foi fácil fazer essa apresentação, porque, em
seguida, escreve de forma sucinta: “Quem sou eu?... Então, meu nome é Vitória de
Oliveira, tenho 22 anos”.
Ao lado das reticências utilizou a palavra “então” como uma interjeição,
ratificando nosso pensamento acerca da dificuldade de organizar sua apresentação.
Além disso, adotando esse comportamento, não precisou utilizar estruturas
linguísticas mais elaboradas, o que também se justifica pela dificuldade em escrever.

3.4.2 A presença da família na construção do letramento

Carla encontrou nos pais um verdadeiro incentivo para sua formação
acadêmica. A profissão deles, os poucos recursos financeiros e o fato de não terem
frequentado a escola não impediu que investissem na carreira dos filhos, “Meu pai
sempre trabalhou em serviços braçais, pesados e com pouca remuneração, minha
mãe como dona de casa”. Em seu memorial, Carla enfatiza a origem da família
“humilde” e o nos chama a atenção para o comportamento dos pais em relação à
vida estudantil dos filhos; “venho de uma família humilde cujos pais não
frequentaram a escola. Todavia, isso não significa que foram ausentes em nossa
formação”.
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Eram pessoas com uma renda familiar baixa, mas não deixaram faltar o
necessário, principalmente, em relação aos estudos. Segundo Carla, “ao contrário,
nunca trabalhamos antes de concluirmos o ensino médio, e mesmo depois que já
havíamos formado, eles sempre nos ajudavam com incentivo tanto financeiro quanto
motivacional”.
Não trabalhar, nesse caso, significa que os filhos puderam se dedicar
somente aos estudos. A aluna reforçou que o apoio não era somente financeiro, mas
de incentivo, ressaltou a presença da mãe e reconheceu o quanto isso foi importante
para sua vida:
Minha mãe sempre foi presente, frequentava as reuniões, conferia nossos
cadernos, providenciava materiais e tudo que nós precisássemos, e mesmo
não sabendo ajudar na execução das tarefas, estava ao lado com estímulos
e cobranças quando necessário (CARLA).

Embora a mãe não tenha participado de práticas de leitura escolares,
porque não frequentou a escola, isso não a privou de comprometer-se com os filhos
e decidir que a escola seria importante para mudar a vidas deles. A mãe conviveu
com outras práticas de letramento, devido à sua experiência de vida em uma
sociedade que é atravessada pela escrita, ainda que ela não possuísse a tecnologia
da decodificação dos signos.
Mesmo sem saber ler, Carla nos conta do envolvimento dela em suas
práticas de letramento. Esses estímulos e cobranças vão ao encontro da afirmação
de Galvão (2003), “por um lado, há um esforço do pai em encontrar estratégias para
que o filho pudesse superá-lo e, por outro, o trabalho do filho para ultrapassar a
geração anterior, e desse modo, fugir do que seria seu destino „natural‟” (p.128). E
isso se comprova, ela está na sua segunda graduação e tem um irmão professor de
Matemática. Ela convive ainda com outro irmão, que segundo ela, possui deficiência
intelectual.
Em conversa informal, Carla nos conta que uma das motivações para a
escolha de sua especialização tem a ver com a condição de seu irmão, pois gostaria
de entender um pouco mais sobre “essa deficiência”, porque se sente muito ligada a
ele e gostaria de ajudá-lo. Depois da especialização, mesmo trabalhando na área de
sua formação, opta por fazer Pedagogia, pois segundo ela o curso:
surgiu a partir dessa necessidade, tinha que ensinar leitura, escrita e
produção textual para alunos que não sabiam ler. Inicialmente sentia-me
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perdida, e aos poucos, com o decorrer da graduação fui entendendo o
processo de alfabetização e ajudando progressivamente meus educandos
(CARLA).

Compreender que a leitura e a escrita podem ajudar na produção de texto
é dar ao aprendizado da leitura e da escrita um significado. De maneira implícita,
estão aí os conceitos de alfabetização e letramento. Se ela tivesse dito somente
ensinar a ler e escrever poderia estar centrada no conceito da prática de leitura e de
escrita

sem

uma

necessária

consciência

social,

de

forma

automatizada,

possivelmente na decodificação de signos.
Esse pensamento foi reforçado por suas palavras “fui entendendo o
processo de alfabetização” e esse entendimento ajudou progressivamente seus
educandos. A aluna percebeu a complexidade que envolve a alfabetização e o como
esse

processo

requer

do

professor

alfabetizador

conhecimentos

bastante

específicos, os quais ela foi adquirindo “no decorrer da graduação”.
A presença dos pais de Lara não foi tão ativa na sua formação. Ela não
foi criada pelo pai e não manteve com ele nenhuma relação afetiva, pois faleceu
quando ela tinha 11 anos e sua mãe, quando ela estava com tinha 15, não se referiu
ao irmão. Seus pais também não frequentaram a escola, mas ela não fez nenhuma
alusão à escolaridade da mãe.
Meu pai e minha mãe não me ajudaram, não frequentaram a escola, não
foram alfabetizados, meu pai sabia apenas assinar o próprio nome, um ato
mecânico já que ele não sabe o que as letras representam e o que elas
significam (VITÓRIA).

A respeito da escolaridade do pai, ela diferencia alfabetização de
letramento, mesmo sem se referir explicitamente a este último termo, ao entender a
escrita do pai como um “ato mecânico”, subentendendo somente a codificação, “não
sabe o que as letras representam e significam”, o que procede diante dessa citação
de Soares (2004 ao dizer que nem sempre as pessoas que conseguem codificar são
capazes de utilizar a leitura e a escrita nas práticas sociais nas quais está inserido
As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não
necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não
necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para
envolver-se com práticas sociais de escrita (SOARES, 1998 p. 45-46).
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Lara não encara a situação dos pais de forma negativa. Ela ressalta
confirma o que já havia respondido no questionário; fez dessa ausência um caminho
para não repetir a história dos pais. Em suas palavras; “esse fato me impulsionou a
querer estudar mais e mais”. Como hoje ela está em um curso superior, podemos
dizer, concordando com Galvão (2003), que ela “superou os pais quando se toma
por indicador o nível de alfabetismo” (p. 129), conforme já havíamos ressaltado na
análise do perfil das alunas.
Vitória não mencionou a participação dos pais em sua vida, nem pessoal
nem acadêmica, somente que mora com eles. Recuperamos nessa análise o que
ela disse a respeito dos pais quando foi perguntada sobre a contribuição deles na
sua formação leitora.
Ela afirmou que os pais não a ajudaram a formar-se como leitora, “mas no
interesse em aprender, sim”, apontando que mesmo que seus pais não tenham dado
a ela o incentivo para a leitura, houve um acompanhamento de sua vida escolar.
Assim como Carla, Vitória fez uma ressalva, dizendo que a mãe “era muito presente
em minha vida escolar”. Isso indica que a mãe esteve junto da filha nos momentos
em que era solicitada na escola, nas tarefas escolares. O mesmo, segundo Vitória,
não aconteceu com o pai; “meu pai, no entanto, não transparecia qualquer desejo de
participação”. Essa ausência pode justificar o seu silenciamento em relação à
participação da família.
Das quatro alunas entrevistadas, seu pai era o único que tinha ensino
médio completo e a mãe o ensino fundamental completo e que também gostavam
de “leitura relacionada à notícia”. Esses dados indicam segundo Galvão (2003) “que
a transmissão da leitura de uma geração para a outra não se dá de forma linear”.

3.4.3 Formação profissional e trabalho

Ainda na primeira parte desse memorial conhecer a formação profissional
e o trabalho das alunas foi importante, pois essas informações nos mostraram a
realidade que elas vivem e a forma como lidam como o trabalho.
Carla escolheu o curso superior de Letras por causa da identificação com
a Língua Portuguesa e porque “adorava ler e interpretar histórias”. Ela conta que ao
iniciar o curso, entre todas as disciplinas, “apaixonou-se pela literatura, por ler
poemas”.
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A escolha do curso de Letras surgiu a partir do meu gosto pelo português,
adorava ler e interpretar histórias. Quando iniciei a faculdade, de todas as
disciplinas, apaixonei-me pelas literaturas, ler poemas, analisá-los e
conhecer o que o autor pensava a respeito daquela situação me encantou
(CARLA).

Entretanto, não fez sua especialização voltada para essa área, decidiu se
especializar na área de Educação Especial, onde trabalha atualmente. Leciona
Língua Portuguesa nos turnos manhã e tarde em turmas do Ensino de Joves e
Adultos (EJA), em uma escola especial, desde o final de 2011. Isso reafirma o que
ela havia dito sobre querer compreender mais essa área e poder auxiliar o irmão.
Vitória fez vestibular para a UEMG e para o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) de Barbacena, escolhendo neste o curso de
Educação Física.
Adoro jogar futebol acho que quando estou jogando é o momento em que
consigo me aliviar de todos os problemas, às vezes quando estou muito
chateada com alguma coisa corro pra jogar futebol e fico me aliviando
durante a partida (VITÓRIA).

Não foi aprovada para Educação Física, apesar de ser o curso que
sempre quis fazer por causa de sua ligação com o esporte, principalmente com o
futebol, que representa para ela o momento em que pode não pensar nos
problemas, somente no prazer que a partida lhe proporciona.
Apesar de sentir-se “frustrada” por não ter seguido a profissão que
desejava, passar no vestibular na UEMG a deixou “muito feliz”, porque era sua
vontade “ensinar as crianças e fazer delas bons cidadãos”. Esse argumento apontou
a sua expectativa em relação ao curso de Pedagogia, que forma professores para o
trabalho com crianças do Ensino Fundamental I, e vinculou o aprendizado à
formação de um bom cidadão. Isso vem ao encontro do que ela disse acerca de seu
trabalho e da forma como ela encarou a importância da leitura:
[...] trabalho cuidando de um menino de 3 anos sempre fico lendo pra ele
ante de dormir e durante o dia também, penso que pra ele vai ser muito
importante se interessar pela leitura mais cedo pois quando estiver na
escola e na faculdade terá mais facilidade em escrever e deixar seu
pensamento fluir mais (VITÓRIA).
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Reafirmou aqui o seu pensamento de que a leitura facilita escrever e que
ler todos os dias para uma criança pode ajudá-la a se interessar pela leitura mais
tarde.
Lara começou a trabalhar com 15 anos, logo após o falecimento da mãe.
Conforme relata em seu memorial, teve uma rotina bastante dura para a sua idade
“estudava na parte da manhã, trabalhava na parte da tarde e a noite frequentava
cursinho”. Em seu texto, há um destaque especial para o trabalho, muito presente
em sua vida.
A (sic) aproximadamente dois anos trabalho em uma casa de acolhimento
para menores em situação de vulnerabilidade perante a sociedade, [...] atuo
como monitora, auxiliando e acompanhando os acolhidos em suas tarefas
diárias (LARA).

Apesar de o serviço exigir bastante, não pareceu insatisfeita, usou o que
presenciou como um aprendizado, por ter passado pelas mesmas situações que
aqueles adolescentes e “não ter se perdido”.
Como nos contou em nossas conversas, ela trabalha com adolescentes
usuários de drogas, que espancam os pais ou avós. As “meninas engravidam muito
cedo”, entre 13 e 15 anos, algumas com mais de um filho, para ela a situação que
essas meninas enfrentam é porque elas se “perderam” no caminho. Disse que
poderia estar na mesma situação, mas não seguiu esse caminho e credita “à família
sua formação como pessoa, apesar dos defeitos”.
Na segunda parte do memorial, analisaremos a participação das alunas
no projeto de extensão e também o percurso de leitura que fizeram a fim de
perceber que concepção de leitura emerge nesses textos.
Embasada nas teorias de Coracini (2005), nosso objetivo consiste em
verificar como se dá a constituição de sentidos a partir da leitura que elas fizeram do
romance “A hora da estrela” e do contos “Felicidade clandestina” e “Restos de
carnaval”.

3.4.4 A participação no projeto de extensão

Conforme dissemos na metodologia, o projeto de extensão com todas as
suas ações possibilitou às alunas a vivência do pilar: Ensino, Pesquisa e Extensão,
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promovendo essa interação entre a universidade e as escolas e não dissociando um
do outro.
Como as alunas não tinham participado de um projeto e nem tinham
experiência em contar história, fizemos uma oficina com uma atriz. Ela é formada em
artes e conta histórias em livrarias, escolas e eventos. As oficinas ensinaram
diferentes técnicas de contação de histórias, sobre a entonação de voz, técnicas de
respiração e relaxamento, o uso de materiais alternativos e também maneiras de
fazer leitura, utilizando o livro de histórias. As oficinas aconteceram antes e durante
nossas idas às escolas.
Em todos os memoriais há uma avaliação positiva sobre a participação no
projeto, sinalizando uma mudança na relação delas com a leitura e a escrita. Isso
aconteceu em função das leituras dos textos, da escrita do diário, da convivência
com o grupo e com as crianças, das conversas e reuniões que tivemos.
Carla decidiu “ingressar no projeto inicialmente pelas horas acadêmicocientífico-culturais27”, que são obrigatórias no curso de Pedagogia. Porém, depois
que ela iniciou o projeto, esse seu objetivo tornou-se secundário.
[...] a partir das vivências, visitas às escolas, das leituras, da escrita dos
diários e o curso de contação fui adquirindo, assim como minhas colegas,
um aprendizado único, importante para minha formação continuada
(CARLA).

Como podemos ver, a participação nas atividades do projeto foi bem mais
importante do que as horas de atividades obrigatórias da faculdade. Isso não
somente para ela, mas para suas colegas também. Por já atuar em sala de aula,
Carla enfatizou que este aprendizado foi “único” para sua formação continuada.
Podemos inferir que ela considera necessário o professor participar de cursos em
que possa se aperfeiçoar, assim como aconteceu com ela.
Diante dessa aprendizagem, houve uma mudança ocorrida na prática de
sua sala, na sua prática pedagógica. Se antes ela só “lia” as histórias, agora ela se
sente contadora de histórias, ela “narra” histórias. Ler, aqui, foi tomado como uma
leitura “que não é preparada” e narrar implicou nesse envolvimento dela com a
história, o que antes não acontecia. O adjetivo “incrível” mostrou todo o seu
27

Como disposto nas diretrizes, Resolução CNE/CP n. 01 de 15 de maio de 2006, além das horas
estabelecidas para o Estágio Supervisionado, o aluno deverá cumprir o mínimo de 100h de atividades
teórico-práticas em áreas específicas do seu interesse, por meio da iniciação científica, extensão,
monitoria e participação em cursos, seminários, eventos e oficinas . (UEMG, 2010).
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envolvimento com as histórias. E ela ainda descobriu a facilidade que tem para
narrar, o que foi possível aprimorar no curso e durante as idas às escolas.
Minha prática como educadora já mudou, pois além das rodinhas para ler
histórias como fazia anteriormente, hoje também sou contadora, narro
histórias, e sinto que quando as faço meus alunos gostam e interagem
muito mais. Preparar, treinar e contar as histórias para as crianças foi
incrível, não pensava que teria tanta facilidade, e que atrairia a atenção dos
pequenos (CARLA).

A maneira como passou a ler e a interagir com os seus alunos, na nossa
visão, marca o lugar da sua formação como educadora, e o conhecimento adquirido
foi transformado para o seu local de trabalho, ou seja, é o aprendizado que se
converte em novas práticas de letramento. Conforme vimos no capítulo anterior,
Street (1995) concebe os letramentos como múltiplos, sujeitos às relações de poder.
Sendo assim, as pessoas realizam novos letramentos a todo momento, variando de
uma comunidade para outra, de acordo com sua necessidade.
Isso equivale a dizer que para cada função que o sujeito exerce na
sociedade, precisa utilizar certo tipo de linguagem. Em determinado momento, o
sujeito é aluno, participante de um projeto, e, no outro, ele é professor. Assim, esse
sujeito leva para cada uma dessas situações, práticas de leitura diferenciadas.
A participação no projeto de extensão, para além da sua formação como
educadora no curso de Pedagogia, trouxe, para Carla, uma contribuição para pensar
sua formação futura; “quero fazer meu mestrado também voltado para a área de
leitura ou letramento”.
Esse direcionamento que surgiu na extensão mais uma vez demarcou a
importância do espaço universitário, o qual também, nas palavras de Lara,
aprimorou a o seu olhar para a leitura:
[...] a participação no projeto de extensão, e os trabalhos com ele
desenvolvidos, as leituras, as histórias, o contato com as crianças, entre
outros, foi muito importante para que eu pudesse aprimorar meu olhar para
a leitura. Passei a ser mais critica depois das atividades de análises das
historias que fizemos (LARA).

Não é possível mensurar essa criticidade. No entanto, as palavras
“aprimoramento” e “crítico” diferem de uma leitura que faz fugir da realidade, nem
sempre a leitura é para o devaneio, às vezes, ela é a ruptura, faz tomar consciência
de si, do mundo, trazer pra a realidade.
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Para Vitória, o projeto de extensão proporcionou uma mudança mais
subjetiva, na sua autoestima; “tive a oportunidade de participar de um projeto que
ajudou a me soltar”. Como ela sempre disse ser muito tímida, nesse projeto ela pôde
se mostrar um pouco mais. No começo se escondia atrás de uma máscara, com o
tempo ela foi se permitindo e se envolvendo.
Quando fui convidada a participar do projeto de leitura fiquei um pouco com
medo do que podia vim pela frente e o primeiro desafio foi perder a timidez
diante de muitas crianças. Nas escolas que fomos tive a oportunidade de
ser professora por alguns minutos levamos histórias para elas e uma
música que tive que cantar pra elas no começo achei que não conseguiria
realizar aquela pequena tarefa mais levantei a cabeça e pensei é agora ou
nunca e no final vi que tudo aquilo era bom de se fazer e queria sempre
passar aquela musica para vários alunos (VITÓRIA).

Diante de tanta dificuldade, Vitória diz ter vencido os obstáculos e visto
que tudo era bom, sentindo-se “professora” por alguns minutos, valorizando a
formação.
Conforme Soares,
O pressuposto de que indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da
leitura e da escrita e, portanto, têm as habilidades e atitudes necessárias
para uma participação ativa e competente em situações em que as práticas
de leitura e/ou de escrita têm uma função essencial, mantêm com os outros
e com o mundo que os cerca formas de interação, atitudes, competências
discursivas e cognitivas que lhes conferem um determinado e diferenciado
estado ou condição de inserção em uma sociedade letrada (SOARES,
2002, p. 145-146)

Foi, de fato, uma participação ativa nas situações em que era essencial
utilizar a leitura e a escrita. Essa interação com os textos, as histórias, as crianças e
as escolas permitiu que essas alunas habitassem um território que não lhes era
familiar.
Reforçamos aqui que a forma de organização do memorial, a seleção
vocabular e a sintaxe, são sempre individuais, o que se comprova nos três textos.
De forma bastante sucinta, teceremos alguns comentários sobre os memoriais no
que diz respeito à forma.
O memorial de Carla é o mais elaborado e mais extenso entre as alunas.
Ela constrói períodos mais longos e não incorre em erros de ortografia. Embora
tenha alguns problemas na construção dos parágrafos, isso não os impediu de
serem coerentes e coesos, utilizou-se da linguagem formal.
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No curso de Letras li um bom número de livros, porém todos de autores
diferentes; e quando fiz esse percurso literário com as histórias de Clarice,
desde os contos até o romance “A hora da estrela”, percebi uma grande
diferença; o quão é necessário conhecer mais a respeito de um autor, ler
diferentes textos seus e o que outros estudiosos falam sobre ele (CARLA).

Lara inicia seu memorial com uma série de perguntas, conforme já foi
dito. Há alguns erros ortográficos, constrói parágrafos longos, às vezes, sem a
pontuação adequada. No percurso de leitura, para falar dos contos e do romance,
faz um pequeno resumo de cada um, não os interligando. Ela também utiliza
linguagem formal.
Meu trabalho é muito cansativo, exige um preparo psicológico muito grande
por se tratar de um setor de alta complexidade, mas apesar disso tenho
satisfação em fazer o que faço, talvez por presenciar situações que as
crianças que vivem lá passam e saber que eu também passei, mas tive
pessoas, tive uma família que apesar dos defeitos fez com que eu me
tornasse a pessoa que sou hoje (LARA).

Para Vitória, a escrita desse memorial foi um desafio. O dela é o menos
extenso dos três. Seu texto têm problemas ortográficos, há parágrafos longos e
confusos, a falta de pontuação dificulta a leitura, há repetição de palavras e ela se
utiliza de uma linguagem mais informal.
Antes desse projeto não me interessava em ler contos, romance achava
muito chato até que conheci vários contos de Clarice Lispector onde
comecei a me interessar pela leitura, até que comecei a ler um romance
dela "A hora da estrela" no início tive um pouco de dificuldade de entender
[...] comecei ter mais facilidade de entender, na primeira página do livro há
uns títulos e compreendi que só lendo os títulos notamos que pode-se
imaginar o romance vivido naquele livro (VITÓRIA).

A análise realizada dos memoriais de leitura nos permite concluir que ler e
escrever, de acordo com Street (2009), é, em qualquer contexto, também uma
questão de poder e autoridade. Isso se torna evidente no texto de Carla, em relação
às outras alunas. O fator que contribuiu para essa diferença significativa, narrada em
sua história, começa na família, que desencadeia seu trajeto acadêmico; a primeira
licenciatura, a especialização, a segunda licenciatura quase concluída, a
participação em cursos de sua área de trabalho e em projetos, estar em sala de aula
e poder aliar a teoria à sua prática. A vivência que ela consegue absorver dos
diferentes eventos de letramento e das práticas sociais de leitura e escrita revelamse em seu texto.
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3.4.5 Concepção de leitura no memorial

A análise desses memoriais e do percurso de leitura das alunas indicou a
potencialidade desse instrumento na compreensão do foco de leitura delas; se está
no autor, no autor/texto/leitor ou autor/leitor.
O que aproxima os três memoriais é a mudança que tiveram após a
participação no projeto de pesquisa, depois de lerem os contos e o romance. Esse
encontro com a leitura literária refletiu em uma forma de aprendizado diferenciado
para cada uma delas. Para Lara, participar do projeto a fez aprimorar o olhar para a
leitura. Vitória afirma que os contos e o romance foram suas primeiras leituras
literárias.
Carla leu alguns livros no curso de Letras, mas, segundo a aluna não
havia lido vários textos do mesmo autor, por isso, afirma que o fato de “os contos e o
romance serem da mesma autora expandiu sua leitura e escrita”.
Antes desse projeto não me interessava a ler contos e nem romance, me
interessava mais por assuntos sobre esporte sobre o meu time. Durante o
projeto comecei a ler os contos de Clarice Lispector e depois comecei a ler
um romance, nunca tinha lido um romance, esse é o primeiro (VITÓRIA).

Diante dessa pouca familiaridade com a obra literária, é pertinente dizer
sobre a dificuldade com essa leitura. Ler textos literários não era tão interessante
quanto ler outros gêneros que se relacionam mais de perto com seu gosto pessoal.
Seu interesse cresceu na medida em que continuou a ler, diminuindo a distância
entre ela e a leitura. Por isso, segundo Cosson (2012) “é necessário que no ensino
de Literatura se efetive um movimento contínuo de leitura”
Sem preterir outros gêneros importantes para a formação do leitor, essa
aluna está no curso de Pedagogia e terá a tarefa de formar leitores de textos
literários também.
Carla faz uma observação em seu memorial de que o projeto de pesquisa
ocorreu em um curto espaço de tempo, mas que ampliou “seu olhar de leitora”. Ela
disse ter lido um bom número de livros no curso de Letras, porém todos de autores
diferentes. Ainda que não tenha esse processo literário tão consolidado, Carla
aponta um fator que foi bastante importante para ela nesse percurso:
[...] quando fiz esse percurso literário com as histórias de Clarice, desde os
contos até o romance “A hora da estrela”, percebi uma grande diferença; o
quão é necessário conhecer mais a respeito de um autor, ler diferentes
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textos seus e o que outros estudiosos falam sobre ele. A leitura dos contos,
anteriormente ao romance, nos ajudou a conhecer mais sobre sua
linguagem, e entender um pouco sobre sua temática (CARLA).

Ter lido textos do mesma autora e outros, sobre ela, representou um
facilitador convertido em conhecimento acerca da linguagem e da temática de
Clarice Lispector. No caso desta aluna, isso facilitou a escrita. Lara compartilha
dessa opinião “o fato de os textos que utilizamos no projeto terem sido de mesma
autora facilitou a compreensão”. Consideramos que, ler os contos antes do romance
foi uma boa estratégia, a leitura de um texto menos extenso pode ser uma
alternativa para iniciar um percurso de letramento literário.
Na narrativa que fizeram sobre a leitura dos contos e do romance ocorreu,
em algumas passagens, uma leitura cujo foco esteve no texto, em uma postura de
leitura estruturalista. Elas ficaram presas às palavras que estão em sua superfície,
buscavam sentido somente no texto.
Sobre essa concepção de leitura, Coracini (2005) diz que os leitores
“precisam des-cobrir ou des-vendar o sentido (tirar as cobertas ou as vendas) que
está instalado no texto” (p.20). Essa des-coberta se revela nos textos, quando se
referem aos personagens, na busca pelo significado do nome, pelos sentimentos
que eles têm, e quando fazem um resumo do texto.
O que chamou atenção de Lara no romance foi “o fato de Macabéa
aceitar tudo que acontecia com ela como se tudo fosse natural e devesse acontecer
assim mesmo". Carla também traz esse recorte da vida de Macabéa:
[...] a personagem conformava-se com os castigos que a vida lhe impunha,
seja pelas repressões da tia, pelas imposições do patrão, mesmo sabendo
que estava certa; ou quando permitiu-se ser feliz, apenas em um dia,
quando as colegas de quarto saíram e pode enfim ficar sozinha no
apartamento (CARLA).
Outro trecho interessante do livro são os encontros dos namorados,
qualquer assunto entre o casal terminava em discussão, até mesmo quando
a garota queria saber o significado do nome Olímpico, nenhum dos dois
sabia o que significa tal nome; todavia não queria transparecer tamanha
ignorância (CARLA).

No texto de Lara houve uma tentativa de mudança de foco; do texto para
a autora. A utilização de expressões como “a meu ver”, “a autora”, “Clarice” mostra
que apesar de a leitura ainda privilegiar aspectos que estão no texto, há um esforço
de interpretação. Ainda assim, o sentido foi o autorizado pelo texto, não conseguiu
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outra possibilidade de leitura. Nesse sentido, o texto ganhou “existência própria”, ela
foi receptora de um “ saber contido no texto” (CORACINI, 2002, p.14). Nas palavras
de Lara:
A autora dos textos buscou, a meu ver, em todos eles fazer uma reflexão
sobre a mulher, sendo que no texto "Felicidade Clandestina" Clarice
Lispector conta um pouco da vida de uma menina que ao longo da história
demonstra ser feliz com pequenas coisas [...] Em A hora da estrela Clarice
retrata a vida sem graça de uma mulher, Macabéa (LARA).

Referenciar-se no autor foi importante para Lara e Vitória. Lara usou o
recurso das aspas para trazer a voz da autora, falando sobre o estereótipo, como
nessa passagem" a nordestina ao se olhar no espelho aparece um rosto cansado e
barbudo", assim Lara encerrou seu texto. Vitória percebeu “que em vários momentos
a autora falava dos estereótipos da personagem e nos contos ela também falava dos
defeitos da personagem”. Nessa parte, ela utiliza, no mesmo espaço, estereótipo e
deficiência com sentidos próximos. Essas citações das alunas aproximam-se da
postura teórica de Coracini, quando a autora afirma que “o autor é autoridade no
texto, e se vê legítima e juridicamente reconhecido com tal” (CORACINI, 1995, p.21).
Mesmo reconhecendo que se esforçaram, não conseguiram propor
discussões mais aprofundadas sobre as atitudes dos personagens; sobre os
estereótipos. O silêncio evidenciado nas produções das alunas não se deu pela falta
de palavras, faltou uma movimentação na maneira de falar que não produziu
significação na perspectiva discursiva.
No entanto, nos relatos de Vitória houve dois momentos significativos
acerca do romance “A hora da estrela”. E ela percebeu uma peculiaridade nessa
obra. Antes do início da narrativa, “na primeira página do livro há uns títulos28 e
compreendi que só lendo os títulos notamos que pode-se (sic) imaginar o romance
vivido naquele livro”. Esse foi um ganho, porque se assumindo como “leitora”, ela foi
capaz de fazer uma interpretação diferenciada, observando que cada um dos títulos
correspondeu a momentos bastante marcados na obra e que constituindo sentido
em cada um dos títulos poderia recompor todo o enredo.

28

Esses são os títulos que constam no livro: “A culpa é minha”, ou “A hora da estrela” ou “Ela que se
arranje” ou “O direito ao grito” ou “Quanto ao futuro” ou “Lamento de um blue” ou “Ela não sabe gritar”
ou “Uma sensação de perda” ou “Assovio no vento escuro” ou “Eu não posso fazer nada” ou
“Registro dos fatos antecedentes” ou “História lacrimogênica de cordel” ou “Saída discreta pela porta
dos fundos”. Retirado do livro A hora da estrela, de Clarice Lispector, editora Rocco, 1977, p. 8.
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O outro momento importante foi ela ter retirado do texto uma frase com a
qual se identificou: "Não é fácil escrever. É duro como uma rocha". Nesse sentido,
ela se mostrou, se apresentou, tornando visível a “batalha” entre o que está no
pensamento e a transposição para a escrita, mas não se abateu, assim como cantou
para as crianças, também deu conta de escrever um memorial.
Analisando os três memoriais, Carla é a aluna que mais se aproximou da
leitura interacionista. O seu texto deixou claro que está o tempo todo lidando com
esse espaço: autor/texto/leitor. Percebemos que o fundamento de sua leitura é o
conhecimento que vem do autor, da sua linguagem, da forma como ele escreve. Isso
é importante para ela na construção de seu texto. Ressaltamos que não é aquele
entendimento do autor na escola literária, com suas características, não é um
conhecimento biográfico de que ela fala.
Por alguns momentos, Carla esteve no papel de leitora. Quando buscou
alguma possibilidade de leitura, colocou-se no texto, ao dizer sobre o romance “A
hora da estrela”: “percebemos que esse conflito de estereótipos ainda se faz
presente na figura dos nordestinos”, mas ela não amplia a leitura, ampara-se na
autora “todavia, esse não é o tema central do enredo como eu acreditava, o conflito
retratado por Clarice perpassa e vai além do físico”.
Isso gerou nela também um conflito importante enquanto leitora: quando
pensou ter percebido o conflito dos estereótipos, em seguida se contradisse,
fazendo aparecer e reaparecer as contradições do texto. Essa busca pelo sentido
vai tornando o leitor menos passivo, foi um momento bom de reflexão que ela fez,
demonstrando essa inquietação que a leitura pode propiciar.
Carla percebeu que o estereótipo estava na personagem, mas ao trazê-lo
para sua vida pessoal, avança na busca pelo sentido que não pode ser controlado
pelo texto. Ela, enquanto leitora, afetada pela ideologia, por seu contexto histórico,
sente essa afinidade como a personagem. Em sua palavras:

[...] sempre temos momentos de nossa existência em que nos sentimos feia,
insignificante, queremos nos isolar ou nos calar para determinadas
situações. Quando mais nova não gostava de ser magra, e como Macabéa
quis ser gorda como Glória, ter as “ancas largas de parideira” como diz
Clarice; no entanto hoje me reconheço com a beleza e o perfil que tenho
(CARLA).
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Essa interpretação impregnada de subjetividade, que “emerge como
consequência de múltiplas e incessantes re-significações provocadas pelo
estranhamento da presença do(s) outro(s)” (Coracini, 2005, p. 33), quase se efetiva
em uma leitura discursiva, mesmo necessitando se apoiar na autora. Consideramos
que Carla chegou à compreensão, que para Coracini (2005) é anterior à
interpretação, enquanto a codificação seria uma etapa da leitura anterior à
compreensão. Nesse sentido, essa concepção em que autor e leitor são ativos, o
sentido foi se construindo a partir do próprio texto e da vivência dela como leitora.
Enquanto discutíamos esse percurso de leitura das alunas, vieram à tona
outros temas que mereceram nossa atenção. O tema que perpassou o memorial de
Carla é a sua formação profissional, tomando a leitura sempre nessa perspectiva da
importância para sua formação. O que sobressaiu no memorial de Vitória foi a
dificuldade que ela teve com a escrita, ela não falou muito sobre a leitura dos textos
e, quando iniciou alguma reflexão sobre isso, logo foi interrompida. Lara evidencia a
importância do seu trabalho, boa parte do seu memorial está relacionada à sua
atividade profissional.
Os memoriais parecem ter sido, para essas alunas, a possibilidade da
reflexão sobre elas mesmas, sobre a família, sobre a formação profissional e o
percurso de leitura que fizeram. Mesmo tendo seguido um roteiro preestabelecido
em alguns momentos, elas relataram seus sentimentos, seus conflitos. Os dados
dos memoriais evidenciam mudanças na autoestima e no que tange à importância
que deram à leitura e à maneira de olhar para ela. Esses são elementos importantes
na construção do modelo ideológico de letramento.
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Considerações finais

O trabalho tecido revela as muitas aberturas possíveis de pesquisa para o
multifacetado fenômeno do letramento e das concepções de leitura de alunos
universitários, dada toda a complexidade que envolve a leitura e a escrita.
A universidade, lugar privilegiado para a relação Ensino, Pesquisa e
Extensão, nos possibilitou vivenciar esses três pilares e permitiu a construção de um
caminho de pesquisa que foi se descortinando a partir das nossas aulas na
disciplina “Alfabetização e letramento”. A presente pesquisa nasceu dentro desse
espaço, ao desenvolvermos uma atividade de sequência didática em um projeto de
intervenção, cujos resultados apontaram para a contação de histórias como um
gênero capaz de promover a interação entre os alunos do curso de Pedagogia e as
crianças das escolas nas quais o projeto foi desenvolvido.
Sendo assim, elaboramos o projeto de extensão “Quem conta um conto
aumenta um ponto: a contação de histórias e o lúdico”, com o objetivo de organizar
oficinas de contação de histórias e levá-las para as escolas. Para realizar as ações
propostas pelo projeto, os universitários liam textos teóricos sobre letramento
literário e contação de histórias e organizavam as histórias que seriam contadas nas
escolas.
Diante das dificuldades detectadas nesse processo, no que tange às
leituras engendradas, elaboramos a proposta de estudo que resultou nesta
dissertação, com o objetivo de analisar os textos construídos por algumas das
alunas do curso de Pedagogia da UEMG/Barbacena que participaram do projeto.
Quisemos compreender quais concepções de leitura emergiram dos textos
produzidos a partir da leitura dos contos “Felicidade clandestina” e “Restos de
carnaval” e do romance “A hora da Estrela”, todos de Clarice Lispector.
Antes de nos determos à construção e análise dos dados, refletimos
sobre os conceitos de letramento, letramento literário e concepções de leitura, de
maneira que esses referenciais nos ajudassem a analisar os dados, compreendendo
as concepções de leitura na perspectiva do letramento.
Diante das mudanças sociais provocadas pelos avanços tecnológicos,
apenas saber ler e escrever já não é suficiente, pois, novas formas de comunicação
exigem do sujeito uma posição diferente diante da linguagem, de forma a ir além do
saber ler e escrever. Portanto, a escola ficou diante de mais esse desafio quanto ao
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ensino da leitura e escrita. Isso provocou uma reflexão sobre o papel do processo de
alfabetização, que se tornou limitado diante das exigências da sociedade.
Essas transformações não ocorreram somente no Brasil. Na Inglaterra,
por exemplo, o letramento começou a ser visto sob outro ângulo. Conforme Street
(1984), o letramento deve ser concebido como prática social, o que muda a maneira
de olhar para os textos. Nessa perspectiva, na década de 1980, no Brasil,
igualmente, o ensino de leitura e escrita passou a ser discutido – sobretudo, na
Língua Portuguesa – na perspectiva do letramento. O termo letramento “aportou” no
Brasil na tentativa de preencher uma lacuna deixada pela alfabetização, que
destacava as competências individuais na prática da escrita.
Era preciso que a escola, principal agência de letramento, se adaptasse e
criasse condições para que os alunos fossem simultaneamente alfabetizados,
adquirindo as técnicas de codificar e decodificar, e letrados, em um processo
contínuo, pautado nas competências e habilidades para lidar com situações diversas
de uso da língua.
Para criar essas condições, passou a ser necessário que os textos
fossem alvo de discussões e reflexões, além de serem lidos e escritos, pois, se isso
bastasse, necessário apenas seria ensinar a ler e a escrever no primeiro ano de
escolaridade ou no primeiro ano de alfabetização, e as crianças estariam prontas
para ler qualquer texto. Entretanto, a leitura é de tal complexidade que não lemos
uma revista em quadrinhos do mesmo jeito que lemos uma revista científica, devido
às habilidades diferentes que precisamos acionar para ler um e outra. Embora haja
algumas controvérsias em relação ao conceito de letramento, é unânime que o
letramento está relacionado ao uso social da língua, o que nos permite entender
porque Street (1984) teoriza sobre o letramento autônomo e o letramento ideológico.
No modelo autônomo, o pressuposto é de que o letramento deve ser
considerado como atividade única e singular, e a prática letrada, como universal,
invariável e repetitiva, já que é a mesma, independente da situação comunicativa.
No modelo ideológico a leitura e a escrita estão interligadas à ideologia e ao
contexto sócio-histórico em que se apresentam, não sendo consideradas
autônomas. Esse modelo nos leva a inferir que os usos e funções do letramento não
são universais, pois, se os grupos sociais são variados, essas práticas também o
são.
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A conceituação de letramentos variados e em diferentes contextos
permite-nos pensar nas múltiplas práticas de letramento e entre os quais
destacamos o letramento literário. No campo dos estudos literários, a leitura e a
escrita são bastante particulares, representam a existência humana em suas
diferentes dimensões. Assim, a ficção presente nos textos confere a eles
características peculiares, podendo haver a transmissão de alegria, tristeza,
saudade, sentimentos vários que podem ou não ser controlados pelo leitor.
Como o texto literário tem objetivos diferentes e se configura em
contextos diferentes, ele permite ao leitor vivenciar outros tempos e situações que
não lhe são habituais, o que para Cosson (2012) confere à literatura um caráter
humanizador.
O entendimento sobre o(s) letramento(s) deixou claro que a leitura das
alunas/sujeitos está intrinsicamente ligada à ideologia e ao seu contexto sóciohistórico-cultural. A concepção de leitura que emerge dos textos que elas
produziram não pode se desvincular da experiência que tiveram como leitoras e das
concepções a que foram expostas nas diversas agências de letramento,
principalmente a família e a escola.
Os estudos de Coracini (2005) também nos ajudaram nas análises dos
textos produzidos e no percurso de leitura descrito por elas no memorial que
fizeram. Buscamos perceber qual das três concepções sobressaia nos textos. A
concepção de leitura com um processo de decodificação em que o sentido estaria
totalmente dependente do texto, refletindo uma visão estruturalista. Um segunda
concepção, a leitura como um processo de construção de sentido, de interação entre
autor, leitor e texto, em que o papel do leitor é mais ativo numa visão interacionista.
E uma terceira, a concepção discursiva, que vê a leitura como um processo em que
tanto autor como leitor são produtores de sentido.
Para Coracini (2005), um mesmo texto pode ser lido de maneira diferente
por um mesmo leitor em momentos diferentes, ganhando novos sentidos a cada
leitura, pois, “é o momento histórico-social que aponta para as leituras possíveis
para um dado texto, e não o texto em si”(CORACINI, 1995, p. 29). Foi isso que
pudemos perceber nos textos das alunas/sujeitos dessa pesquisa, no que tange à
leitura, elas revelaram como leem e de que forma o fazem, trazendo algumas
possibilidades de construção de sentido nas diferentes leituras que realizaram, o
que nos permitiu compreender esse processo de construção de leitora e chegar ao
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conceito de concepções de leitura. Para isso utilizamos como guia o método da
cartografia.
No traçado desse caminho, buscamos a cartografia como uma
metodologia que fosse capaz de acompanhar o processo de leitura das
alunas/sujeitos desta pesquisa. Essa metodologia nos ajudou a desenhar os
movimentos, a desviarmo-nos para organizar as ideias e ir percebendo as coisas
através da experiência. Esse deslocamento fez da própria pesquisa uma cartografia.
Verificamos nos dados elaborados a partir da cartografia, aos quais
denominamos dispositivos, que ler e produzir sentido depende das vivências, das
relações que temos com o outro, dos valores construídos pela comunidade, do lugar
social do qual falamos e dos conhecimentos textuais.
Compreender o texto como um processo dinâmico de interação entre
leitor e autor é contemplar a leitura discursiva que defende Coracini (2005). No
entanto, para se chegar a essa leitura é preciso um esforço no sentido “de procurar
condições que visem fazer emergir a pluralidade de leituras, levar o aluno a
compreender que todo texto resulta de uma infinidade de outros textos” (MASCIA,
2005, p. 53). Essa afirmação nos revela não ser o texto quem determina o sentido,
mas o sujeito que está inserido em um determinado contexto.
Diante de tantas possiblidades de construção de dados desta pesquisa,
optamos por três dispositivos: a construção do perfil de leitora das alunas, os textos
produzidos a partir da leitura dos contos “Felicidade clandestina” e “Restos de
carnaval” e um memorial de leitura elaborado após lerem “A hora da estrela”. Para o
perfil de leitoras, montamos um questionário que contribuiu de forma significativa,
porque nos permitiu compreender como foi o percurso de leitura que elas
percorreram; quando e onde começaram a ler; qual a contribuição dos pais nesse
percurso; como eram as aulas de literatura no Ensino Médio e outras peculiaridades.
A partir do perfil traçado, verificamos que o campo do conhecimento que
trata das concepções de leitura na perspectiva do letramento ainda carece de
pesquisas que envolvam não só o ambiente escolar, mas também nas políticas
públicas que possam favorecer a formação continuada dos professores.
De acordo com Kastrup e Barros (2012) não basta por o dispositivo para
funcionar, é preciso acompanhar seus efeitos. Nesse sentido, a construção do perfil
nos direcionou para o segundo dispositivo: a leitura dos contos e a produção dos
textos: antes e depois de nossa intervenção.
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As produções dos textos foram “desembaraçando” as linhas que
compõem esse dispositivo: a produção anterior à nossa intervenção mostrou-se
menos estruturada, com mais problemas ortográficos e tiveram como foco de leitura
o texto, buscavam nele o sentido como se estivessem realizando uma atividade de
reconhecimento.
Nessa postura teórica basta ao leitor conhecer o código para decifrar o
que o sujeito emissor, no caso o autor, está codificando. Essa atitude passiva diante
da leitura sofreu uma mudança depois da intervenção que fizemos, ainda que ela
seja incipiente, sinaliza para dados importantes a serem considerados: a) o
conhecimento sobre a linguagem do autor, a maneira como ele escreve ajuda na
compreensão do texto, que para Coracini (2005) é posterior à decodificação e
anterior à interpretação; b) ler textos do mesmo autor abre mais possibilidades de se
construir um percurso de leitura; c) ter lido os contos antes do romance facilitaram o
entendimento das obras como um todo;
Logo após a intervenção, os textos foram mais bem organizados, o que
conversamos nos encontros se reproduziu no texto, colocaram mais elementos em
relação ao sentido que o texto provocava nelas, mesmo com esse avanço a visão
ainda é estruturalista. Verificamos também que houve uma mudança na estrutura do
texto, na organização dos parágrafos, na elaboração dos períodos e na extensão
dos textos.
O terceiro dispositivo foi o memorial de leitura. Nos textos das alunas,
percebemos a importância do núcleo familiar na formação acadêmica e ainda o
quanto um projeto de extensão possibilita aos universitários vivenciar diferentes
práticas de leitura. Ler o romance “A hora da estrela”, também de Clarice Lispector,
nos permitiu verificar que em muitos momentos do memorial a concepção
interacionista de leitura emergiu dos textos. O foco deixou de ser unicamente o
texto, ainda que busquem as marcas deixadas pelo autor como pistas a serem
perseguidas e tenham a leitura que o texto permite. Tornaram-se leitoras mais ativas
nesse processo, ratificando que quando há intervenções sistemáticas, direcionadas
para o letramento podem alterar a concepção e leitura dessas futuras professoras.
O presente estudo nos permitiu concluir que, o campo da leitura e da
escrita, ainda precisa de pesquisas, e seria interessante que elas fossem feitas,
dentro da sala de aula. Conforme vimos, as alunas, mesmo estando no 6º período
de
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têm

dificuldades

relacionadas

ao

entendimento

do

texto.
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Percebemos, diante dessa pesquisa que o avanço de uma leitura estruturalista para
a interacionista e, posteriormente, para uma leitura discursiva requer tempo e
precisa um trabalho efetivo do professor, que deve ser um leitor ativo.
Diante dessa pesquisa, como aprendiz de cartógrafa, vimos que é preciso
o tempo todo construir e reconstruir o nosso percurso, dar a ele visibilidade,
perseguir pistas que aparecem no caminho, as alunas/sujeitos foram cúmplices
desse estudo, não objetos. Essa dissertação só foi possível com esta interação, com
seriedade e rigor no desenvolvimento de cada uma das pistas e com cuidado e
embasamento teórico para se fazer as análises desse processo e das concepções
de leitura que emergiram dos textos produzidos por elas.
Não tivemos a pretensão de esgotar esse tema, ao longo dessa pesquisa,
foram tecidos vários fios de investigação, os quais buscamos a fim de trazer uma
contribuição para o campo, tanto no que diz respeito ao letramento e aos
multiletramentos, quanto do conceito de concepções de leitura. No entanto,
compreendemos que nossa pesquisa foi feita com quatro alunas, inicialmente, e que
em outros lugares com outros alunos os resultados podem ser completamente
diferentes. Mostramos um caso, um modo de pesquisar e possibilidades de
pensamento que esse caminho nos proporcionou. Esperamos, portanto, que este
trabalho possa aguçar outros pesquisadores e dar continuidade às pesquisas nesta
área.
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO “DONA ITÁLIA FRANCO”
UEMG- BARBACENA – MG
Credenciado/Decreto Nº 42.235 de 03/01/02 – CEE – Publicado em 04/01/2002
Renovação de Reconhecimento de 10/02/10-Publicado no “MG” de 11/02/10 -FL5 -CL1

Prezada Diretora
O trabalho intitulado “Quem conta um conto aumenta um ponto: a contação histórias e
o lúdico” é um projeto de extensão, realizado pela professora Maria de Fátima Teixeira Gomes
e pela aluna bolsita Mayara B. N. Guimarães, graduanda do curso de Pedagogia. Esse projeto
foi submetido ao Edital PAEx 001/2014 e tem como objetivo geral desenvolver o imaginário
infantil através de situações de interação e construção de experiência a partir da contação de
histórias. A fim de que o projeto seja desenvolvido, solicitamos a sua autorização para utilizar
esta escola como lugar para suas ações extensionistas, organizando o espaço para a contação
de histórias e as crianças por séries, dentro das possibilidades. Asseguramos o total sigilo nos
dados coletados, que serão utilizados somente para fins desse projeto de extensão. O mesmo
cuidado será tomado em relação às imagens das crianças no momento da execução do
projeto.
Através do presente termo de esclarecimento, informamos sobre os seguintes itens:
1) Da garantia de ser atendida a qualquer pergunta ou esclarecimento a respeito de
dúvidas sobre a metodologia, benefícios e outros aspectos relacionados com as ações do
projeto.
2) Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento
do projeto de extensão, e de não serem utilizadas para seu prejuízo ou prejuízo da instituição
na qual trabalha.
3) Da liberdade de acesso aos resultados do projeto, que serão feitos através de um
relatório final.
A sua colaboração é imprescindível para o alcance dos objetivos propostos. Agradeço
antecipadamente a atenção dispensada e me coloco à sua disposição para quaisquer
esclarecimentos.

______________________________________
Assinatura da diretora
Barbacena, ____ de ____________ de 2014
Maria de Fátima Teixeira Gomes (fatimat.gomes@yahoo.com.br/ (32) 3331-564).
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ANEXO B – CARTA DE CONSENTIMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Educação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares
Projeto de Pesquisa: LETRAMENTO E CONCEPÇÕES DE LEITURA: UMA
CARTOGRAFIA

DE

ALUNAS

DO

CURSO

DE

PEDAGOGIA

DA

UEMG/BARBACENA
Pesquisadora responsável: Maria de Fátima Teixeira Gomes

Você está sendo convidada a participar como voluntária do projeto de pesquisa
intitulado “Letramento e concepções de leitura: uma cartografia de alunas do curso de
pedagogia da UEMG/Barbacena”, cujo objetivo geral é analisar textos elaborados por
alunas do curso de Pedagogia da UEMG/Barbacena. O referido projeto é desenvolvido
pela

pesquisadora

Maria

de

Fátima

Teixeira

Gomes

e

orientada

pela

professora/doutora Giovana Scareli.
Seu encontro com a pesquisadora se fará de forma anônima, em respostas a
um questionário, à produção de textos e à elaboração de um memorial de leituras.
Sua participação é isenta de despesas e você terá a garantia de que não ser
identificada quando da divulgação dos resultados. As informações obtidas serão
utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao presente projeto de pesquisa.
Você poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
processo, isso não acarretará em penalidades ou prejuízos pessoais.
A sua colaboração é imprescindível para o alcance dos objetivos propostos.
Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e me coloco à sua disposição para
quaisquer esclarecimentos (fatimat.gomes@yahoo.com.br/ (32) 3331- 5641).
Pela

presente

Carta

de

Consentimento,

eu_____________________

participarei deste projeto de pesquisa, pois fui informada, de modo claro e detalhado,
livre de qualquer forma de constrangimento e coesão, dos objetivos, da justificativa,
dos procedimentos aos quais estarei submetida.

Barbacena, ______de ________________ de 2014

Assinatura da participante: ______________________________

ANEXO C – QUESTIONÁRIO ENVIADO PARA AS ALUNAS
Assinatura da pesquisadora: ____________________________
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Educação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares
QUESTIONÁRIO
Querida aluna,
Esse questionário é parte da pesquisa do projeto de mestrado Letramento e
concepções de leitura: uma cartografia de alunas do Curso de Pedagogia da
UEMG/Barbacena.
A sua participação tem nos ajudado muito na construção dos dados e as
respostas dadas a esse questionário, ao serem analisadas, irão auxiliar na construção
de seu perfil de leitora, extremamente importante para a elaboração dessa dissertação.

1) Como foi o seu primeiro contato com os livros? Dentro de casa, na escola, na
biblioteca?
2) Você se lembra quando leu o primeiro livro? E qual era?
3) Qual foi o último livro que você leu?
4) Há algum livro que foi muito marcante em sua vida? O que ele tinha de especial?
5) Que tipo de leitura ou de livros você prefere?
6) Você tem um livro que ainda lê sempre?
7) Em quais locais você prefere ler?

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

8) Você se lembra de algunsDEPARTAMENTO
autores? Quais? Que
tipo
de lembrança
eles lhe trazem?
DE
CIÊNCIAS
DA EDUCAÇÃO

de Pós-Graduação em Educação
9) Quantos livros você lê porPrograma
mês?
Mestrado em Educação

10) O que significa letramento literário para você?

11) Você utiliza de alguma estratégia quando vai fazer uma leitura? Qual(is)?
12) Você costuma comprar livros? Com que frequência? Em sites, livrarias ou sebos?
13) Como eram as aulas de literatura no Ensino Médio?
14) Como futura pedagoga, como pensa em formar alunos/leitores?
15) Qual o grau de escolaridade dos seus pais?
16) Seus pais gostam de ler? Se sim, que tipo de leitura?
17) Você tem alguma lembrança dos seus pais lendo para você?
18) Você acha que seus pais contribuíram para a sua formação como leitora? Por quê?
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ANEXO D – QUADRO - PISTAS DO MÉTODO DA CARTOGRAFIA

NOTA: No quadro apresentamos de maneira resumida as pistas citadas por PASSOS; KASTRUP;
ESCÓSSIA (2005).
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ANEXO E – TEXTOS PRODUZIDOS PELAS ALUNAS ANTES DE NOSSA
INTERVENÇÃO

Texto lido: Felicidade Clandestina - Clarice Lispector

Vitória de Oliveira
Uma menina normal que sua vida era comum que conhecia uma menina diferente
calada e que seu pai era dono de uma livraria só que ela não se interessava em ler
livros.Até que em um dia ela resolve emprestar o livro de narizinho de Monteiro
Lobato para a menina. Só que todos os dias que ia buscar o livro ela não o
emprestava. A cada dia que passava ela se sentia alegre por querer ler o livro se
sentia completa por dentro. Ela queria o livro de qualquer jeito para poder começar a
ler. Quando conseguiu o livro ela começou a ler só que fingia que não o tinha só
para ter o susto de o ter. Pois para ela a felicidade iria ser sempre clandestina.

Débora da Silva
O texto narra a história de uma menina desenvolvida para a idade, que deixava
qualquer criança com vontade de ser ela, por ser filha de um dono de livraria! Mas
ela pouco se importava, demonstrava egoísmo até mesmo nos aniversários, pois
entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai ao invés de um livro barato.
Mas a filha do livreiro era muito má, ela odiava as outras meninas por serem bonitas
e altas. Mas o tormento começou quando informou que em sua casa havia um livro
de Monteiro Lobato, “As Reinações de Narizinho" que pra ela não fazia nenhum
sentido, até no momento em que a personagem o pede emprestado!
A partir desse dia a personagem passou a sonhar com esse livro, sem saber que a
filha do livreiro na verdade queria se vingar por se sentir inferior as demais crianças,
por essa razão sempre alegava que o livro já estava emprestado, fazendo com que
a personagem passasse todos os dias em sua casa, porém nunca à emprestava,
esse pelejo durou vários dias, até que num desses dias a mãe da menina má,
desconfiada da presença da personagem todos os dias em sua casa, resolve
interver na situação e descobre a maldade da filha, e sem pensar duas vezes, a mãe
empresta o livro pra personagem por tempo indeterminado! A personagem passa a
não acreditar que estaria com o livro que tanto desejava!
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Chegando em casa, ela (personagem) não lê o livro, ela esconde para sempre que o
encontrar sentir a felicidade! Felicidade esta que para ela seria sempre clandestina.

Carla da Silva
O meu primeiro ponto que achei interessante é a apresentação da personagem
como gorda, feia, cabelo ressecado, mesmo sendo uma menina com poder
aquisitivo financeiro e cultural melhor, mesmo assim ela é comparada com as outras
personagens mais pobres, todavia com características mais belas, meninas altas e
magras, cabelos lisos. A autora faz um comparativo de estereótipos de beleza, no
qual ambas contrastam não apenas por suas belezas, mas também por
características psicológicas.
Duas personagens em conflito, de um lado a menina malvada que é filha do dono da
livraria, que mesmo não gostando de ler negava - se a emprestar o livro que a
personagem de Clarice tanto sonhava; do outro lado vemos a personagem de
Clarice uma menina ingênua, inocente, sem acesso a cultura. Como ironiza a
personagem nem em seu aniversário ganhava um livrinho barato que fosse.
Ao saber da existência de um livro As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, a
inocente personagem de Clarice sentiu - se em êxtase, o desejo de ler aquele livro
tomou conta de seu imaginário. Todavia quando procurou a personagem malvada
para ter acesso, esse foi lhe negado. Todas as vezes que o buscava, sempre
obtinha a mesma resposta, não estava, emprestou para outra menina. O mais
interessante é que a pureza da personagem não a deixava perceber que essa
estava com o livro, mas que por maldade, desejo de vingança não o emprestava.
Outro ponto a se ressaltar, é com a autora descreve sua felicidade, suspiros, em
momentos sente - se flutuar, coração batendo. A cada esperança de conquistar seu
almejado livro. Somente depois de muitas tentativas que a personagem percebe a
vingança pela qual estava sendo submetida, no entanto como a mesma afirma,
aceitaria seu destino, um castigo por algo que ela fez, por isso deveria sofrer. A
aceitação do sofrimento nos faz refletir, é como se a personagem pensasse que por
seu pobre merecia tal martírio. A menina má seria seu algoz.
Em sua última busca pelo tão sonhado livro, ao receber novamente um não, a mãe
da vilã sente - se perplexa ao ver a maldade de sua filha. A forma que a autora
descreve faz - nos perceber cada detalhe, descreve a personagem magra e pálida
que batia a sua porta todos os dias muda em busca de algo, que apenas naquele ela
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veio a descobrir. O que deixa a mãe ainda mais atônita é perceber que mesmo o
livro estando lá, intacto, sua filha insistia em afirmar que não estava.
Outro detalhe importante é a descrição da felicidade sentida pela personagem,
quando ouviu dizer da mãe da garota que poderia ficar com o livro pelo tempo que
desejasse. Sua ambição era mínima, sentia-se, como descreve a personagem, mais
feliz em ter o livro pelo tempo que quisesse do que ganhá-lo
No último trecho entendemos a explicação da felicidade clandestina, a autora sente se imprópria para sentir deleite pelo livro que lia. Confidencia que suas leituras eram
escondidas, abria, lia um pouco, e guardava para sentir mais prazer em outro
momento. Outro ponto significativo é a comparação da leitura do livro com um
romance amoroso que deveria ser escondido. Vivenciado secretamente, a
impressão que a autora nos traz é que a personagem como mencionei
anteriormente, não se sente merecedora daquele prazer, talvez por ser pobre tanto
financeira e culturalmente, sente-se inferior, insignificante.

Lara da Silva
O texto "Felicidade Clandestina" de Clarice Lispector vem nos mostrar através da
historia de uma garotinha apaixonada pela leitura as angustias e felicidades que se
passam com os verdadeiros amantes pela leitura.
No texto a garota que ansiava por ler determinado livro se enchia de esperança e
ansiedade ao pensar que estava prestes a possuir ele em suas mãos e quando
percebia que o dia ainda não chegara se decepcionava e seu coração se apertava
cheio de tristeza, até que um dia ela consegue o livro, e assim passa a se deliciar
com as estórias que ele contém, ela passa a viver o livro, sentindo, sentindo-se feliz,
triste, angustiada, com esperança junto aos acontecimentos que percorrem na vida
dos personagens presentes neste livro.
A leitora passa a viver uma felicidade clandestina pois vive uma historia que não é
sua, uma historia que pertence aos personagens do livro que ele lê.
Os apaixonados pela leitura quando encontram um livro que os sensibiliza, passam
a viver com ele, comendo-o, dormindo-o, o leitor se transforma com a historias
passando o livro a ser seu amante.
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ANEXO F – TRANSCRIÇÃO DO NOSSO ENCONTRO

Professora: É, então talvez ela não teria o livro, você falou? Aí pra ela ser feliz...
Vitória: Pra ela ser feliz, ela teria que ia atrás daquilo que ela queria, igual o livro,
ela foi atrás pra conseguir e ter a felicidade de conseguir.
Professora: E aí, mas por que clandestina?
Vitória: Igual, ela, mesmo ela tendo o livro ela guardava ele, igual a Carla falou, ela
...é...ela com o livro ela guardava ele depois pra ter o susto de lembrar de que um
dia ir atrás do que ela queria e ter a felicidade que ela queria,

talvez a gente não

pode ter, tem que correr atrás pra ter como ela
Carla: Professora eu queria de falar o seguinte, que eu acho quando ela fala da
questão dos estereótipos aí, acho que ela quer mostrar também na questão de que;
uma era feia, gorda e tinha um poder aquisitivo bom e não era tão feliz, a outra era
magra, bonita, tinha um padrão de beleza, era mais cômodo, também não era tão
feliz, então, às vezes, ela quis dizer que também a felicidade é um coisa que você
encontra todo dia, não é uma coisa que você tem que buscar constantemente,
porque se não você pensaria ... o que que as pessoas pensam hoje que se a
pessoa fosse linda e rica seria feliz, se eu tivesse um carro maravilhoso seria feliz,
mas amanhã eu tenho um carro maravilhoso, e eu quero um carro diferente, então
eu acho que a questão do livro seria isso também, ela tem a felicidade de ter o livro
hoje, ler um pouco e amanhã ela ter essa felicidade de novo de descobrir esse livro
de novo, eu acho que é isso também porque senão seria assim, senão aquele livro
tornaria pra ela assim uma felicidade do momento, ah eu adquiri o livro, eu li, eu
interessei, acabou. E eu acho que a intenção de clandestina também seria isso é pra
ela ter essa felicidade mais “faltante”... praquilo ali não ser um objeto de desejo hoje,
que amanhã ela desinteressasse.
Professora: Essa narrativa desse texto de fluxo da consciência, o que vocês acham
que pode ser isso? A narrativa do fluxo da consciência, observando todo o texto.
Professora: É uma narrativa?
Débora: Tá contando uma história, né?
Carla: Tem cenário, tem quem escreve, tem o clímax, tem enredo, tem...
Acho que de consciência, quando a gente pensa consciência já pensa em reflexão.
Às vezes uma história que faça a gente refletir mesmo, que geralmente quando você
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pega uma narrativa, um história que tem narração você pensa um fato, vamos
pensar, por exemplo: a história do lobo, do Chapeuzinho Vermelho, uma história
mesmo, ela simplesmente não conta a história de duas meninas, ela puxa para uma
discussão maior, pra que você pense mais na existência mesmo, na questão da
realidade. Ela não simplesmente conta a história de duas meninas, acaba que você
se sente, a gente sente, ah não sei, a gente sente esse personagem a gente se
enxerga assim, quando eu li eu me enxerguei a ... hoje eu sou assim mais falante,
mas eu já me enxerguei a menina, a magrinha , retraída, que todo mundo fazia de
boba, que acreditava em tudo, ingênua, que não tinha assim... e eu fui uma menina
assim, até hoje sou uma pessoa que as pessoas acaba sempre me como diz aquele
ditado: me passando a perna porque eu acredito muito e essa personagem da
menina, por exemplo, da magra, ela é aquela menina que mesmo depois que ela
descobriu que o livro estava com a menina, que ela estava fazendo maldade, ela
não percebeu que era ingenuidade dela, então eu acho que esse texto é isso, penso
que simplesmente não é uma narrativa onde conta uma história, é uma que narrativa
faz você consiga pensar a realidade, se enxergar dentro ela, às vezes.
Professora: Vocês acham que é isso, que ela...
Lara: esse texto fala de realidade, nas entrelinhas, leva a uma reflexão maior, por
que você entra dentro dele, tem que ler várias vezes para encontrar sentido. Lendo
pela primeira vez parece só um conto qualquer, mas lendo mais vezes a gente
percebe o sentido do texto,
Professora: É né, depois que a gente vai lendo, e deve ser a terceira ou quarta vez
que vocês leem esse texto. Então Leva a reflexão, fala da realidade e a Carla se
sentiu uma das personagens, não daquela forma ali, mas podia se sentir no lugar do
personagem, vocês acham que é isso?.
Todas: é sim
Professora: É vocês se sentem, em algum momento como a personagem de vez
em quando?
Débora: eu me sinto, por causa da timidez.
Professora: Mas já melhorou, né Débora?
Débora : 95%
Professora: Vamos diminuir um pouquinho, 95 vai ser daqui a pouco.
Vitória: já teve algum problema com isso? Já se sentiu diferente das outras
pessoas? Ela balança a cabeça
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Professora: Por quê?
Vitória Já, porque gosto de futebol, de jogar bola... não quero falar.
Professora Lara?
Professora. Então, ela fala da realidade, na verdade, igual a Lara falou assim, lendo
pela primeira vez tá lendo um texto que conta uma história, mas lendo mais vezes...
como é Lara?
Lara: Vemos que não é a história que se passa com as meninas, tem outro sentido
o texto
Professora: Você acha Lara, que a história vai muito além das duas meninas?
Lara: Sim.
Vitória: eu acho, por que vai falando do que uma tem e a outra não tem. Fala do
sentimento, por ela se sentir assim pra baixo, com a autoestima bem baixa, ela não
é feliz, com isso ela pode prejudicar uma pessoa, porque a outra é linda, e não é
feliz do jeito que ela é.
Débora: eu concordo com ela, apesar de ela ser gorda e tal, e a outra ser bonita, a
gorda era arrogante.
Professora: Vocês concordam com o que disse a Carla sobre os estereótipos? Que
mesmo ela sendo bonita, ela também não é feliz, porque ela tem um desejo que não
consegue realizar, e a gorda, também é infeliz, mas ela tem o que a outra gostaria
de ter.
Vitória: por que sempre um quer ter o que o outro tem.
Carla:, podemos ainda fazer outra comparação: uma tem a cultura, mas não tem
beleza, a outra tem cultura, mas na tem beleza, então nenhuma se satisfaz com a
realidade que tem, na verdade, né? Se a gente for pensar, tanto uma quanto a outra
poderiam ser felizes dessa forma. A magra pode ter uma realidade diferente, a gente
sabe que hoje em dia, se a pessoa quer ter acesso à cultura ela consegue ter, de
outra maneira, buscando. E a outra, se ela é infeliz com o corpo dela, mas
reconhecendo os defeitos que ela tinha ou se aceitar mais. A questão do
comodismo, acho também que você se sente incomodada com uma situação , você
se acomoda , você não faz nada pra mudar, por que a felicidade da menina magra
era todo dia ter aquela ânsia de encontrar o livro, mas dentro do seu inconsciente
acho ela mesmo já percebia que não encontraria o livro e ela não tentava mudar a
realidade dela, porque ela achava que a felicidade dela se resumiria aquilo ali
também. A autora pensa que a felicidade, porque assim, quando a gente lê esse
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texto, professora uma felicidade é assim se a gente não incentiva todo dia, aquilo se
torna banal.
Professora: Olha gente, Clarice desenvolveu um estilo literário ímpar, com livros
marcados por singularidades e inovações linguísticas, mas do que incorporar um
traço da literatura brasileira, porque ela não era brasileira. Era Ucraniana, vocês
sabiam?
Vitória, Lara e Débora: Não sabia.
Carla: sabia que era estrangeira, mas não sabia de onde.
Professora: A ficção clariciana se concentra nas regiões mais profundas do
inconsciente, ficando em segundo plano o meio externo, porque quase tudo se
resume à mente da própria personagem. O que vocês pensam sobre isso?
Lara. Acho que sim, porque no texto mais é questão do sentimento.
Débora, a menina mostrou vários sentimentos durante a história: angústia,
felicidade, tristeza, ansiedade,
Débora: a outra tinha sentimento de vingança, de revolta.
Professora: Meninas olha como vocês já estão tendo outros olhares para essa
leitura, depois da nossa conversa vocês escreveriam outro texto.
Débora: é muito diferente ler assim.
Professora: O ter, o estar no mundo forma o eixo principal do questionamento feito
no romance introspectivo, não centra sua obra no social, no romance engajado, mas
os indivíduos e suas mais íntimas aflições, reproduzindo o pensamento do
personagem.
Carla: eu acho que tem um conflito, eu vejo que tem sentimentos também, mas eu
acho também que fica claro essa questão quando ela compara a cultura de uma
menina com a outra, mostra a si mesma a questão do social, as diferenças entre as
pessoas, que é a questão da cultura, do acesso de uma e de outra, da vivência.
Toca o sinal do Colégio Tiradentes: 17:50. Nesse momento precisamos parar por
causa do barulho dos alunos saindo de suas salas.
Professora: Vocês acham que essa questão do poder, ela aborda no texto?
Débora: O texto fala né que a menina aborrecida está sob o poder do livro, que o pai
dela tem mais condição financeira, a questão do Capitalismo, fala dos bens que o
pai dela tinha.
Professora: Então, vocês acham que há sim esse foco social?
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Professora: Uma tem um bem dado pelo poder aquisitivo e outra tem um bem
imaterial que é a cultura
Professora: Então o texto, esses pensamentos dos personagens exploram a
temática psicológica de modo tão profundo que o assunto nunca é completamente
explorado. Ou seja, as diversas possibilidades de análises temáticas complexidades
temáticas contribui para a inesgotabilidade do assunto, o fluxo da consciência
indefine o ponteiro entre.entre a voz do narrador e do personagem, de modo que os
desejos, sensações e ações se misturam na narrativa, assim o pensamento flui
livremente, pois os personagens não pensam de maneira ordenada, mas sim de
maneira conturbada e desconexa. Portanto, é a espontaneidade dos personagens
que caracteriza o caos da marca literária de Clarice. Fala do monólogo interior, como
se o personagem falasse consigo próprio.
Lara sim, por que ela se identifica com os personagens do livro, que ela sente
prazer de olhar e esconder, é como se ela conversasse com ela, como se ela
quisesse ser a personagem do livro, a forma como ela fala.
Carla: Isso fica claro nas últimas falas, por que é como se ela conversasse com ela
mesma, o texto está em terceira pessoa, no início, depois no final a personagem é
que está falando.
Professora: Depois do que falamos vocês poderiam dizer qual é a temática do
texto?
Carla : Amor à leitura
Vitória: A vingança foi a partir do livro, a maneira que ela conseguiu vendo a tristeza
da outra, o desejo de ler.
Débora O amor pela leitura fazia ela ficar mendigando o livro.
Lara: Era como se ela não pudesse ter felicidade, por isso, Felicidade Clandestina.
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ANEXO G – TEXTOS CONSTRUÍDOS PELAS ALUNAS APÓS ANTERVENÇÃO

Texto lido: Restos de carnaval - Clarice Lispector

Lara da Silva
O texto de Clarice Lispector “Restos de carnaval” se assemelha muito ao texto
“Felicidade Clandestina”, Pois ele também vem tratar da felicidade, felicidade esta
que em ambos os textos é encontrada em pequenas coisas, antes em um livro, no
prazer da leitura e agora em uma festa de carnaval que dura apenas três dias.
No texto “Restos de carnaval” a autora vem nos mostrar através de uma menina de
oito anos que é apaixonada pelo carnaval, mesmo sem nunca ter participado de
verdade dele, como a felicidade pode ser facilmente conquistada se valorizados os
pequenos momentos da vida. Torna-se claro que a personagem é feliz com
pequenas coisas quando ela diz “eu era de tal modo sedenta que quase nada já me
tornava uma menina feliz.”.
Em um primeiro instante o texto vem falar da alegria que toma a personagem só
dela imaginar que o carnaval esta perto de começar. A personagem vê no carnaval a
sua capacidade de sentir prazer, pois é durante o carnaval que ela expõe o que está
oculto dentro de si, a sua felicidade, que ela economiza com avareza para se deliciar
até os últimos instantes, isto é percebido quando a personagem diz que economiza
com avareza durante os três dias de festa as duas únicas coisas que ela ganhava
para complementar sua diversão no carnaval, um lança-perfume e um saco de
confete.
Vitória de Oliveira
Comparando ao texto Felicidade Clandestina, a menina sempre procurava a
felicidade. O texto nos mostra a história de uma menina que sempre na porta de sua
casa assistia o carnaval onde pessoas se divertiam e ela sempre queria estar se
divertindo com todas aquelas pessoas.
Uma das formas que ela usava para se fantasiar era sempre procurando ser uma
pessoa mais velha com muitas tinturas no rosto e encachiava seus cabelos e em
todos os carnavais ela sempre o curtia ou tentava curtir dessa forma.
Até que em um carnaval foi diferente a mãe de uma amiga resolveu fazer fantasias e
comprou papeis crepom rosa onde iria fazer pétalas de rosas, no final da fantasia
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para a alegria da menina sobrou muito papel crepom rosa e a mãe de sua amiga
resolveu fazer para ela uma fantasia de rosa para ela.
No domingo de carnaval muito feliz colocou a fantasia seu cabelo estava encachiado
como gostava mas com o rosto ainda nu,

sua mãe começou a passar mal e

mandaram a ela ir comprar remédio ela saiu correndo na rua no meio daquele povo
que se divertiam tanto no carnaval e ficou muito espantada com a alegria dos outros.
Depois de algumas horas em sua casa tudo se acalmou e ai sim sua irmã pode
pinta-la, e a penteou. E para ela como nas histórias de fada que tinha
encantamentos e desencantamentos ela fora desencantada pois não era mais uma
rosa era uma simples menina.
Descendo até a rua ela não se sentia mais uma rosa e sim um palhaço pensativo e
as vezes começa a ficar alegre mas com remorso lembrava-se do estado grave de
sua mãe e de novo ela morreria.
Só depois de algum tempo que veio a sua salvação um menino de 12 anos que para
ela significava um rapaz numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e
sensualidade, cobriu seus cabelos lisos de confeites e por um instante eles ficaram
se defrontando, sorrindo, sem falar. E então ela se considerava a partir dali uma
mulherzinha de 8 anos que enfim alguém havia reconhecido que era sim uma rosa.
Para a menina o carnaval já havia acabado desde cedo quando sua mãe começou a
passar mal e para ela não importaria mais o jeito que queria estar naquele carnaval
com sua fantasia e com o rosto todo pintado pois mesmo que ela se senti a feliz via
aquele remorso de que sal mãe estava mal e por dentro ela morreria. Até que para
sua surpresa um menino começou a brincar com e assim ela pode ser feliz naquele
carnaval e se sentindo uma mulherzinha onde ele reconhecia ela sim como uma
rosa e não como uma simples menina.

Carla da Silva
O texto “Restos de Carnaval” retrata a história de um jovem aparentemente solitária,
que desde o último carnaval sentiu-se tocada a relembrar sua infância. Era um dia
diferente dos outro, pois naquele momento relembrou às quartas-feiras de cinzas
com ruas mortas, com restos de uma alegria que já havia terminado.
O primeiro ponto relevante a se ressaltar é a forma como a jovem relata o momento
de carnaval, a alegria, o desejo ardente que sai de dentro de seu eu. Num trecho ela
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se compara a um botão grande de rosa escarlate que se abre, um exemplo do
êxtase intenso da personagem com as comemorações festivas.
Todavia num parágrafo seguinte já é possível perceber semelhanças entre as
personagens de Clarice; tanto no conto Felicidade Clandestina que lemos
anteriormente como nesse, Restos de Carnaval. As personagens apresentam um
conflito psicológico, sentem-sese incapazes, inferiores em relação aos demais
indivíduos, indignas do prazer. Quando a personagem cita no conto Restos de
Carnaval que era “... sedenta que um quase nada me tornava feliz.” é uma citação
afirmativa do que foi observado. Qualquer pessoa que se sente feliz apenas de olhar
a alegria dos outros, ou perceber sua vida passar pela fresta de uma janela e
abertura de uma porta não é realmente feliz.
A personagem mostra- nos essa apatia, o que é mais surpreendente é seu
contentamento, a aceitação tranquila da sua realidade, como se essa fosse
destinada ao castigo, a uma felicidade pobre e resumida a migalhas da alegria
alheia. Outro ponto de conflito é quando ela relata suas experiências com as
máscaras de carnaval e a ornamentação do cabelo. A menina julga-se no direito de
ser bonita ao menos três dias no ano, naqueles dias do carnaval mesmo não saindo
de sua casa, pede sua irmã que enrole seu cabelo e faça uma maquiagem.
O interessante na autora Clarice é a forma como seus personagens aproximam-se
de nossa realidade, o conflito da mulher, do desejo de ser bela. Muitas vezes não
temos tempo para ressaltar nossa beleza, seja pelo trabalho ou pelo cansaço
existencial; mas sentimos uma necessidade incontrolável de ter, assim como a
personagem, ao menos três para se sentir bela.
Um ponto chave do conto é a descrição da fantasia de carnaval, a personagem
descreve que ao se fantasiar sente-se outra que não ela mesma. Nota

se um

conflito existencial entre a jovem, ao mesmo tempo em que contenta- se com sua
aparente insignificância, deseja ser diferente, ser outra. Outra semelhança entre as
mulheres de Clarice e as mulheres reais, todas nós em certo momento da vida, já
desejamos ser um pouco diferente ou agir de outra forma que não a habitual.
A aceitação com as sobras do papel crepom também é relevante, reforça ainda mais
a ideia da personagem de que não tem direito a desejar algo melhor, superior às
demais pessoas, contentando-se com restos que a ela são destinados. A
autoflagelação da jovem também é uma marca das personagens de Clarice, mesmo
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quando por um instante misturou-se aos demais foliões e desfrutou da alegria sentiu
– se culpada, indigna de prazer, pois sua mãe estava convalescendo em sua casa.
A autora conclui o conto com a felicidade da jovem quando pela primeira vez sentiuse desejada, uma garota bela, atraente, a rosa na vida daquele garoto.

Débora da Silva
A autora já em sua fase adulta relata um de seus carnavais, quando ainda era
criança nas ruas e praças do Recife, era ali que ela encontrava “sua razão de ser”,
no Carnaval. Ficava até onze horas da noite, ao pé da escada do sobrado onde
morava, olhando os outros se divertirem. Passou o carnaval inteiro guardando o
saco de confetes que tinha ganhado. Ela não se fantasiava; mais, cheia de
felicidade, se assustava com os fantasiados e até conversava com eles, vencendo
assim seus medos. Quando completo seus oito anos, aconteceu um carnaval
diferente. A mãe de uma amiga fantasiou a filha de rosa, usando papel crepom; com
as sobras, fez a mesma fantasia para ela. Os cabelos ficariam enrolados e ela usou
batom e blush. Desde cedo, ela viveu a expectativa do momento de vestir a fantasia;
a euforia era tanta que até superou o orgulho ferido de ganhar um presente porque
sobrou papel, pois era uma criança orgulhosa, não gostava de ganha nada que
fosse resto de alguém. O episódio tem uma carga emocional muito forte, porque
expressa o conflito vivido pela menina pequena, cercada pela alegria da festa alheia,
a festa de rua, a festa de todos, a festa em si mesma, e o peso de um drama
familiar, ameaçadora e terrível para qualquer criança: a doença da mãe, que piora
nesta data.Só horas depois veio a compensação: um garoto de doze anos encheu a
cabeça dela de confetes. Ela considerou pelo resto da noite que alguém lhe havia
reconhecido: "Ela era, sim, uma rosa."

119

ANEXO H – MEMORIAIS DE LEITURA

MEMORIAL 1

Meu nome é Carla da Silva, tenho 29 anos, nasci em Barbacena, sou filha
de José Moreira e Maria Moreira. Tenho dois irmãos mais velhos, sendo que o
primeiro é professor de Matemática e o segundo possui deficiência intelectual.
Venho de uma família humilde cujos pais não frequentaram a escola. Meu pai
sempre trabalhou em serviços braçais, pesados e com pouca remuneração, minha
mãe como dona de casa. Todavia, isso não significa que foram ausentes em nossa
formação, ao contrário, nunca trabalhamos antes de concluirmos o ensino médio, e
mesmo depois que já havíamos formado, eles sempre nos ajudavam com incentivo
tanto financeiro quanto motivacional. Minha mãe sempre foi presente, frequentava
as reuniões, conferia nossos cadernos, providenciava materiais e tudo que nós
precisássemos, e mesmo não sabendo ajudar na execução das tarefas, estava ao
lado com estímulos e cobranças quando necessário. A escolha do curso de Letras
surgiu a partir do meu gosto pelo português, adorava ler e interpretar histórias.
Quando iniciei a faculdade, de todas as disciplinas, apaixonei-me pelas literaturas,
ler poemas, analisá-los e conhecer o que o autor pensava a respeito daquela
situação me encantou.
Quando formei levei um tempo para começar a trabalhar, estava tudo
muito concorrido. Trabalhei por períodos curtos em escolas estaduais, lecionando
como professora de Língua Portuguesa, até que decidi me especializar na área de
Educação Especial. Trabalho, atualmente, com a EJA em uma escola especial
desde o final de 2011, leciono Língua Portuguesa nos turnos manhã e tarde. O curso
de Pedagogia surgiu a partir dessa necessidade, tinha que ensinar leitura, escrita e
produção textual para alunos que não sabiam ler. Inicialmente sentia-me perdida, e
aos poucos com o decorrer da graduação fui entendendo o processo de
alfabetização e ajudando progressivamente meus educandos.
Decidi ingressar no projeto inicialmente pelas horas acadêmicas científico
culturais, mas a partir das vivências, visitas as escolas, leituras, diários e o curso de
contação fui adquirindo, assim como minhas colegas, um aprendizado único,
completo e importante para minha formação continuada. Preparar, treinar e contar
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as histórias para as crianças foi incrível, não pensava que teria tanta facilidade, e
que atrairia a atenção dos pequenos. Minha prática como educadora já mudou, pois
além das rodinhas para ler histórias como fazia anteriormente, hoje também sou
contadora, narro histórias, e sinto que quando as faço meus alunos gostam e
interagem muito mais.
O projeto de pesquisa, embora, tenha ocorrido num curto espaço de
tempo, e muitas vezes ainda mais reduzido pelo meu período de trabalho, foi muito
importante para ampliar meu olhar de leitora. No curso de Letras li um bom número
de livros, porém todos de autores diferentes; e quando fiz esse percurso literário
com as histórias de Clarice, desde os contos até o romance “A hora da estrela”,
percebi uma grande diferença; o quão é necessário conhecer mais a respeito de um
autor, ler diferentes textos seus e o que outros estudiosos falam sobre ele.. A leitura
dos contos, anteriormente ao romance, nos ajudou a conhecer mais sobre sua
linguagem, e entender um pouco sobre sua temática. Inicialmente percebíamos nos
dois contos, o estereótipo da beleza gorda/magra, a não aceitação da personagem
“Restos de Carnaval” que precisava se vestir com outra roupa, outra maquiagem, e
em outra data para sentir-se bonita e aceita.
A partir da leitura de “A hora da estrela” percebemos que esse conflito de
estereótipos ainda se faz presente na presença da figura dos nordestinos, Macabéa
e Olímpico, que não eram aceitos pela sociedade; todavia, esse não é o tema
central do enredo como eu acreditava. O conflito retratado por Clarice perpassa, e
vai além do físico, é uma não aceitação de si própria, um conflito interior. O romance
“A hora da estrela”, assim como os contos também possui uma linguagem intricada.
Logo no início do livro, o narrador já descreve Macabéa com tom pejorativo,
menosprezando-a como se a garota fosse uma mendiga, um resto de sociedade,
que lhe desse asco.
Outro trecho interessante do livro são os encontros dos namorados,
qualquer assunto entre o casal terminava em discussão, até mesmo quando a
garota queria saber o significado do nome Olímpico, nenhum dos dois sabia o que
significa tal nome; todavia não queria transparecer tamanha ignorância. A submissão
da personagem era tanta que não para causar atritos com o amante, no meio das
conversas calava-se; pois temia perder o único namorado que conseguira. Um
trecho interessante da narrativa é quando fala das profissões do casal, datilógrafa e
metalúrgico; mesmo com a observação do narrador de que a remuneração de
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Macabéa não chegava a um salário mínimo, o nome datilógrafa, em sua opinião, já
causava status. Percebemos que a personagem conformava-se com os castigos que
a vida lhe impunha, seja pelas repressões da tia, pelas imposições do patrão,
mesmo sabendo que estava certa; ou quando permitiu-se ser feliz, apenas em um
dia, quando as colegas de quarto saíram e pode enfim ficar sozinha no apartamento.
O romance sempre traz algumas comicidades, como a escolha de Glória
no lugar de Macabéa, que segundo Olímpico era rica porque possuía um corpo farto,
cheio de carnes. Enfim, gostei muito das leituras, me identifiquei bastante com as
personagens e seus conflitos, sempre temos momentos de nossa existência em que
nos sentimos feia, insignificante, queremos nos isolar ou se calar para determinadas
situações. Quando mais nova não gostava de ser magra, e como Macabéa quis ser
gorda como Glória, ter as “ancas largas de parideira” como diz Clarice; no entanto
hoje me reconheço com a beleza e o perfil que tenho.
Em relação ao projeto, contribuiu muito para minha formação não apenas
como educadora, mas como acadêmica; quero fazer meu mestrado também voltado
para a área de leitura ou letramento. A partir das discussões e leituras percebi o
quanto é necessário construir uma trajetória de leitura, lendo e pesquisando mais
sobre um autor; pois somente dessa forma melhoraremos nossa percepção crítica
tanto de leitura quanto de escrita, ao mesmo tempo em que construiremos uma ideia
mais completa do autor que lemos.

MEMORIAL 2

Falar de nos mesmos é algo complicado, que exige reflexão, cuidado e
aceitação de nós mesmos, fato que muita das vezes gera lembranças dolorosas.
Expor o que somos, o que carregamos em nosso interior para o mundo é difícil, gera
duvidas como: Será que essa é a melhor maneira pra eu falar de mim? Seria
pertinente eu contar este fato que marcou minha vida? O que a pessoa que irá ler o
que aqui está escrito irá pensar de mim? Esses são apenas uns dos muitos conflitos
que o fato de pensar o que somos e o que representamos pode gerar. Apesar dos
meus conflitos faço aqui esforços para mostrar um pouco do que sou e represento.
Meu nome é Lara da Silva, tenho 20 anos. Nasci em Barbacena aos 26
de julho de 1994, até completar 5 anos de idade morei em Alto Rio Doce,
cidadezinha no interior de Minas Gerais, com meus pais e meu irmão casula,
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quando completei 5 anos meus pai decidiram se mudar para Pinheiro Grosso
impulsionados por um tia e na esperança de melhorar de vida, já que os recursos
em Alto Rio Doce eram muito escassos.
Desde que nasci fui criada pelo pai do meu irmão mais velho, meu pai
biológico nunca fez parte da minha vida, ele faleceu quando eu tinha 11 anos, pra
mim não fez muita diferença, pois não mantínhamos vínculos significativos. Minha
mãe faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, logo após comecei a trabalhar.
Minha rotina se estendeu da seguinte forma: Estudava na parte da manhã,
trabalhava na parte da tarde e a noite frequentava cursinho. A aproximadamente
dois anos trabalho em uma casa de acolhimento para menores em situação de
vulnerabilidade perante a sociedade, a casa e mantida pela prefeitura municipal de
Barbacena, atuo como monitora, auxiliando e acompanhando os acolhidos em suas
tarefas diárias. Meu trabalho é muito cansativo, exige um preparo psicológico muito
grande por se tratar de um setor de alta complexidade, mas apesar disso tenho
satisfação em fazer o que faço, talvez por presenciar situações que as crianças que
vivem lá passam e saber que eu também passei, mas tive pessoas, tive uma família
que apesar dos defeitos fez com que eu me tornasse a pessoa que sou hoje.
Meu pai e minha mãe não foram alfabetizados, meu pai sabia apenas assinar o
próprio nome, um ato mecânico já que ele não sabe o que as letras representam e o
que elas significam. Esse fato me impulsionou a querer estudar mais e mais.
Sempre fui fascinada por livros, tenho uma coleção bem significativa em
minha casa. Os livros sempre foram para mim um refúgio para as horas difíceis, me
prendo a eles pois gosto de fugir da realidade e viajar imaginando mil coisas. Ler
para mim significa ter o mundo nas mãos, já que podemos adquirir conhecimento
sem precisar sair do lugar.
Com a participação no projeto de pesquisa e extensão, e os trabalhos com ele
desenvolvidos, as leituras, as histórias, o contato com as crianças, entre outros, foi
muito importante para que eu pudesse aprimorar meu olhar para a leitura.
Passei a ser mais critica depois das atividades de análises das historias
que fizemos. Agora toda vez que começo a ler algo já inicio a leitura com um olhar
diferente, buscando na historia o que o autor pode ter exposto além do que está
explicito nas palavras.
O fato de os textos que utilizamos no projeto terem sido de mesma autora
facilitou a compreensão. A autora dos textos buscou, a meu ver, em todos eles fazer
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uma reflexão sobre a mulher, sendo que no texto "Felicidade Clandestina" Clarice
Lispector conta um pouco da vida de uma menina que ao longo da história
demonstra ser feliz com pequenas coisas. Já no texto "Restos de Carnaval" a
história se passa em torno de uma garotinha que em meio a vários conflitos
pessoais se torna muito feliz ao vestir uma fantasia de carnaval que segundo ela a
torna uma mulher diferente a que era antes.
Em "A hora da estrela" Clarice retrata a vida sem graça de uma mulher,
Macabéia. Uma das coisas que muito me chamou a atenção no texto "A hora da
estrela" foi o fato de Macabéia aceitar tudo que acontecia com ela como se tudo
fosse natural e devesse acontecer "Assim mesmo".
No texto "A hora da estrela" ainda permanece em minha opinião o
estereótipo. Uma das passagens do texto que explica esse fato quando a autora diz
que "a nordestina ao se olhar no espelho aparece um rosto cansado e barbudo".

MEMORIAL 3

Quem sou eu? ...Então, meu nome é Vitoria de Oliveira, tenho 22 anos
estudo na Universidade do Estado de Minas Gerais no curso de pedagogia e estou
no 7º período, quando fiz minha inscrição para a prova da UEMG também fiz no
IFET tentando passar no curso de Educação Física, no IFET não conseguir passar,
fiquei frustrada, e ai só me faltava ver se tinha passado na UEMG quando vi que
tinha passado fiquei muito feliz porque tenho muita vontade de ensinar as crianças e
fazer delas bons cidadãos. Moro com meus pais, trabalho cuidando de um menino
de 3 anos sempre fico lendo pra ele ante de dormir e durante o dia também, penso
que pra ele vai ser muito importante se interessar pela leitura mais cedo pois quando
estiver na escola e na faculdade terá mais facilidade em escrever e deixar seu
pensamento fluir mais.
Adoro jogar futebol acho que quando estou jogando é o momento em que
consigo me aliviar de todos os problemas, às vezes quando estou muito chateada
com alguma coisa corro pra jogar futebol e fico me aliviando durante a partida.
Tenho dificuldade em escrever e falar em publico, pois tenho muita vergonha, na
faculdade tive a oportunidade de participar de um projeto que me ajudou a me soltar.
Antes desse projeto não me interessava a ler contos e nem romance, me
interessava mais por assuntos sobre esporte sobre o meu time. Durante o projeto
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comecei a ler os contos de Clarice Lispector e depois comecei a ler um romance no
começo do livro tive muita dificuldade de entender, mas depois comecei a me
interessar mais e mais pela história e vivendo aquele momento junto com a autora.
Em uma das falas de Clarice Lispector me identifiquei bastante em uma
que diz o seguinte "Não é fácil escrever. É duro como uma rocha". Quando fui
convidada a participar do projeto de leitura fiquei um pouco com medo do que podia
vir pela frente e o primeiro desafio foi perder a timidez diante de muitas crianças.
Nas escolas que fomos tive a oportunidade de ser professora por alguns minutos
levamos histórias para elas e uma música que tive que cantar pra elas no começo
achei que não conseguiria realizar aquela pequena tarefa mais levantei a cabeça e
pensei é agora ou nunca e no final vi que tudo aquilo era bom de se fazer e queria
sempre passar aquela musica para vários alunos.
Antes desse projeto não me interessava em ler contos, nunca tido lido um
livro de romance achava muito chato, esse foi o primeiro. Até que conheci os contos
de Clarice Lispector e comecei a me interessar pela leitura, até que comecei a ler
um romance dela "A hora da estrela" no início tive um pouco de dificuldade de
entender pois às vezes o narrador também aparecia no texto depois comecei ter
mais facilidade de entender, na primeira pagina do livro há uns títulos e compreendi
que só lendo os títulos notamos que pode-se imaginar o romance vivido naquele
livro, percebi que em vários momentos a autora falava do estereótipos da
personagem e nos contos ela também falava dos defeitos da personagem.
Agora percebo que a leitura ajuda muito no desenvolvimento da escrita e
no conhecimento, esse projeto me ajudou muito quando comecei a faculdade tive
varias dificuldade de apresentar trabalhos em frente a todos os alunos pelo fato de
eu ser muito tímida e ter muita vergonha de falar algo errado e com esse projeto
percebi que errando que se aprende.

